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Manewry floty ame-
rykańskiej na Pacy-
fiku. Widok z pancer-
nika „Pennsylvania“
na okręty, podążają-
ce w szyku bojowym

MK

Powstańcy nie ustępują. — Rząd nie>utworzony. — Run na kasy
LONDYN (Pat). Reuter donosi z do pałacu cesarskiego. Ulice miasta

Tokio,że oddziały powstańcze wczo-
raj wieczorem miały powrócić do lko-
szar, Na mieście panuje spokój, lecz
sytuacja nadal jest napięta. Stan
oblężenia trwa. Narady w pałacu
cesarskim w sprawie utworzenia no-
wego gabineiu jeszcze się nie zakoń-
czyły. Zdaje się nie ulegać wątpli*
wości, że nowy gabinet nie będzie
mógł zostać słormowany bez popar-
cia armji. Do chwili utworzenin no-
wego rządu sprawuje władzę mini-
ster spraw wewnętrznych Goto, z
pozostałymi ministrami.
rządu jest obstawiona przez gwardję
cesarską. Wojskowy gubernator To-
kio, gen. Kaszii, zarządził surową
cenzurę prasową. Wedle powyższych
doniesień, z ręki powstańców polegli
jedynie czterej dygnitarze: Premjer
Okada, admirał Saito, generał Wa-
tanabe i minister Takahaszi.

POWSTAŃCY NIE CHCĄ OPUŚCIĆ
SWYCH POZYCYJ.

PARYŻ. Havas donosi z Szang-
haju, że na zasadzie wiadomości ze
źródeł japońskich, powstańcy odmó-|
wili ewakuowania zajętych budyn-

Siedziba |dnia

 

są puste. Powstańcy nie zdradzają
żadnej aktywności.

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Tokio, że powstańcom wysłano ulii-
matum, ustalające termin poddania
się na godzinę 12 w południe.

LONDYN. Reuter donosi z To-
kio, że członkowie rządu i dowódcy
wojskowi obradowali do późnej nocy
nad sytuacją, wytworzoną naskutek
zerwania rokowań z powstańcami.
Omawiano również Ikwestję desyg-
nowania nowego premjera. W ciągu

ia wczorajszego wycoiano z banku
japońskiego wkładów na sumę ponad
miljard jen.

Minister marynarki admirał Osuni
zwołał na naradę wyższych oficerów
marynarki. Oddziały marynarzy,  strzegące siedziby ministerstwa, zo-
stały wzmocnione. Załogi pierwszej:
eskadry, zakotwiczonej w porcie to-'
kijskim, znajdują się w ostremi pogo- į
towiu.

nie odniosły skutku. Przez całą noc
obradował gabinet wraz z wiyższymi
dowódcami wojskowymi. Zrana od-
było się ponowne zebranie, przypu- ła finansowe ss zdania, że o ile nie|

kontynentalnej. Dobrze poinformo-
wane koła brytyjskie opinię tę po-
dzielają.

TOKIO (Pat). Dzienniki dono-
szą, że nowy rząd będzie rządem
jedności narodowej. Na jego czele

'|stanie jedna z wybitniejszych osobi-
stości. Nazwiska tej osobistości pra-
sa nie podaje.

ZWYCIĘSTWO FAKTYCZNE
POWSTAŃCÓW.

LONDYN. Agencja Reutera do-
nosi z Tokio, że sytuacja jest nadal
naprężona i że powstańcy, zajmujący
$śmach ministerstwa wojny, dotych-
ozas się nie poddali. Władze woj-
skowe zachowują rezerwę wobec
wątpliwości, co do postępów, jakie
mogły poczynić 'w armji sympatje dla
uczestników buntu. Panuje obawa,
iż niektóre oddziały wojskowe mo-
głyby odmówić posłuszeństwa na
wypadek użycia siły. Ustala się
przekonanie, iż powstańcy wygrali.LONDYN. Reuter donosi z To- sprawę wobec istnienia trudności |

kio, że rokowania z powstańcami Znalezienia szefa rządu, który mógł-|

|
by zgrupować dokoła siebie poważ-
niepsze elementy ludności cwilnej, a
zarazem uzyskać poparcie armji. Ko-

ków publicznych. Wszelka komuni- szczalnie w związku z niepowodze- „da się utworzyć silnego rządu koali-
kacja w pobliżu gmachów minister-
jalnych jest przerwana. O godz. 10-ej
zebrał się gabinet na posiedzenie
nadzwyczajne.
wydane energiczne zarządzenia, jeśli
powstańcy niezwłocznie się nie pod-
dadzą. Wielu wojskowych z książę-
mpiastującemi wisokie god.

niem rokowań.

sze chińskie koła polityczne wyra-
Ssądzą, że zostaną żają przekonanie, że wydarzenią to-|

kijskie będą miały olbrzymi wpływ |
na sytuację w Chinach północnych.|
Sądzą, że każdy nowy rząd japoński
zaangażuje się o.wiele bardziej, ani- |

|
|

į
|

О0 Administracji. |
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Narada go

WARSZAWA (Pat), Wczoraj, dnia 28
lutego 1936 r. w wielkiej sali konierencyj-
nej Prezydjum Rady Ministrów rozpoczęła

się, zapowiadana od paru tygodni narada
$ospodarcza.

Na krótko przed godz. 10-tą salę za-
pełnili licznie urzybyli uczestnicy narady:

marszałkowie Senatu i Sejmu, prezes N.LK.,

przedstawiciele rządu, imiennie zaproszeni

senaiorowie i posiowie, przedstawiciele sa-

morządu gospodarczego, oraz wielu znaw-

ców zagadnień ekonomicznych Na naradę
śospodarczą wysłano 320 zaproszeń, Na

plenarne posiedzenie przybyio około 270
osób.

Otworzył posiedzenie p. premjer Zyn-
dram-Kościaikowski:

Otwieram dzisiejszą

darczą.
naradę  $ospo-

Celem narady jest przedewszystkiem
poddanie wspólnie z panami gruntownej

analizie hamulców, utrudniających w prak-

tyce procesy gospodarcze, a których usu-

nięcie leży w naszej realnej możliwości,

Inicjatywa i aktywność całego społe-
czeństwa, a zwlaszcza ludzi, powolanych

do organizowania procesów wytwórczych,

obow wysiłków rządu, są czynnikami, bez

których nie dadzą się pomyśleć trwaie wy-

niki w zakresie wzmożenia zatrudnienia.

Rząd zrobi wszystko możliwe, aby ułatwić

spelnienie żadań czynnikom prywatnego ży-

cia gospodarczego wszędzie tam, gdzie jest

to zgodne z naistotniejszemi interesami

państwa i całego społeczeństwa.

Poruszyłem tu zagadnienie zatrudnienia

bezrobotnych, gdyż uważam je za najważ-
niejsze zadanie chwili, Dopóki głód będzie

zaglądał do okien tysięcy domów obywateli

Rzeczypospolitej, dopóty najpierwszym obo-
wiązkiem naszym musi być zjednoczenie

wszystkich wysiłków do walki z nędzą.
Życzę panom, aby przebieg i wyniki

obrad dzisiejszych mogły dać przekonanie,
że zrobiliśmy pozytywny krok naprzód ku

lepszej przyszłości Polski,  
|

„cyjnego, to koniecznem będzie od-|SZANGHAJ (Pat).Najpoważniej. , wołanie się do dyktaturywojskowej.|
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spodarcza
w Warszawie

Następnie głos zabrał p. Wicepremjer
Eugenjusz Kwiatkowski, wygiaszając dłuż-
sze przemówienie.

MOWA MIN, KWIATKOWSKIEGO.

(w skrócie)

Po omówieniu przyczyn zła i osłabie-

nia, z któremi Polska musiała się zmierzyć,

przeszedł p. wicepremjer do scharakteryzo-

wania prac obecnego rządu, Podkrešlając,

ze rząd pragnie ustalić wytyczne, które

wamacniaiyby gospodarstwo społeczne i

indywidualne, p. wicepremjer przeszedł do

wyliczenia trudności, z któremi musimy

staczać walkę.

1) Pierwsza to iakt, że gospodarczo sta-
mowimy nadal organizm niejednolity i zróż-

aiczkowany,

W. zakresie produkcji przemysłowej

cała niemal wytwórczość jest skoncentro-
wana w województwach zachodnich,

Prasa rolnika w caiej Polsce spadia na
„Szary koniec* pod względem opiacalności.

2) Druga grupa trudności wiąże się z

deficytowością rezultatów działalności go-
spodarczej w wielu dziedzinach. FRentow-

ność w procesach produkcji i wymiany jest
obecnie bardzo mała, a w wielu wypadkach
egzystencja warsztatów pracy łączy się z

sumą substancji majątkowej.

Objawy ujemne pogłębia szereg przy-
czyn specjalnych, jak iakt, że nasz prze-

mysł organizował się w trzech dzielnicach
zaborczych na podstawie różnych praw, w

różnych warunkach kapitałowych i kredy-
towych.

Opieka państwowa poszła za daleko i
osłabiia siły i wysiiki inicjatywy prywatnej.

3) Wreszcie trzecia grupa trudności klu-
czowych. Są to relacje, które wiążą ze
sobą rozwój obiegu pieniężnego i bilansu
płatniczego, budżetu państwa i rynku finan-
sowego, kredytu i zadłużenia, kosztów pie-

niądza i zysków gospodarczych,

I w tej dziedzinie spiętrzyły się przed
nami wielkie trudności.

Budżet państwowy od początku kry-
zysu stał się deficytowy.

Już w połowie r. 1935 wyjaśniło się, że

ten stan bez wywołania niepożądanych

konsekwencyj — kontynuowany- być nie

może,

Polska może wyjść z obecnych tru-

dności tylko od wewnątrz, tylko na pod-
stawie własnej decyzji i własnej pracy.

 

 

Nowa ofenzywa włoska
wojskowi, na czele, udało się żeli rządy poprzednie, w polityce, RZYM. Komunikat urzędowy Nr.

138. Marszałek Badoglio telegrafuje:
Od świtu 27 lutego wojska włoskie
na froncie erytrejskim są w ruchu.

PARYŻ. O sygnalizowanej w dzi-
siejszym komunikacie urzędowym
marsz Badoglio akcji wojsk. włoskich
na froncie północnym Havas donosi:
Nowa ofenzywa włoska rozpoczęła
się wiczoraj, we czwartek. Kilka
pism przedwcześnie już, w zeszłym
tygodniu, donosiło o zajęciu przez
Włochów góry Amba-Aladżi, W
rzeczywistości cały tydzień zeszedł
na bombardowaniu rejonu góry przez
lotników. Eskadry włoskie starto-
wały z góry Amba-Aradam, zdobytej

dnią 15 lutego i prowadziły operacje
w kierunku góry Amfba-Aladżi na
drogach, wiodących do Dessje.

GÓRA AMBA-ALADŻI WZIĘTA.
RZYM. Komunikat urzędowy Nr.

139, Marszałek Badoglio telegrafuje:
Wojska pierwszego korpusu armji
zdobył górę Amba-Aladži. Od go-
dziny 1i-ej rano flaga trójkolorowa|k
powiewa na szczycie tej góry.

CIĘŻKI STAN NEGUSA.
RZYM. Ageicja Stefaniego poda-

je z Dżibuti, że ostatnie wiadomości,
pochodzące z Addis-Abeby i Dessje,
mówią o bardzo poważnych i decy-
dujących wypadkach w

dług tych wiadomości, stan zdrowia
negusa budzi poważną troskę. Obec-
nie wiadomo, że negus nie jest cho-
ry, lecz ciężko ranny. Wi każdym
bądź razie wiadomo napewno, że le-
karz przyboczny cesarza Szwed dr.
Hanner, wielki wróg Włochów, zo-
stał nagle wezwany do Dessje, do-
kąd przybył samolotem ze wszyst-
kiemi swemi narzędziami chirur-
gicznemi. Do Dessje udali się rów-
nież drogą powietrzną następca tro-
nu Asłauosen, który, jak wiadomo,
jest w konflikcie ze s ojcem,i
książę Makonnem. Dr. śe nie
opuszcza jakoby nawet ma chwilę
pokoju cesarza. Ras Kassa przygo”

Abisnji, We-|towuje się podobno do objęcia tronu.



Dodatki funkcyjne
`

„Strzepy meldunkow“ gen. Sktadkowskiego
Jeszcze w 1926 roku, po Prze-

wrocie Majowym, kazai Pan Mar-
szałek ustanowić dodatki funkcyjne
dla najbardziej odpowiedzialnych
stanowisk w wojsku.

Dodatki te trwały w wojsku bez
zmian do roku 1934.
W początkach tego roku zostały

zaprowadzone dodatki funkcyjne
również dla urzędników cywilnych.

Na mnie, jako szeła administracji
armii, spadło „wdzięczne'* zadanie
uzgodnienia dawnych
wo,skowych z nowowprowadzonemi
cywilnemi.

Zbliżał się jednak już termin wy-
dania nowych dodatków, a podpisu
Komendanta nie było.

Wreszcie, dnia 24 stycznia 1934
roku, czyli na kilka dni przed termi-
nem ogłoszenia nowych dodatków
funkcyjnych wezwał mię telefonicz*
nie kapitan Lepecki do inspektoratu
na godzinę osiemnastą.
W poczekalni spotkałem, wezwa”

nych również, generała Fabrycego i
pułwowniką Sokołowskiego, szefa
gabinetu Ministra.

Pułkownik Woyczyński wprowa-
dził nas do pierwszego gabinetu, do-
kąd za chwilę wszedł Pan Marsza-
łek, ubrany w mundur, z trzema od-
znaczeniami.

Ledwiešmy siedli, po zameldo-
waniu się, gdy Komendant zaczął to-
nem niezadowolonym:

„Proszę panów, ja zatrzymałem
u siebie to uszeregowanie, gdyż zna-
lazłemi tu przedewszystkiem rzeczy,
które już zniosłem, więc... (Pan Mar-
szałek wybiera dwie funkcje, rze-
czywiście świeżo zniesione).

Przy rozejrzeniu tej listy, ten sy”
stem, użyty dla zaszeregowania, nie
bardzo jest dobry i wzbudził wątpli-
wości.

Wogóle tą są trudne rzeczy i być
może, każda rzecz byłaby nieudolna,

* ale ta — specjalnie nieudolnie zro-
biona.

Ktoś to zrobił, kto w wojsku ni-
gdy nie był.

Ja tego nie mogę podpisać. W.
tem niema zupełnie zrozumienia

dodatków'

rzeczy, a wszystkio co opracowane
u góry (wyższe rangi) — to najgor-
sze. lu są błędy u góry, a u dołu
(niższe rangi) — staranie dociągnię-
cia do szesnastu kotegoryj i całość
tak zagmatwana, że — kończy się
świat.

Ułożone to jest bez zwracania u-
wagi na rzeczywistą pracę, tylko są
pewne uprzywilejowanią wbrew sen-
sowi.

Drobny przkład, proszę panów.
Ja dałem to jeszcze jednemu o-

ficerowi ao zreferowania. On mi to
'przedstawil. To widać ktoś układał
z takich ludzi, którzy nie należą do
szanujących dowodzenie jakiś
paskuda!! (Podnosząc głos i bijąc
ręką w tablice zaszeregowań dodat-
ków).

Dowódca piechoty dywizyjnej
jest niżej, niż kierownik centrum za-
opatrzenia intendentury, względnie
sanitarjatu!

' Tu Pan Marszalek
mnie pytająco, więc
łem:
— Tak jest, Panie Marszałku, to

układał intendent, a ci kierownicy
zakładów zaopatrzenia mają bardzo
odpowiedzialne stanowiska, związa-
ne z obracaniem wielkiemi sumami
pieniężnemi...

spojrzał na
odpowiedzia-

&

EAST AINA NTT AIKOSСОМа KT
Z RYNKU ZEGARMISTRZOWSKIEGO.

Na tutejszym rynku cieszą się o!brzy-
miem powodzeniem i popularnością zegarki
entymagnetyczne DOXA, „Antymagentycz-
ność” wszelkiego wszelkiego kalibru i
wszystkich typów zegarków „Doxa* polega
na sporządzeniu Kotwicy i Balansu, t, |
części składowych zegarka, z metalu bery-|
lium; przez wstawienie tych części z po'
wyższego metalu do konstrukcji „Doxy”
staje się zegarek ten całkowicie antyma
gnetyczny i nie podlega bezwzględnie žad-
nym działaniom antymagnetycznym. Fabry-
ka zegarków szwajcarskich „Doxa”, znana
zaszczytnie od 50 lat zgórą, daje pełną
śwarancję, iż wyroby fejże, wierne tradycji
dobrego imienia i światowej sławy, także
|w dalszym ciągu zadowolą pod każdvm
|wzgiędem kupujących. To też zegarek an-
|tymagnetyczny „Doxa” staje się w naszym
|kraju coraz bardziej popularnym i nabiera
|zech wręcz synonimu „ludowego“ resula-
tora czasu,

 

Czem dla Krakowa i Polski był
Brat Albent, tem dla Paryża i jego
przedmieść jest ks. Violet.

Zbieranie i karmienie opusz-
czonej dziatwy, przytułki dla star-
ców i wreszcie akcja regulowania
małżeństw, zawartych tylko przed
władzami cywilnemi — oto działal-
ność ks. Violet. Wszystko to kon-
centruje się w t. zw. „Banlieu Rour
ge” czyl na przedmieściach komuni-
stcznych.

„Przed kilku laty — mówił za-

 

Proces
ks. Kocnańskiego

w Sądzie Najwyższym
Sąd Najwyższy rozpozna w dn.

19 twietnia rb, skargę kasacyjną w
sprawie ks. Kochańskiego, którego
pociągnęło w r. ub. do odpowiedzial-
ności zarządzeniem władz paistwo-
wych w okresie żałoby.

Sąd okręgowy w Łomży skazał
ks. preiekta Kochańskiego па 6
miesięcy więzienia natomiast sąd
apelacyjny nie podzielił stanowiska
prokuratury i oskarżonego callcowi-
cie uniewinnił.

Od wyroku tego prokurator zało-
żył skargę kasacyjną.

Dziwne zrządzenie losu
służony kpelan korespondentowi K.
A. P.—przyszedłem tutaj, na przed-
mieście Clignancourt, z polecenia
kardynałą Verdier. Ludność nie ty-
le tutaj przewrotna, ile zbałamuco-
na, dosłownie wytrzeszczała oczy na
mnie, jak na niesamowity okaz zwie-
rzęcia. Trzech chłopaków poniżej
lat 10 zdaleka z poza rogu jakiejś ru-
dery przyglądało mi się bacznie.
Ujrzawszy, że się do nich zbliżam,
dwu rzuciło się do ucieczki, jeden
zaś powstał, mając odwagę stawić
czoło „nieprzyjacielowi” i, śpiesznie
chwyciwszy kamień, z odległości
kilkunastu kroków chciał cisnąć
nim we mnie. Dziwnym jednak tra-
iem kamień ten, który był ciężki,
upadł na nogę chłopca i skaleczył
go silnie. Kiedy ujrzałem, że -hło-
pak upadł pokrwawiony, podszed-
łem do niego, chcąc go pogłaskać i
opatrzyć. Lecz dziki chłopak nie
zmienił swego wrogiego do mnie
stosunku.

Minął rok, i oto na tem miejscu
stoi dziś kościół. A ktoby mógł zaj-
rzeć do jego fundamentów, zobaczył-
by w nich kamień, który skaleczył
wówczas chłopca. Chłopiec ten, do-
dać muszę, służył |mi zresztą do
pierwszej mszy św. w nowym ko-
ściołku i jest jednym z najbardziej
oddanych mi przyjaciół”.

 

KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY,STRONNICTW E NARODOWEM

W. niedzielę, dnia 1 marca, o godzinie 12.45,w sali Stronnictwa Naro-
dowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się

Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi).

Na którem przemawiać będą na tematy:

1. „FRONT LUDOWY WPOLSCE* — Paweł Sperski.
2. „KRYZYS ŽYDOSTWA“ — Stefan Łochtin.
3. „PRZYTYK* — Alfred Kojer.

Prosimy tych kol
członków Sekcji

w. robotników, którzy mają zamiar zapisać się na
obotniczej Stronnictwa Narodowego, o wcześniejsze

zapisywanie się w Sekretarjacie, który jest czynny codziennie od godz.
11 do 3 i od 6 do 7 wieczorem.

ROBOTNICY! Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi,
do Sekcji Robotniczej S. N.

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!
ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ

zapisujcie się

STRONNICTWA NARODOWEGO.

„Ba, więc tak, to pachnie „en-
tandanturą* — przerwał mi Pan
Marszałek.

Ja nie mogę robić intendentów i
dyrektorów nauk, wszystkich na
wysokie stopnie dodatków!...

Widocznie ten człowiek; który to
pisał, nie rozumie, jak w wojsku się
powinno robić.

Pozatem tem, saim system!
Góra nie bardzo jest pewna. Ja,

jako Generalny Inspektor — mam
jakiegoś Szefa Gabinetu! Kto to
jest?!

Uprzywilejowanie wszystkiego co
jest częścią materjałową — jest wi-
doczne.

Ja nie mogę nie zauważyć, że ta
próba podziału wysokości dodat-
ków na 16 kategoryj jest za duża.

Połączyć to, co jest rangą — z
funkcją, to już jest trudność, nad
którą należy się zastanowić. Ale
dołączyć do tego jeszcze 16 katego-
ryj dodatków — to trudność się
zwiększa i tego już nie rozumiem.

Według mnie to jest rozwiązanie
'złe. Robicie trudności, które utrwa-
lacie na wieki”.

Potem, przeglądając tablice, Pan
Marszałek, niezadowolony, mówi:
„Jak to mógł robić intendent?!

| Przecież to decyduje 0 uposaże-
j niu wszystkich!”
|. Coś mię skorciło,
/ dzieć:

„Panie Marszałku, to musiał do
zatwierdzenia przygotować  inten-
dent, bo on przecież musi obliczyć
ile to wyniesie i on będzie te pie-

'niądze wypłacał”.
Nagle Pan Marszałeki zmienił się

na twarzy i, bijąc ręką w papiery,
zawołał w gniewie:

„Najlepiej zrób pan płatników
dowódcami, wtedy będzie najwięk-
szy porządek!! — Ja pana każę ze
schodów zrzucić!!'*

Umilkiem, przerażony, by Ko-
mendant nie dostał ataku apoplek-
tycznego, tak silnie zaczerwienił się
z gniewu.

Zapanowała długa chwila cięż-
kiego milczenia”

Potem Pan Marszałek zaczął już
spokojnym tonem:

„Sprobójcie rozłożyć pracę tak:
uszeregujcie wysokość dodatków
funkcyjnych według giup, to znaczy
w oddzielną grupę dajcie oficerów
linjowych, później sztaby i kance-
larje stworzą grupę drugą, a wresz-
cie do trzeciej grupy dajcie to
wszystko, co jest częścią materja-
łową...

Chodzi teraz o 1 luty i wypłace-
nie poborėw“.

Melduję Panu Marszałkowi, że
można wypłacić pobory 1 lutego, a
dodatki funkcyjne nieco później, ale
najpóźniej 15 lutego. Komendant
akceptuje to skinieniem głowy, a
później ciągnie:

„Nauczony tem doświadczeniem,
ja, panie generale, uprzedzam, że
wtedy dla skontrolowania pracy
zrobię małą komisję, bo ja się boję
sam decydować.

Gaża 1 lutego, a dodatek
przed 15-tym, to można ogłosić.

Ja sam nie będę pracował nad
detalami...

Potem, jakby chcąc wynagrodzić
mię za nazwanie „panem gėnera-
tem“, Komendant uśmiecha się i
mówi:

„l wtedy ja będę nie was cisnął,
ale komisjęl.. Więc to musi być
prędko!”

Tu Pan Marszałek spojrzał jesz-

 
żeby powie”

cze raz na tablicę dodatków funk- b
cyjnych i, wskazując palcem na
miejsce, gdzie jest uwidoczniony do-

|datek dla Marszałka Polski, powie-
dział tonem znów surowym:

| „Poco ja podpisywałem  pożycz-
| kę, kiedy teraz mi to zwracają... Bę-
jdą się z Polski śmiać, że bierze po-
|życzki i zaraz zwraca. Otóż, jak wy
to robicie!"

Tu Pan Marszałek podał nam rę-
i wyszliśmy z gabinetu.

\

|
(&
chicznie i — było czem!

© Cały czas, przeszło godzinę, Ko-
mendant irytował się na mnie, a i
pożegnał się ze mną też nie bardzo
łaskawie.

Nie o to chodzi, że krzyczał.
Chodzi o to, že przy siklerozie,

jaką ma Komendant, boimy się bar-|
dzo powtórzenia się ataku apoplek-
tycznego, który miał już przed paru
laty, na szczęście w leklkiej bardzo,
formie.

Dlatego wszelkiemi możliwemi
środkami staramy się Go nie roz-
gniewač. Ale, niestety, nie zawsze
się to udaje.

yłem „nieco” zdruzgotany psy”,

|

{

| We czwartek — jak już pokrótce
donosiliśmy — uchwalono w Sejmie
w drugiem i trzeciem czytaniu bud-
żeli państwowy na rok 1936/37.

Budżet przyjęto w głosowaniu
en bloc.

Po uchwaleniu ustawy skarbo-

jemy ważniejsze . nich:
1. Sejm wzywa rząd do zmniejsze-

nia ciężarów zlecanych i narzuco-
nych śminie czynności przez ograni-
czenie ich liczby do istotnie nie-
pra

2. Sejm wzywa rząd do uniemoż-

wania posterunków pracy przez
emerytów z rėwnoczesnem korzy-
staniem z dwu źródeł dochodu, oile
oba źródła
zł. 500.

3. Sejm wzywa rząd, by przyśpie-
szył wypłatę reszty kwot, przezna-
czonych z pożyczki inwestycyjnej na
budowę bibljoteki Jagiellońskiej w
Krakowie.

4. Sejm'wzywa rząd, ażeby z
kredytów, przewidzianych we wła-
ściwych pozycjach budżetu uwzględ-
niono w r. 1936-37 subwencje na po- 

Wicemarszałek Miedziński zgło-
sił do laski marszałkowskiej projekt
ustawy o zniesieniu 'ordynacyj fa-
milijnych.

Art. 1 projektu ustawy ustala m.
in, że ordynacje familijne ulegają
zniesieniu. Art. 2 mówi, że przez or-
dynacje familijne rozumie się wszel-
kie rozporządzenia, mocą których
pewien majątek stanowi niezbywal-
ną włąsność rodziny i ma być za-
chowany dla wszystkich lub przy-
najmniej większej ilości pokoleń
;(ordynacje, majoraty, fideikomisy
familijne, powiernictwą familijne,

wej Sejm uchwalił jeszcze szereg re-|
zolucyj w różnych sprawach. Poda-|

liwienia komulowania posad i zajmo-|

dochodu przekraczają |

Uchwalenie budżetu w Sejmie
trzeby nauki, a w szczególności Pol-
skiej Akademiji Nauk Technicznych,
Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego i Towarzystwa Naukowego
we Lwowie, na budowę muzeum na-
rodowego w Krakowie, oraz na ko-
ściół Marjacki w Krakowie.

5. Sejm wzywa rząd, ażeby w
ciągu najbliższego okresu budżeto”
;wego poddał rewizji sprawę t. zw.
taksy administracyjnej, pobieranej
od uczniów szkół średnich.

| 6. Sejm wzywa rząd do przepro-
|wadzenia budowy szkół powszech-
inych na Wileńszczyźnie oraz na in-
| nych ziemiach wschodnich.
| 7. Sejm wzywa rząd, aby w dro-
(dze ustawodawczej zrównał zaopa-
|trzenia emerytalne, przyznane na
| podstawie dekretu z 28 październi-
ka 1933 r. z zaopatrzeniem emery-
talnem, pobierane na podstawie u-
stawy z 11 grudnią 1923 r. z tem, że
zrównanie to nie może spowodować
podwyższenia ogólnej sumy, przewi-
dzianej w budżecie na emerytury.

8. Sejm wzywa rząd do przepro”
| wadzenia w drodze ustawodawczej
zmniejszenia dodatków funkcyjnych,
służbowych i. kwot, przeznaczony
ną nagrody i zasiłki.

Ordynacje mają być zniesione
dobra zapowiedne i czasowo-zapo”
wiedne). Art. 3 ustala, że ordynacja
iamilijna może być zniesiona u
chwałą familiną, powziętą na wnio-
sek posiadacza ordynacji (ordynata),
na zebraniu osób uprawnionych do
uczestnictwa w niem, w myśl prze-
pisów niniejszej ustawy. Art, 4 usta”
la, że jeżeli w ciągu roku od dnia
wejścia w życie ustawy niniejszej
nie nastąpi Zniesienie ordynacji
przez uchwałę familijną, Rada Mini-
strów wyda przepisy o przymuso-
wem jej zniesieniu.

Wyrok w procesie 0 zajścia antyżydowskie
w Poznaniu

| Poznaniu ogłosił dziś wyrok w pro-
jcesie o zajścia antyżydowskie na u-
niwersytecie poznańskim. Oskarże-
ni: Wacław Całka, Zyg. Kornacki,
St. Piątkowski i Kazimierz Jachoł-
|kowski skazani zostali na 2 tygodnie
aresztu z zawieszeniem wykonania

POZNAŃ. (Pat). Sąd grodzki w kary na przeciąg 3 lat. Piechocki zo-
stał uniewinniony.
W drugim procesie Lech Puszyń-

ski skazany został na 2 tygodnie
aresztu z zawieszeniem na 3 lata,
Kazimierz Olejnik na 1 miesiąc aresz
t ubez zawieszenia. Oskarżona Ire-

Nierubliszewska została

Adwokat — defraudant
oddał się w ręce sprawiedliwości

„ABC“ donosi, že do sędziego
śledczego Szwarca w Poznaniu zgło-
sił się jakiś pan, który się przedsta”
wił jako adwokat z Warszawy. Gdy
p. Szwarc poprosił go, by zajął miej-
sce i chciał się nim przywitać, przy-
były, odparł:

„Panie sędzio, niech mi pan ręki
nie podaje, przyszedłem tu bowiem,
ażeby mnie pan aresztował'.

I ciągnąc dalej opowiadał, że od
kilku tygodni poszukują go władze
1 on uciekając od początku lutego,
ruszony wyrzutami sumienia, posta-
nowił oddać się dobrowolnie w: ręce

Kolejka na,Kasprowy
Przy uruchomieniu kolejki na

Kosprowy Wierch wyłoniły się trud-
mości. Korespondent zakopiaiski
„Dobrego Wieczoru* podaje bliższe
szczegóły tej sprawy:

„Otwarcie trasy kolejki Kuźnice
— Kasprowy Wierch zostało odro-
czone, przyczemi tajemnicą przestało
yć, że komisja budowlana zauważy-

ia szereg niedociągnięć w budowie
stacji środkowej na  Myślenickiej
Turni, stwierdzając konieczność po
ważnych przeróbek pewnych części
betonowych.

Przystąpiono przeto nagwałt do
robienia poprawek i kolejkę urucho-
miono już popołudniu przeprowadza-
jąc pokaz próbnej jazdy. Naogół
próba ta nie wypadła zbyt po-
myślnie,

Liny — jak twierdzą fachowcy,
umieszczone są za blisko masztów,
co w razie wiatru przedstawia po
ważne niebezpieczeństwo, gdyż wa-
gonik może być rzucony na maszt.

Przy obecnym stanie rzeczy wiatr
halny bezwarunkowo spowodowałby
katastrofę:

Trzeba więc nagwałt poprawiać
i przerabiać.

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

Cena 10 groszy.

na „unie:
winniona. ‚ ;

sprawiedliwości. Oświadczył, że
dopuścił się defraudacji na większą
sumę.

Początkowo wyznania. przybyłe-
go budziły u sędziego poważne
wątpliwości, ale samooskaržyciel
tak silnie dokumentował swoje wy
wody, że w końcu już sędzia Szwarc,
wydał rozkaz aresztowania. Po spi-
saniu protokułu, przesłał go @0
Warszawy.

Nazwisko adwokata władze trzy-
mają narazie w. tajenicy. Podobno
ów adwokat miał zdefraudowač oko-
ło 200 tys. zł.

musi być przerobiona
Dlatego uruchomienie kolejki jest

prowizoryczne'.

Kronika telegraficzna
** Arcybiskup Paryža kardynai Verdier

wezwał duchowieństwo, aby nie brało u-
działu w zgromadzeniach przedwyborczych.

** Kolonja włoska w Argentynie zebra-

ła na cele akcji przeciwsankcyjnej 113 kg.

złota,

** W Porto Alegre (Argentyna) areszto-
wano Chorwatlię Katarzynę Ochiiler w'az z

niejakim Albertem Simiefko, byłym pul-
kownikiem armji jugosłowiańskiej, pod: zo-

rzutem udziału w zabójstwie króla Ale-

ksandra. id

** Meksykański prezydent. Vs
wydał zarządzenie o rozwiązaniu organiza-

cji „Złotych koszul”, jako „kontrrewolucyj-

nej i faszystowskiej”.

** W Valencji wynikło starcie pomię-
dzy dwoma szczepami cygańskiemi. Doszło

do strzelaniny oraz do walki na noże, Jest

wielu rannych, m. in. 10 ciężko.

** Czerwony rząd hiszpański zamknął

siedzibę lokalną i wszystkie lokale faszy-

stowskiego ugrupowania „Falanga hiszpań-

ska” w Madrycie.
** W Izbie Posłów w Bukareszcie do-

szło do zajść między członkami partyj na-
rodowo-chlopskiej i narodowo-chrześcijań-

skiej. Doszło również do rękoczynów.
** W związku z procesem 19 komuni-

stów przed sądem wojskowym w Bukaresz-

cie, komuniści urządzili maaifestację. Po-

licja rozpęlziła ją. Jest kilku rannych
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BUNT W TOKIO
Publiczność europejska jest źle przy.

gotowana do zrozumienia wiadomościz

Tokjo, które nam przyniosły ostatnie
telegramy. Wiadomości są sensacyjne:

bunt całego pułku, który miał odjechać
do Mandżurji, zamordowanie kilku

ministrów....; ale komentarze do nich

są skąpe i ułamkowe, niema z Japonii

wyraźnej charakterystyki doniosłego

wypadku, Gdyby on zaszedł w Euro-
pie lub Ameryce, otrzymalibyśmy na-
pewno wyjaśnienie, iż żołnierze, ma-

jący dosyć wojny, usposobieni pacyfi-
stycznie, nie chcąc jechać na konty-

nent i tam krew przelewać, woleli wy
strzelać ministrów. Ale to się stało

w Japonii. I ona ma swój kryzys we-
wnętrzny. Ten wszakże jest odmienny
moralnie od europejskiego i amerykań-
skiego.

Dla tych, którzy zrozumieli znacze-
nie Japonji w dzisiejszym świecie, któ-
rzy starali się, o ile można, poznać jej
psychologję polityczną, którzy nadto

nie zapominają dziś, co się wczoraj

stało, świeże wypadki w Tokio, nie |

są całkiem nowemi, Cztery lata temu
mieliśmy także bunt w Tokjo, bardzo
podobny do obecnego. Pisałem z jego

powodu obszerniej*), i nie będę dziś

tych rzeczy powtarzał,

Pułk, wysłany do. Mandżurji, zbun-

tował się dlatego, że miał już rozdane
ostre naboje i że miał czem strzelać.

Poprowadzili go oficerowie. Niewąt-

pliwie zbuntował się silny w armii
yamato damashii (duch Japonii),

dla którego zamordowani ministrowie
nie byli wyrazicielami ani patrjotyzmu,

ani wielkich ambicyj japońskich i któ-
ry chce położyć koniec ich polityce.
Chce on silnej i stanowczej akcji zbroj-

nej na lądzie azjatyckim..
Nie do nas należy sądzić, jaka po-

lityka dla Japonji jest lepsza. To
wszakże jest pewne, że ostatnie wiado-
mości z Tokjo największe wrażenie wy-

warływ kancelarjach Rosji sowieckiej.

MW chwili, kiedy polityka sowiecka
zaczynazdobywać. sobie dużąpozycję
w układzie europejskim, kiedy armii
czerwonej przeznacza się nową rolę

па Zachodzie, z Dalekiego Wschodu

odzywa «ię groźne „memento”.

Zapowiada się wzmocnienie nacisku
Japonji na sąsiadów, który to nacisk

przedewszystkiem na Rosję się kie-

ruje,
® * *

Położenie w świecie po wojnie t, zw.
Światowej tak dalece się zmieniło, że
politycy największych nawet mocarstw
europejskich nie nauczyli się o niem

realnie myśleć. Organizują oni, jak u-

mieją, zabezpieczenie bezpośrednich
interesów swoich państw, nie wyłą-

czając obrony pozycyj, które są wła-
ściwie już stracone, Jednocześnie pra-
cują na rzecz organizacyj międzynaro-

dowych, masonerji i stojącego za nią

żydostwa, do których należą lub od

których zależą i którym usiłują przy-
wrócić wszechpotężną do niedawna

rolę. Tak są posłuszni swym moco-
dawcom, niebardzo nawet się ukrywa-
jącym, że gotowi są dążyć do zwycię-
stwa nawet przy pomocy Sowietów,
choć Sowiety wraz z trzecią międzyna-
rodówką dość wyraźnie mówią, jakie

są jch zamiary na Europę.

Wszystko to się robi tak, jakby lo-

sy świata rozgrywały się po dalszemu

w Europie, a przynajmniej wyłącznie
za sprawą mocarstw europejskich, W

orbicie tej polityki krążą inne,mniejsze
państwa, których widnokręg na Euro-
pie się kończy lub które wiążą swe

interesy z widokami tego lub innego
mocarstwa w tej lub innej części

świata.

Daleki Wschód nauczył polityków
dzisiejszych coś niecoś, ale o ileż za-
mato! Ciągle o nim zapominają, cią-
gle tak działają, jakby Tokjo np. nie

było dziś niemniej znaczącem  ogni-

skiem polityki światowej od Londynu,

Paryża, Waszyngtonu, a, jak niektó-

rym się zdaje, i Genewy. Ci politycy

znów otrzymali wczoraj przypomnie-
nie. ;

Ciekawą rzeczą byloby wiedzieė, co

 

+) Przewrot. Warszawa, 1934. Pier-
mśńastki polityki japońskiej, 187 — 226.  

Wystąpienie Henleina w Pradze
Partja Niemców Sudeckich zaostrza opozycję

P. Ludwik Raubaud, współpracow-
nik redakcji dziennika „Le Petit Pari-
sien*, badał w czerwcu 1935 r. na te-
renie czechosłowackim niemieckie za-
gadnienie mniejszościowe. Konrad
Henlein przebywał podówczas zagra-
nicą, publicysta francuski zetknął się
więc z jednym z najbliższych współ-
pracowników „Fiihrer'a*, młodym p.
Sebekovsky'm. W toku rozmowy o
Niemcach sudeckich, oświadczył on
p. Roubaud'owi: — „Taksamo jak
Niemcy w Szwajcarji, Austrji i innych
krajach kochamy swą rasę, swą krew
i tę ziemię, w której owa rasa może
przy całkowitej wolności rowijać swój
genjusz (t. j. Rzeszę niemiecką)". A
gdy na te słowa ciekawy Francuz za-
pytał, coby uczynili zwolennicy Hen-
leina wrazie wybuchu wojny czecho-
słowacko-niemieckiej, p. Sebekovsky
odparł zagadkowo: — Należymy do
karnej rasy i będziemy posłuszni pra-
Wu...

Nie lepiej od tego zdania nie może
scharakteryzować taktyki politycznej
partji Niemców sudeckich.

P. Sebekoysky tą pytyjską enuncja-
cją wydostał się z opałów, w których
się znalazł dzięki dziennikarzowi pary-
skiemu. Podobnie Henlein, odniósłszy
znany sukces w wyborach  parlamen-
tarnych, wydobywał się zręcznie de-
klaracjami lojalności wobec republiki
ze wszystkich tarapatów, do jakich
wpędzały go okoliczności. Lecz p. Rou-
baud wywiózł z Pragi wrażenie, iż ruch
Henleina zmierza wyraźnie do auto-
nomji administracyjnej, sądowej, gos-
podarczej i szkolnej. A Czechosłowacy
zaczęli traktować partję Henleina jako
„agenturę obcą”, ekspozyturę hitleryz-
mu. Program i cele stronnictwa nie-
mieckiego osłaniała tajemnica, do któ-
rej klucze dzierżyli wyłącznie wybrani
z wybranych. Działalność jednak i jej
charakter mówiły za siebie i one właś-
nie doprowadziły opinję czeską do ta-
kich sądów o S. D. P. (Sudeten-
deutsche Partei).
Od chwili, gdy p. Milan Hodża ujął

w ręce ster władzy, pomiędzy rządem
i partją Henleina powiało mrozem.
Dnia 5-go grudnia r.ub. premjer stwier-
dził z naciskiemw sejmie: --—- „Partja
Niemców Sndeckich..nie jest jedynym
uprawnionym  wyrażicielem niemie-
ckich aspiracyj -narodowościowych,
dlatego nie może przemawiać w imie-
niu całej mniejszości niemieckiej. W
demokracji zasada „Część za całość
nie popłaca. Jeśli Partja Niemców Su-  

(Od własnego korespondenta)
deckich twierdzi, że reprezentuje na-
ród, odpowiedź nasza brzmi: Nie je-
steście narodem; jesteście partją poli-
tyczną. Demokracja czechosłowacka
nie rozumie mowy „totalnej*  Partji
Niemców Sudeckich*.
W danym wypadku premjer wycho-

dzi z założenia, iż 44 posłów partji
Henleina reprezentuje około 2/3 trzy-
miljonowej zgórą masy niemieckiej w
Cz. S$. R. i że przedstawicielką reszty
tej mniejszości narodowej jest grupa 22
niemieckich agrarjuszów, demokratów
socjalnych i chrześcijańsko-socjalnych.
W praktyce życiowej oziębłejszy sto-

sunek władz republiki do 5. D. P. prze-
jawił się w ignorowaniu Henleina.
Chcąc jako przywódca partji mieć wol-
ne ręce, nie kandydował on ani do sej-
mu, ani do senatu. Organy administra
cyjne zaczęły się do niego odnosić jak
do osoby prywatnej, nie biorąc jego
listów pod uwagę, a przyjmując do
wiadomości tylko pisma klubów parla-
mentarnych S. D. P.
W atmosferze naprężenia partja

niemiecka rozwijała nadal ożywioną
działalność, osiągając pokaźne wyniki.
Napięcie wzrosło jeszcze bardziej, kie-
dy Henlein skorzystał z zaproszenia na
uroczyste przyjęcie oficjalne, urządzo-
ne w Monachjum przez rząd III Rze-
szy z okazji Olimpjady w Garmisch-
Partenkirchen i gdy organ praski S.
D.P. „Die Zeit“ wystąpił z ostrą kryty-
ką polityki zewnętrznej p. Hodży, jego
programu  šrodkowo-europejskiego i
prób realizacji tegoż, wypowiadając się
_w duchu hitlerowskim przeciwko prze-
nikaniu wpływów rosyjskich na Bal-
kany i do basenu naddunajskiego.
W Monachjum Henlein spotkał się

z Hitlerem i z jego otoczeniem O czem
tam konferował — niewiadomo. W
każdym razie — jak utrzymuje agrar-
ny „Venkov** — wrócił z Rzeszy „zra-
„dykalizowany*. W niedzielę 23 b. m.
wygłosił w Pradze odczyt na temat
„Zadań kulturalnych Niemców w Cze-
chosłowacji*. W toku wywodów zaz-
naczył m. in.:
— „Trzeba powiedzieć raz na zaw-

sze, że odrzucamy pielęgnowanie ja-
kiejś oddzielnej kultury Niemców su-
deckich. My, Niemcy w krajach su-
deckich, mimo naszej szczególnej sy-
tuacji politycznej, uważamy się za
przynależnych do wielkiego związku
kulturalnego Niemców na całym świe-
cie i mamy, tu, dzisiaj jak i kiedyin-
dziej spełniać przykładnie zadanie
kultury niemieckiej.  

Praga, 26 lutego

„Wszyscy uświadomieni Czesi mu-
szą mieć zrozumienie dla tego wyzna-
nia politycznego i kulturalnego... Tyl-
ko ten, kto sam nie jest pewien ducho-
wej siły twórczej, zamyka się bojaźli-
wie przed zetknięciem z życiem kultu-
ralnem innych narodów. Kto jest jed-
nak sam siły swej świadom, wyjdzie
z kulturalnego zetknięcia z innymi na-
rodami jedynie wzbogacony. Jesteśmy
Niemcami i zostaniemy nimi Wierzę,
że w głębiach ducha niemieckiego i
duszy niemieckiej zrodzą się wartości,
którym świat cały nie będzie w stanie
odmówić czci!*

Wkońcu wyliczył szereg postulatów
kulturalnych mniejszości niemieckiej
i braki, na które cierpi ona w dziedzi-
nie szkolnictwa.

Prelekcja Henleina* stała się przy-
słowiowym kijem, wetkniętym w mro-
wisko, tembardziej, że nie zaproszono
na nią przedstawicieli kół oficjalnych
republiki, że na odczyt przybyli atta-
chės prasowi poselstw niemieckiego,
amerykańskiego, polskiego, włoskiego
i norweskiego, oraz że na zakończenie
imprezy orkiestra teatru niemieckiego
w Pradze zagrała marsza 6 wardji
pruskie j, którego henleinowcy wy-
słuchali stojąc.

Opinja i prasa czeska nie posiada
się z oburzenia, twierdząc, iż mowa
Henleina była tylko transkrypcją zmie-
nionych trochę oświadczeń Hitlera,
Rosenberga i Goebbelsa, że przywódca
S.D.P. stał się wyrazicielem ich ideo-
logji w podejrzanych i niebezpiecz-
nych dla państwa celach, i że partja
usiłuje wszelkiemi siłami wykopać
przepaść między mniejszością niemiec-
ką, a państwem czechosłowackiem i
jego duchem. Chór tych oskarżeń roz-
brzmiewa z łamów wszystkich pism.
„Czeskie Słowo* donosi, że komitet
polityczny rady ministrów zajął się już
sprawą odczytu, a po przyjeździe pre-
mjera Hodży z Białogrodu rozpatrzy
ją i wyciągnie konsekwencje.

Zestawienie zeszłorocznych wynu-
rzeń p. Sebekovsky'ego z niedzielnemi
p. Henleina wykazuje, iż S.D.P. zacho-
wuje linję polityczną, ale postanowiła
zerwać z dotychczasową rozważną о-
strożnością i zaostrzyć nagle kurs opo-
zycyjny, narażając się nawet na ewen-
tualność rozwiązania. Nie było by to
może uderzające, gdyby się nie działo
tuż po powrocie p. Henleina z Rzeszy
i... niemal równocześnie z podejmowa-
ną akcją niemiecką nad Renem.

WACŁAW MADEJSKI.

 

Przyszłość narodowa W'ołynia
Sprawą ruską mniej się dziś zajmu-

je opinja polska, niż innemi sprawami,
mającemi obecnie znaczenie od niej
aktualniejsze. A sprawa wołyńska jest

» tylko częścią sprawy ruskiej w Pol-
sce; ito częścią, zajmującą pod
względem ważności dopiero drugie
miejsce po sprawie Rusinów w Ziemi
Czerwieńskiej. Nic więc dziwnego, że
o sprawach wołyńskich, a w szczegól-
ności o wołyńskich zagadnieniach po-
litycznych jest w Polsce naogół dość
cicho.
A jednak, są to sprawy dużej wagi.

Wołyń jest dużą i ważną dzielnicą, a
w sprawie ruskiej w Polsce zajmuje
stanowisko kluczowe: gdyby Rusini
wołyńscy utworzyli bez zastrzeżeń so-
lidarny front z Rusinami „halickimi”,
sprawa ruska w Polsce stałaby się
zagadnieniem groźnego dla nas znacze
nia, gdyby zaś bez zastrzeżeń się od
Rusinów „halickich“ odsunęli, sprawa
ta spadłaby na poziom spraw mniej-
szej wagi. ‘
Nie potrzeba być bynajmniej „szo-

winistą“, — wystarczy być dobrym
Polakiem, — by rozumieć, że nasz in-
teres narodowy nakazywał nam pro-
wadzić na Wołyniu oględną i unika-
jącą niepotrzebnych zadraśnierń, ale
stanowczą politykę,
Wołyń — to stare, oddawna z Pol-

ską zespolone dziedzictwo Rzeczypo-
spolitej przedrozbiorowej. To ziemia
nawskroś przesycona _ pierwiastkami
kultury polskie, — ziemia Słowackie-
go, Czackiego, Liceum Krzemieniec-
kiego. To dzielnica, w której już od
wieków niema żadnych ośrodków po-

litycznego separatyzmu. To dzielnica
wreszcie, w której żyje liczny odsetek
ludności rdzennie polskiej, — zarów-
no szlachty (ziemiaństwa), jak miesz-
czan, jak od wieków tu osiadłego ludu
wiejskiego (chłopów i szlachty zago-
nowej), jak wreszcie kolonistów świe-
żej stosunkowo daty.

Również duży odłam prawosławnej
i mówiącej po rusku ludności Wołynia
należał właściwie do narodowości pol.
skiej, miał poczucie polskiego pocho-
dzenia i dumy z tego pochodzenia,m'ał
świadomość, że przedział między nim
a polskością jest skutkiem rządów za-
borczych i przejawiał gotowość  po-
nownego zespolenia się z pniem naro-
dowym, od którego się odszczepił,
Powyższe fakty wystarczają, byśmy
się uznali za prawowitych gospodarzy
na Wołyniu i byśmy pracowali nad
zupełnem zespoleniem tej dzielnicy z
Polską i polskością.

Gdyśmy — w latach 1919—1921 —
odzyskali Wołyń, mieliśmy tam wa-
runki do pracy w powyższym duchu
wcale pomyślne. Wprawdzie kraj był
wyniszczony wojną, oraz rozstrojony
przez ruchy socjalne, Ale były to ob-
jawy, które upływ czasu, oraz nasta-
nie normalnych, pokojowych stosun-
ków, nieuchronnie powinny były ule-
czyć. Natomiast świadomego i jasno o-
kreślonego separatyzmu o podłożu na-
rodowem nie było na Wołyniu wcale.

Ludność rosyjska — mająca wyraź-
ną, rosyjską świadomość narodową, —
była na Wołyniu niesłychanie słaba
liczebnie i nie rościła sobie istotnych

AAK PTA DST IIAT SC WO VESTA TOS ILOAPIE

się mówi pocichu z powodu wypad-

ków japońskich w kołach politycznych
Londynu i Paryża, jak różnie w porów-
naniu z ostatniemi czasy wypada w

tych rozmowach ocena położenia po-
litycznego i wojskowego Rosji sowiec-
kiej, zwłaszcza, jeżeli tragiczne wy-

padki w -Tokjo odbiją się głęboko na  całoj polityce japońs"iej,
I ciekawa rzecz, co myślą w Mo-

skwie, zarówno ci, którzy rozumieją

znaczenie pozycji rosyjskiej na Pacyfi
ku i posiadania Wschodniej Syberji,
jak i ci, co myślą przedewszystkiem
o Birobidžanie,

R. DMOWSKI  

pretensyj do nadawania tonu miejsco-
wemu życiu.

Stanowisko Żydów było nie inne,
niż w reszcie Polski. Dość znaczne
na Wołyniu skupienia osadników cze-
skich i niemieckich miały psychologję
em.grancką j nie uważały się za współ-
gospodarzy kraju, Ludność polska
(wraz z dużym odłamem grawitu'ącej
do niej ludności prawosławnej pol-
skiego pochodzenia) z natury rzeczy
odgrywała z entuzjazmem rolę podpo-
ry rządów polskich.

Jeśli zaś idzie o główną masę lud-
ności wołyńskiej; tubylczy lud prawo-
sławny, mówiący gwarą ruską, wraz
z częścią mówiącej przeważnie po ro-
syjsku tubylczej inteligencjii ducho-
wieństwa — to był to surowiec etnicz-
ny, samowiedzy narodowo - politycz-
nej pozbawiony i tkwiący w psychice
„tutejszości'. Żywioł ten stanowił
najzupełniej podatny materjał do po-
lonizacji, — oczywiście polonizacji,
pozostawiającej nietknietem jego wy-
znanie i narzecze ludowe, ale zupeł-
nej, jeśli idzie o samowiedzę politycz-
na i o kulturę, Jeśli idzie o „ukrai*
nizm”, nie było tam nań nawet zadat-
ków.
Ruch narodowy „ukraiūski“ miał

przed wojną dwa tylko ośrodki. Jeden
samorodny, nad Dnieprem, a nawet
raczej za Dnieprem, w zasięgu oddzia-
ływania Kijowa, na rzeczywistej
Ukrainie, — wsławiony m. in. wyda-
niem z siebie Szewczenki i stworze-
niem ruskiego języka literackiego,
oraz hartujący się w walce narodowej
z Rosją. Drugi już mniej samorodny,
zaszczepiony na ideowo zabarwionem
podłożu „staroruskiem”, usiln'e ponie-
rany przez Avstrię i polskich „Stań-
czyków'” — w Galicji.
Zachodni (przyłączony dziś do Pol- :

ski) Wołyń nie był przed wojną przez
wpływ bądź jednego, bądź drugiego z
tych ośrodków nawet muśnięty. Za-
chodni Wołyń zetknął się po raz pierw
szy ze zjawiskiem ukrainizmu dopiero
w związku z tworzeniem niepodległej
Ukrainy w latach 1917/18 — i usto-

 
 

PRZEGLĄD PRASY
O MOWIE MIN. RACZKIEWICZA

„Kurjer Pozn." odpowiada w arty”
kule wstępnym na zarzuty min. Racz
kiewicza pod adresem Str. Nar. Dzien-
nik, cytując znaczną część artykułu
„W. Dzien. Nar.* p.t. „Prostujemy”,
wykazuje, że sanacja przez nacisk na
samorządy i organizacje społeczne u-
sunęła z nich narodowców i że właś-
nie narodowcy usiłowali stworzyć
armię polską po rewolucji rosyjskiej.

—„Narodowcy nietylko we wspomnianym

ruchu zbrojnym w Rosji rewolucyjnej, ale nie«

mniej i przedewszystkiem przy organizowa*

niu armji polskiej we Francji postawili za

warunek całkowicie niezależny charakter

polskiej armji narodowej. Armja polska we

Francji miała nietylko polskiego wodza, ale

podlegała też politycznie władzy polskiej, a

mianowicie Komitetowi Narodowemu  Pol-
skiemu w Paryżu”.

Jeśli chodzi o rozruchy antyżydowe
skie, to „„Kurj, Pozn." pisze, że

„zbadać i odważyć należałoby w tej dzie<
dzinie przedewszystkiem rolę prowokatorów,

Inne znowu wypadki są dziełem odruchu, nie
liczącego się, jak wiadomo, z refleksją po-

lityczną.

Co jest na to najlepszym środkiem zarad-

czym? Usunąć przyczyny i źródło zła — a

nie będzie dochodziło do zajść”,

Także „Słowo Pom." odpowiada
spokojnym artykułem na mowę min.
Raczkiewicza, oświadczając, że tylko
w nacjonaliźmie polskim leży rozwią*
zanie zagadnienia ładu i spokoju w.
państwie.

ŻYDZI WZYWAJĄ DO REPRESJI

Podaliśmy wczoraj zalecenie re-
presji wobec Str. Narodowego, po”
dane przez „dyżurnych dziennikarzy”
konserwatywnego „Czasu”. Jako po-
wód represji wymienił „Czas'* anty-
semityzm Str. N. Obecnie z podobnem
zaleceniem występuje żyd Einhorn w.
žargonowym „Hajncie“:

—„Atoli odnośnie do Endecji trzymano się
i trzyma się po dziś dzień innej taktyki. Pos

zwala się jej, ile jej serce zapragnie, zatru-

wać powietrze podżegającemi hasłami, daje

się jej najswobodniejszą możliwość uprawia-
nia roboty podburzycielskiej, a interwenjuje

się dopiero wtedy, gdy ta siejba poczyna wy*

dawać naturalne plony. Na tem polega cała
nienormalność stosunku rządu do ruchu, któw
ry on sam kwalifikuje jako antypaństwowy.

A dlaczego rząd wykazuje tyle liberalizmu

wobec „ideologicznej* roboty Endecji, jest
rzeczą zbyteczną objaśnić”,

Okazuje się, że korzystamy z wy*
jątkowego wobec nas „liberalizmu“
policji i cenzuryl.. Ktobyto'przy-
puszczał!

Czy nie jest jednak znamiennym
tupet żydowskiego pisma, wołającego
o prawa wyjątkowe i o ściganie pol-
skiej ideologji narodowej!

sunkował się do tego zjawiska w sło*
wach: „wydumały jakuś Ukrainu“.
Rządy polskie, gdyby chciały popro-
wadzić na Wołyniu kurs polonizacyj-
ny, to mogły to były uczynić bez trud-
ności nawet pomimo klauzul „traktatu
o mniejszościach”,

Niestety — rządy polskie postawiły
sobie na Wołyniu całkiem inne zada-
nie. Z wyjątkiem okresu 1920—26, gdy
rządy Wołynia prowadzone były nao-
gół w duchu narodowo - polskim, pa-
nuje na Wołyniu kurs polityki
ukrainofilskiej. Tak bylo za t. zw.
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich
(rządy p. Osmołowskiego) w latach
1919/20, tak było za rządów sanacyj-
nych (krótki okres wojewody Mecha,
oraz długi, konsekwentnie się swego
kierunku trzymający okres wojewody
Józewskiego), w latach 1926/26.
Ponieważ nie było na Wołyniu zu-

pełnie materjału ludzkiego, któryby
się nadawał do stworzenia z niego
działaczy „ukraińskich”, więc mater-
jał ten importowano zzewnątrz, z obu
wymienionych wyżej ośrodków ruchu
ukraińskiego. Z jednej strony, osadzo-
no na Wołyniu liczny zastęp zdemo-

bilizowanych „ukałińców” z armii
Petlury, — naddnieprzańców; stano-
wią oni dzisiaj tak zwaną „ukraińską
inteligencję wołyńską”, prawosławną
z wyznania i umiejącą zżyć się ze
stosunkami w dzielnicy, która była
ongiś pod panowaniem rosyjskiem, —
przediwstawianą nieraz, jako element
rzekomo „tubylczy”, — „galicjanom”.
Z drugiej strony, sprowadzono tam
liczną rzeszę Rusinów halickich fsa=
mych nauczycieli ponoć około czterech
setek).
Oba te żywioły, usilnie popierane

przez władzę, wzięły się z miejsca do
roboty w duchu „ukraińskim” i w cią-
gu lat pracy zdołały już w nastrojach
pisac wołyńskiej osiągnąć niejakie
wyniki '
: (i. 8.)

 



KULTURA POLSKA
w świetle nowych wykopalisk

Dobrze znane jest lekceważenie, z
iemi wyrażają się nazbyt liczni nie-

stety uczeni niemieccy o kulturze Sło-
wian wczesnohistorycznych. W szcze”
gólności prehistorycy śląscy, opisując
wykopaliska z okresu wczesnopia*
stowskiego na Śląsku, z lubością
przeciwstawiają „ubogie” znaleziska

lskie z X i XI w. po Chr, wspania*
(ym wykopaliskom z dawniejszych o”
kresów, nie szczędząc przy tem ujem-
nych sądów o Słowianach. I tak np.
dr. Raschke, omawiając w roku 1929
zabytki z Osobowic pod Wrocławiem,
pisze złośliwie, że z „dzieł” („Leistun*
gen'] kultury słowiańskiej posiada”
my tylko pierwotne narzędzia ko*
ściane, a z wspomnianych zabytków
4 kultury poprzedników Słowian, mie-
szkających tam przed 2.000 laty, nie
pozostało żadnego śladu. Zdaniem
autora „zmieniło się to dopiero, kie-
dy Niemcy we wczesnem średniowie-
czu ponownie osiedlili Osobowice“.
MWczesnohistorycznych polskich miesz*
szkańców Śląska przedstawia Rasch*
ke jako ubogich rybaków i bartników,
żyjących poza tem z myśliwstwa.
Wrocławski zaś prehistoryk Seget
mówi o „tak niskim poziomie kultury
słowiańskiej”, że „przy patrzeniu na
ślady ich chat i sprzęty przypominają
się stosunki z epoki kamiennej”,
Jak dalece są te sądy stronnicze i

fałszywe, wykazały ponad wszelką
wątpliwość rozkopywania maee
polskiej w Opolu, dokonane w lata
1930 — 1931. Przypadek chciał, że
właśnie wspomnianemu wyżej dr.
Raschkemu przypadło w udziale kie-

rownictwo prac wykopaliskowych w
Opolu, które wykazały zupełną myl-
ność jeśo sądów o kulturze polskiej i
słowiańskiej okresu wczesnopiastow-
skiego.

Badania w Opolu, które objęły tyl-
ko część terenu, na którym istniało
osiedle wczesnopiastowskie od X
XHI w., doprowadziły do odkrycia 7
równoległych ulic, starannie wymo*
szczonych drzewem i połączonych uli-
cami poprzecznemi. Wzdłuż tych ulic
ustawione były gęsto przy sobie sto-
jące domy kwadratowe o średnicy
4x4 m lub większe až do rozmiarów
8X8 m, zaopatrzone w podłogi dre-
wniane z ogniskami w rogu lub na
środku izby.

Ze sprzętów domówych zachowały
się w Opolu stołki, łóżka i szerokie
ławy, stojące przy ścianach, dalej od-
kryto liczne wiadra, wykonane z kle-
pek, drewniane kadzie, takież tale-
rze, łyżki i czerpaki oraz žarna ka-
mienne. Liczne znaleziska opolskie
dowodzą istnienia rozmaitych rze-
miosł, no, szewstwa, kołodziejstwa,
tokaretwa, kowalstwa, garncarstwa,
złotnictwa i t. d, Świadczą o tem zna-
leziska obuwia skórzanego nieraz zdo*
bionego wyszywaniami, dalej odkrycie
starannie wykonanego koła drewnia*
nego, naczyń drewnianych toczonych,
licznych narzędzi i broni żelaznej, jak
noży, szydeł, kos, ostróg wędzideł,
podków, śrotów do strzał i t. d., licz-
nych doskonałych technicznie naczyń
glinianych i srebrnych ozdób filigra- nowych,

 

Scena z filmu „Chopin, piewca Wolności”, wyświetlanego w największem kinie „Rome

Nowogrodzka 49.

Z ekranów stołecznych

„CZŁOWIEK, KTÓRY ROZBIŁ BANK W MONTE-CARLO*

` W KINIE RIALTO

W rok głównej dawno nie widziany

Ronald Colman, Aikoa dosyć sobie naiw-

ma i tem draźniąca, że bohater, którego

nabierają na kawał, jest o wiele naiwniej

szy niż widz, który odrazu zna całą in-

trygę i dziwi się lekkkomyślności bohate-

ra, Jednakże na te wątłej kanwie reży-

ser umiejętnie wyhaftował szereg do-

brych sytuacy(, operator kilka dobrych

„NALEŻĘDOCIEBIE"

Film dobry, a główną jego zaletą i a-
trakcją jest Katarzyna Hepburn, kreują-

ca rolę bohaterki. Jest to świazda o nie-

pospolitej urcźie i dużej subtelności
Film reżyserowany dobrze i dobrze $ra-

my, o zdjęciach jasnych i czystych, roz-

wija się płynnie. Powikłania akcji, tro-
chę  miekonsekwentne  psychołogiczn'e,

przeprowadzone są jednak w ten sposób,

że przykuwają uwagę, nie budząc sprze-

ciwów na tle silnych, aby to miało psuć

zdjęć. Moment gry w kasynie 'est emo-

cjonuący. Do tego Colman gra dobrze —

ale mimo to wszystko razem, film nie

wybija się ponad dobrą przeciętność. Po

znakomitym „Arcylokaju” to trochę za-

wód dla publiczność, która od kina

„Rialto” spodziewała się jednak czegoś

lepszego, (KH. Eys).

WKINIE BAŁTYK

| wrażenie. Dopiero żakończenie, w którem

w tak mdły sposób wszystko dobrze się

kończy — wywołuje sprzeciw w.dza,

który przecież doskonale wie, że to buj-

da. Jeśli się wejdzie w środku filmu, to

wrażenie tego zakończenia znakomicie

wynagradza doskonały dodatek w natu-

ralnych kolotach — „Kukaracza”, o kilku

bardzo małych efektach barwnych. Doda-
tek ten warto zobaczyć.

, „MIŁOSNE NIESPODZIANKI W KINIE „STYLOWY*

Wesoły film z Normą Shearer i Monte

gommery'm. Akcja o zakroju farsowym.

rozwijasiężywo idBje dużepole doroz

winięcia sytuacyj komicznych. Szkoda,

że wiele humoru mieści się w djalogach.

bo nieznający języka tracą wiele okażi

do śmiechu. Uwadze ich wymyka się też

mieprzetłomaczony w napisach  djaloś,
potrącaący o religę, a nadający siędo

konfiskaty i miesmaczny. Norma Sliearer

„CZU - CZIN - CZAU*

Film produkoń angielskie. Tytuł jest

niewłaściwy, w istocie jest to sfilmowana

bajka o Alibabie i 40 rozbójnikach. Boga-

ta wystawa stwarza wiele efektownych

bajecznych ikuzyj, aktorzy spisują się do-

brze, ale powolne tempo sprawia, że wi-

dowisiro miejscami nudzi. Szkoda przy-

tem, że tak oszczędnie pokazywano An-

nę May Wong, która jak głosi afisz, kreu-

fe rolę główną,atymczasemwciągudłu-

gra talk dobrze, że zapomina się o jej

miec? 'uż podeszłymwieku. Montgommery

dobrze je sekumdu'e. To też publiczność

często wybucha śmiechem, a od czasu

doczasu, śdyinmimilczą,odzywasięw

różnych miejscach sali głośny śmiech

tych nielicznych, którzy rozumieją po an-

gielskku, Wszystko, jak to w farsie koń:
czy się dobrze i na wesoło.

W KINIE MAJESTIC

gich party wcale 'ej nie widać i niewia

domo 05 się 2 nią dziae. Niepokój o May

Wong wynagradzają w części doskonałe

postacie poboczne — jak szewc i Kalił

Wogóle dla aktorów było tu duże pole do

pop'su, bo talkie role jak Abu - Hassan,

АН Baba i jego brat, Mariana — dostar-
czały olcazji do pokazania co się umie i

ztej okazjiałctorzy skorzystaliipopisali
się dobrze. (H. Eys). 

 

 

Obficie występujące ziarna zbóż,
przedewszystkiem prosa, lecz także
pszenicy j żyta, wskazują na rolniczy
tryb życia polskich mieszkańców Opo”
la, a znajdowane tu pestki owoców i
to nietylko śliwek, jabłek, gruszek i
wiśni, lecz także brzoskwiń i orze-
chów włoskich, oraz nasiona — офбг-
ków, świadczą. o ważnej roli ogrodnic*
twa. Ze zwierząt domowych hodo-
wała wczesnopiastowska ludność Opo-
la krowy, świnie, owce, ; kozy, poza
tem znalezione tu okrągłe klatki, pie-
rze i skorupy jaj wskazują na hodo-
wlę drobiu, Znalezienie sztab ołowiu
sur wego dowodzi znajomości górnic-
twa, a odkrycie importowanych
przedmiotów zbytku, np. naczyń z do*
mieszką śrafitu lub z barwną polewą,
ułamka naczynia szklanego z napisem
arabskim, ozdób bursztynowych, okła*
dziny noża z kości słoniow., ułamków
pozłacanej misy bronzowej, bronzo-
wych ciężarków do wagi i t. d, prze”
konywa nas o istnieniu
handlowych, łączących Śląsk z bardzo
nieraz odległemi krajami.
Opole w X—XIII w. było niewąt-

pliwie osiedlem miejskiem, podobnie

stosunków | 
jak miasto Wołyń przy ujściu Odry, |
Gniezno, Poznań i Kruszwica w Wiel*
kopolsce i szereś innych miast pol-
skich przed powstaniem kolonizacji na
prawie niemieckiem, co przeczy
twierdzeniu Niemców, jakoby dopie-
ro Niemcy przynieśli do Polski znajo-
mość życia miejskiego. Tak samo ist-
nienie rzemieślników - specjalistów,
czemu Raschke nie może zaprzeczyć,
zadaje kłam twierdzeniu nauki nie*
mieckiej, jakoby dopiero Niemcy za”
prowadzili rzemiosło w Polsce, Wresz-
cie znalezione zabytki wystawiają
chlubne świadectwo stanowi ówcze-
snej kultury materjalnej i dają też
zgoł. odmienny obraz gospodarki pol-
skiej od tego, jaki przedstawiają nam
prehistorycy niemieccy.
Widzimy, że polscy mieszkańcy

Śląska wczesnopiastowskiego, a więc
z czasów przed pierwszą kolonizacją
niemiecką, byli rolnikami i hodowca-
mi bydła, że uprawiali rozmaite owoce
i warzywa, że umieli zakładać po-
rządne miasta z systemem regular-
nych ulic, przecinających się pod pro-
stym kątem, co także rzekomo mieli
u nas zaprowadzić Niemcy, że budo*
wali porządne domy, co budzi nawet
podziw Raschkego, mówiącego o do-
skonale układanych warstwach bali
na ulicach  („vorziiślich  gełiigie
Bohlenlage') i o bardzo starannej pra-
cy ciesielskiej podłóg („Dielenschicht
recht kunstvoll gezimmert“).

Oczywiście ani słowem nie wspomi-
na Raschke w swych sprawozdaniach,
że wszystko to stanowi pozostałość
kultury polskiej, lecz mówi tylko o-

gėlnikowo o Słowianach, a gdziein-

dziej nawet próbuje wprost zaprze-
czyć, co już jest zgoła niepoważnem,
jakoby kit 79: ludność wczesnohisto-
ryczna na Śląsku była polską, mówiąc

— podobnie jak dr. Petersen z Wro-

cławia — o jakichś mieszkających na

Śląsku Lechach. (Oberschlesien nach

den Diktaten von Versailles und Genf.

II. Ergebnisse der oberschlesischen
Urgeschichtsforschung. 1931, str, 67).

W każdym razie cieszyć się należy, że

po wykopaliskach opolskich przedsta-

wianie polskich mieszkańców wcze-

snopiastowskiego Śląska jako ubogich

rybaków i bartników stało się dla ba-
daczy niemieckich definitywnie nie-

możliwe,
'_ PROF. J. KOSTRZEWSKI.

 

Miedzynarodowy kongresnau
„ odbędzie się w Ipcu r. b. w W

W dniach od 9 do 17 lipca r. b. odbę-

dzie się w Warszawie międzynarodowy

kongres nauk administracyjnych, odbywa-

jących się co 3 lata. Kongresy te organi-

zuje międzynarodowy instytut nauk ad-

ministracyjnych, mający siedzibę w Bruk-

seli, założony po trzecim zjeździe praw-

ników administracyjnych w Madrycie w

r. 1930.

Instytut ten postawił sobie za zadanie

studjum porównawcze doświadczeń, po-

czynionych w różnych krajach w dzie-

dzinie administracji, wypracowanie i roz-

powszechnienie racjonalnych metod 1 0-

gólnych zasad ze wspomnianych doświad-

jektów i międzynarodowych porozumień,

zmierzających do udoskonalenia prawa i

praktyk administracyjnych

Głównym środk:'em do osiągnięcia tych

celów są, obok stworzenia stałego biura

w Brukseli, międzynarodowe zjazdy i kon

gresy, odbywające się w różnych pań-

stwach Członkami Instytutu jest dotych-

czas 21 państw europejskich i amerykań-

skich, a pozatem osobistości różnej naro-

 

 

Muzyczne nowości wydawn'cze
Muzyka polska. Ukazał się nowy ze-

szyt kwartalnika, wydawanego przez
Tow. Wyd. Muzyki Polskiej, datowa ry
grudzień 1935. Pismo to, skutecznie kon
kurujące z „Muzyką” p. M. Glińsk ego,
zdobywa poczytność coraz większą. W
numerze ostatnim zwracają uwagę arty-
kuły: Fr. Brzezińskiego „O zadaniach
krytyki muzycznej”, S. Jagodziūskiei
Niekraszonej „Zarys twórczości polskich
kompozytorek z 19-go i 20-go stuiecia”
i Br. Romaniszyna „O róli i znaczeniu
dykoj w nauczaniu śpiewu”,

Fr. Brzeziński, sam długoletni krytyx
muzyczny, w artykule swym próbuje u-
stalić dziesięć warunlców, nieako przy-
kazań, którym winien krytyk odpowia-
dać wzgl. przestrzegać ich, Dobrzeby było
gdyby kierownicy pism polskich zwrócih
uwagę na artykuł Brzezińskiego, możeby
wtedy mnie głupstw p'sano o muzyce i
jej wykonaniu, niż to, niestety, dzieje
się dzisiaj,

Nowe utwory fortepianowe. Nalładem
teżoż towarzystwa zostały wydane „Łat-
twe utwory na fortepian", które przeszły

pomyślnie przez sąd konkursowy w roku
ubiegłym. W sumie trzynaście utworów,
podzielonych na cztery zeszyty noszę
nazwilta przeważnie znanych kompozy-
torów miodszą! generacji; nieliczni tylko
mają siwiznę we włosach, Wiktor Ła-
buński (ceniony pianista) figure jako
aństor czterech utworów, mapisanych
zręcznie, dobrze odpowiadających celo-
wi (utwory są przeznaczone dla wczącej

 

się młodzieży i dzieci). Podobnie po»
myślnie z zadania wywiązał się F Kybio-
Ki, a także p. Perkowski, Mniej celowemi
wydają się drobiazgi Palestra ze wzglę-
du naprz. na niezręczne prowadzenie gło-
sów w takiej „Piosence łowiokiej”, a
zwłaszcza A. Marka, którego Prelud'um,
okaz pretens;onalności, zupeinie mja się
z zadaniami pedagogi muzycznej.
Do typu utworów szkolnych  aaležy

Album fortepianowe Feliksa Rybickiego
(W. Pawlowski, Warszawa), p. t. „Ja
$ram wszystko”. * Pierwszy zeszyt е@›
wydawnictwa żawiera 11 miniatur zna.
mionu'ących wytrawnego muzyka, rozu-
miejącego dobrze cel, jałiemu jego praca
masłużyć,

Tow. Wyd. Muz. Pol. opublikowało
Warjacje zapomnianego dziś komp zyto-
ra polskiego, żyjącego na przeiomie
18-go i 19-go w., Framciszka Lessla (u-
czeń J. Haydna Lessel żył 1780 — 1838).
Ciełcawy to zabytek, świadczący o nie-
byle jakiej kulturze muzyczne: w Polsce
ówczesne.

Na Śpiew 1 fortepian opracował K.
Szymanowski szereg pieśni kurpiowe
skich. Obecnie ukazał się pieśni tych ze:
maa (Nr. Nr. 5—8), *

$orza Gerwazego
Motet „Iluxit sol“ na vy omas
towarzyszeniem małe orkiestry ukazał
się wydeniu „Dawnej Muz, Pol”,
Podobno ciekawą książkę o harmonice

Chopina napisał p. Bronarski. Nie może
my je omówić, gdyż dotąd dzieła teg
nam nie nadesłano,

TIA COC EEEEPET OPERY

ZE ŚWIATA KULTURY
O POLSCE ZAGRANIC

Młoda architektura polska w Buka.
reszcie, — W dn. 16 b. m. odbyło się w
auii Akademi Architektury w Bukaresz-
cie uroczyste otwarcie wystawy prac
studentów wydziału architektury Poli-
techniki warszawskiej. W _ otwarciu
wzięli wdział przedstawiciele rządu, po-
selstwa R. P., profesorowie architektury
па czele z rektorem, przedstawiciele
świata kulturalnego. Wygłosili przemó-
wienia relctor Akademii Architektury
w Bukareszcie, prof. Antonescu, oraz w
imieniu posła R. P. radca poselstwa
Alfred Poniński, Prasa zamieszcza bar-
dzo pochwalne notatki o wystawie,

WYSTAWY

Karykatury Głowackiego w Ameryce.
Edward Głowacki wystawia w Art In-
stitute w Milwaukee kolekcję karykatur
najznakomitszych osobistości współczes

nych Polski i zagranicy. Wystawa cieszy

się dużem powodzeniem. „The Milwau-

tee Journal'* podaje entuz'astyczną oce:

nę karykatur Glowackiego; w niej zaś

podicrešla formalne wartości poszczegól

nychpracartysty, wysuwając na pierw:

szy plan świetne karykatury prezydenta
Roosevelta, króla Jerzego V, Ignacego

Paderewskiego, Marszałka Piłsudskiego,

Mussoliniego, premera Lavala, Brianda,

Hoovera i Ramsaya Mac Donalda, Arty-
kut ten zdobią reprodukcje omawianych
rysunków Głowackiego. Zaznaczyć nale-

ży, iż poprzednio kolekcja karykatur

Glowackiego doznała nader życzliwego

przyjęcia w prasie nowojorskiej (wysta-

wa w Brooklyn Museum w New Yorku),

pozatem w Bulialo (Albright Art Galle-

ry), Čieveland i Cinc'nnati) International
School ot Art.

dowości, odznaczające się wybitną dzia-

łalnością w dziedzinie prawa i praktyki

administracyjnej. Członkowie Instytutu

jednego kraju tworzą sekcję narodową

Instytu, a nadto posiadają swoich dele-

gatów w biurze, Głównym środkiem dzia

łania Instytutu, poza wydawnictwami,

jest organizowanie perjodycznych kón-

gresów, Ostatni kongres w r. 1933odbył
się w Wiedniu.
Na zaproszenie rządu polskiego, przed-

stawione wówczas przez delegata pol-

skiego i wiceprezesa biura Instytutu, pre-

zesa N. T. A. p Jana Kopczyńskiego po-

stanowiono odbyć następny kongres w

i ie. anie kon-

czeń, wreszcie studjowanie ank et. pro- | r. 1936 w Warszawie. Przygotow k
gresu powierzono narodowej sekcji pol-

skiej, która zorganizowała się jako ko-

mitet organizacyjny kongresu,

W porozumieniu z biurem Instytutu u-

stalono tematy obrad kongresu oraz Osob-

ny generalnych referatów.
Tematy są następujące: 1.gwarancje

praw osób, podlegających administracji w

procedurze i wykonaniu orzecznictwa ad-

ministracyjnego; 2. racjonalizacja admi-

nistracji i przedsiębiorstw publicznych;

3. organizacja władz, a zwłaszcza rola

 

 

KRONIKAKULTURALNA
Przenoszenie proiesorów niemieckich

z Pragi. —Profesor języka i liter tury
niemieckiej na niemieckim uniwersytecie
w Pradze Erich Gierach, mianowany zo-
stał przez Hitlera prołesorem 'ęzyku nie-
mieckiego na uniwersytecie w Mońa-
ch um. Ponieważ jest to już drugi wypa-
dek w ostatnich tygodniach mianowa-
nia profesorów niemieckich w Pradze,
profesorami uniwersytetów w Rzeszy,
prasaczesira zwraca uwagę, że Niemcy
postępują tak, jakgdyby uczelnie niemiec-
kie w Czechosłowaci pozostawały pod
wpływem Rzesz>. Z drugiej strony pod-
kreślają pisma, że niewątpliwy jest duch,
w jakim proiesorowie niemieckich uczelni
w Czechosłowaci wychowują młodzież,
skoro bez trudności przenoszeni są do
Rzeszy,

O POLSCE ZAGRANICĄ

Nowa placówka polska w Rumunii, —

W przemysłowem mieście Ploesti, odbyła

się uroczysta inauguracja nowe: placówki

polskiej w Rumunji, mianowicie Kola

Polskiego „im. Józefa Piłsudskiego”. W

uroczystości wzięli udział przedstawiciel

poselstwa R. P. radca A. Poniński z

małżonką, duszpasterz miejscowych pa:

rafij rzym.-kat. i gr.-kat., przedstawiciel

Koła Polskiego w Bukareszcie inż. Piotr

Mizunia oraz licznie zebrana miejscowa

koloma polska. Nowe Koło powstało

dzięki niestrudzone pracy i wysiłkom

materjalnym iego prezesa inż. Stanisła-

wa Starkego, właściciela fabryłu w

Ploesti. Radca Poniński wygłosił przy tej

okazji przemówienie o doniosłem znacze-

niu życia organizacyjnego polonii zagra”

nicznej oraz podkreślił konieczność u-

trzymywania łączności duchowej z Oj-

czyzną. Nowa organizaca liczy około 60

członków, przeważnie obywatek polskich

należących do mnie'szości polskiej.

k administracyjnych
szef, rządu w tejże administracji publicz

nej.
Na referantów generalnych wybrani zo-

stali: temat I — dr. Gascony Marin, pro-

fesor uniwersytetu w Madrycie, wicepre-

zes Instytutu; temat II — p, Oskar Lein-

gruber, wicekanclerz Federacji szwajcar+

skiej i wiceprezes Instytutu; temai UI —

p. Zoltan Magyary, dyrektor węgierskie=

go Instytutu nauk administracyjnych,

profesor uniwersytetu w Budapeszcie. |

Polski komitet organizacyjny zorgan=-

zował 3 sekcje, odpowiadające tematom

kongresu Na czele I sekcji stanął Jan

Morawski, adwokat b. wiceminister spra-

wiedliwości į b. sędzia N. T. A.; na czele

Il sekcji — M. Jaroszyński b wicemini-

ster spraw wewnętrznych i b prezes ko-

misij usprawnenia administracji przy

prezydjum rady ministrów; na czele III

sekcji dr. Bronisław Hełczyński, pierwszy

prezes N. T. A.

Program kongresu. oprócz oficjalnych

uroczystości i obrad, przewiduje dla za-

granicznych gości zwiedzenie Krakowa,

Gdyni, Wilna i t. d. Informacyj we wszy=

stkich sprawach kongresu udziela p. Jan

Kopczyński (Warszawa, ul. Miodowa 24):



Nowe życie w Opoczyńskiem

Przemiany, zachodzące w życiu ludno-
ści powiatu opoczyńskiego i sąsiednich
okolic, w dalszym ciągu są przedniiotem
słusznego zainteresowania polskiej opinii
publicznej.

MOŻNA SIĘ OBEJŚĆ BEZ ŻYDÓW

Opoczyńskie bodaj pierwsze dowiodło
w praktyce, że można się obejść bez „po-
mocy” żydowskiej w dziedzinie guspo-
darczo - handlowe. Pod wpiywem grož-
ne rzeczywistości ludność polska zabra-
ła się do handlu i to z wcale pomyślaym
wynikiem. Po znanych wypadkach z koń.
ca listopada i początku grudnia ub. r.
żywiołowy ruch gospodarczy ogarnął
pow. opoczyński, np. w  niewielkiem
Odrzywole powstało 80 polskich straga-
nów i 6 sklepów, w Drzewicy 4 sklepy
polskie, w Opocznie 2 polskie jatki, w
Końskich 3 polskie 'atki. Jak mogliśmy

CESARZ ARWFOCAIENSZYCYCEURTZOWY ELARL ICLTAS

Z KRAKOWA
Teatr im, J. Słowackiego: piątek: „Roz-

koszna dziewczyna”, sobota: „Chimery”.
Kina katolickie.
APOLLO: „Moja maleńka”.

PROMIEŃ: „W pogoni za szczęściem”.
STELLA: „Dzień wielkiej przygody”.
SZTUKA: „Na zgliszczach szczęścia”,
ŚWIT: „Noc karnawałowa”,
UCIECHA: „Koenigsmark“,

„Madame Butterily“ z Teiko Kiwa, Kra-
kowska publiczność po raz pierwszy będzie
miała okazję podziwiania prawdziwej

Japonki w roli Madame Butteriley, którą do-

tychczas wykonywały „artystki polskie, Od-

rębna zupełnie gra, pełna charakterystycz-
nych szczegółów dotąd u nas nie widzia-

mych i pełen uczuciowości a prostoty śpiew

nadadzą interpretacji słynnej Teiko Kiwy re-

welacyjny charakter, Przedstawienie ponie-
działkowe odbędzie się pod kierownictwem

milzycznem B. Wallek- Walewskiego i w re-

żyserji St. Romanowskiego.

„Komedja Francuska* w Krakowie. Pod
protektoratem ambasady francuskiej w Poi-

sce a przy współudziale Instytutu francu-
skiego w Warszawie, odbędzie się w Krako-

wie w dniu 4 marca b. r. przedstawienie
teatru „Komedji Francuskiej” jako jeden z
aktów wymiany kulturalno + artystycznej i

intelektualnej między Francją a Polską.

Przedstawienie obejmie utwory: „Szelmow-

stwa Skapena” Moliera i „Igraszki trafu i mi-
łości” Marivaux. Bilety są do nabycia w ka-
sie teatru.

Czy Gazownia Miejska zapłaci odszkodo-
wanie, W dniu 6 lutego ub, roku pękła ru-

ra gazowa przy ul. Jagiellońskiej naprzeciw

Uniwersytetu, Wydobywający się gaz po-

przez ziemię uchodził do mieszkania w bu-

dynku zakładu chemji U. J, zajmowanego
przez Piotra Kurka i spowodował zatrucie
dwojga osób, 73-letniego Piotra Kurka i jego

żony. Na skutek zatrucia Kurek leczył się
przez dwa miesiące a żona jego leczy się do
tej pory. Poszkodowani wystąpili na drogę

sądową przeciw Gazowni Miejskiej doma-

gając się odszkodowania. Kurek żąda w

swojej skardze 2.000 zł. nawiązki za cier-
pienia oraz 800 zł, jako zwrot kosztów le-

czenia, żona jego skarży o 6.000 zł. jako na-

wiązkę za cierpienia oraz 800 zł. jako zwrot

kosztów leczenia, których wysokość nie jest
jeszcze ustalona. W sprawie tej odbyła się

rozprawa w sądzie cywilnym sąd postano-

wił wezwać jako biegłego docenta Akade-

mji Górniczej inż. Buska. Zadaniem jego bę-
dzie stwierdzić, czy Gazownia ponosi winę

w tym wypadku. Odnośne miejsce przy ul.
Jagiellońskiej będzie poddane dokładnemu
badaniu, poczem biegły przedstawi swe orze-
czenie,

Przerwa w ruchu tramwajowym. Onegdaj
w godzinach popołudniowych wóz tramwa-
Jowy linji nr. 3 u zbiegu ulicy Sławkowskiej
ł Basztowej uległ uszkodzeniu, mianowicie
odpadła skrzynka z motorem wlokąc się po
ziemi skutkiem czego unieruchomiony wóz
spowodował 20-minutową przerwę w komu-

nikacji tramwajowej. Po przyjeździe pogo-

towia technicznego uszkodzenie naprawiono
a wóz skierowano do remizy,

Pociąg narciarski na Luboń Wielki, Dnia
29.П — 1.II b. r. wyruszy pociąg popularny
do Rabki — Zdroju z wycieczką narciarską
na Luboń Wielki, Odjazd z Krakowa w: so-

botę dnia 29.II b. r. o godzinie 17.07, przy-
jazd do Rabki Zdroju dnia 29,II b. r. o godz.

20.03. Odjazd z Rabki — Zdroju w niedzie-
lę o godz. 23.00.

Kraków otrzyma pożyczkę, Na porządku
dziennym czwartkowego posiedzenia Rady
Miejskiej znalazła się między innemi spra-

wa pożyczki w kwocie 3.000.000 zł., którą
miasto zaciąga w P. K. O. Warunki pożycz-
ki przewidują oprocentowanie w stosunku

7 od sta rocznie. Pożyczka ma być spłact-
na w przeciągu trzech lat. Przeznączona
ona zostanie na częściowe pokrycie wydat-

ków nadzwyczajnych objętych budżetem na

rok 1935/36.

Zebranie dyskusyjne MŁodzieży Wszech-
polskiej na temat „Przemiany w młodem po-

keleniu" odbędzie się dziś o godz. 20 w sali

Kopernika U. J. Wstęp wolny, goście mile

widziani. 4  

(Od specjalnego wysłannika)

się naocznie przekonać, nłema dziś na
wsi opoczyńskiej handlarzy żydowsk ch.
Żydzi pozwijali sklepy na wsiach opo-
czyńskich i przenieśli się chwilowo do
powiatu koneckiego. Nie trzeba dodawać,
że Żydzi starannie omićają wieś, zwłasz
cza wieczorem.
Jak widać z praktyki, można się o-

bejść bez Żydów.

STRAGAN — SYMBOLEM

Dzięki opoczyńskiemu, a zwłaszcza
dzieki glošnemu już Przytykowi na wo-
kandzie publicznej zmalazła się sprawa
straganu. Biedny wydziedziczony chłop
polski zaczyna swoe nowe życie gospo
darcze od straganu. Stragan — nie nale-

ży do na/przyjemnie szych zajęć, wymaga
wiele zachodów i cierpliwości, ale daje
poczucie miezależności i samodzielności.
Trzeba się cieszyć, iż chłop, czybeznr r
botny Polak nie tkwi bezradnie w nędzy
ale ima się zajęcia, waliczy o swą przy-
szłość i przyczymia się do gospodarczeg”
i społecznego spolszczenia Polski. Tym
czasem Czerwona, brukowa, zżydziała
prasa sanacyjna wyśmiewa się z tych
„narodowych straganów”,

Straganiarze będą się śmiać na końcu,

zobaczymy, jakie wówczas będą mieli mi-
ny pismaki z czerwoniaków...

KONKURENCYJNE CHWYTY

Akcja spolszczenia stosunków gospo-
darczych w opoczyńskiem musiała głę-
boko dotknąć Żydów, bo jak się przeko-
naliśmy, Żydzi ucieka'ą się do konkuren
cji. Rzeźnicy żydowscy. walcząc z nowo-
powstałemi polskiemi 'atkami, stosują
dla klientel: polskiej niższe cenyl Z
przyjemnością wypada nam stwierdzić,
że nawet taki chwyt coraz mnie; skutku
je. Znana to metoda żydowską: najsam-
przód zniszczyć konkurenta, a potem po
dyktatorsku rządzić rynkiem.

WŚRÓD PRZESZKÓD — KRZEPNIE
RUCH

Ruch organizacyjny Stronnictwa Naro-
dowego w powiecie opoczyńskim posuwa
się, mimo zrozumiałych trudności, ciągle
naprzód. Powstają nowe koła Stronni-
ctwa Narodowego wma bardziej dotąd
ciężkim. terenie południowo - wschod-
niej części powiatu opoczyńskiego, jak
we wsiach: Skrzymno, Mały Młyn, Wielik:
Młyn, Kamień Mały, Sokolniki i t. d
Doda'my, że miescowości te były donie-
dawna twierdzami ruchu ludowcowego.
Naturalnie droga narodowców nie jest
usłana różami. W: ostatnich dniach naro-  

 

Opoczno, w lutym.

dowi działacze chłopscy otrzymali poda
runki w postaci mandatów starościń
skich z karami po 30, 50 zł., bądź za
przewodniczenie na zebraniach nowopo-
wstałych kół Str. Nar., bądź za użyczenie
lokalu na zebranie.

NAJMICI KOMUNIZMU „DZIAŁAJĄ"

W sąsiednim powiecie koneckim zau-
wažylišmy krecią robotę komunistyczną.
W Końskich — jak wiadomo — są fa-
bryki odlewów żelaznych i warsztaty
mechaniczne, oczywiście w rękach ży
dowskich, czyli wymarzone gniazda dla
akcji komunistycznej. Ostatnio komuni-

ści usiłują szerzyć swą propagandę zapo
mocą ulotek, nawołuących „do walki z
antysemityzmem i faszyzmem”. A więc
otwarcie stawiaą kropki nad „i“ — po
prostu wysługują się Żydom.
Dwa tygodnie temu Końskie miało o-

sobliwą.sensację w postaci wiecu brat-
nich organizacyj, jak żydowskiego Bun
du, P. P. S. i „ludowcėw“, ktorzy gorli-
wie gardłowali przeciwko „antysemityz
mowi i faszyzmowi”. Na zakończenie, jak
przysłało na to grono, odśpiewano „mię
dzynarodówkę”.
Zjedmoczony „front ludowy” nie zapo

mniał o wyzyskaniu biednych dozorców
domowych w Końskich od których wła
ściciele domów — Żydzi ściągają po 2 zł.
miesięcznie na „walkę z antysemityz-
mem”, х

Niebezpieczne to igraszki,

POWSTAJE NOWE ŻYCIE

Na tle tych doniosłych przemian w
pow. opoczyńskim rodzi się nowa rzeczy.
wistość polska, Zakorzenia'ą się wpływy
ideowe Stronnictwa Narodowego, czego
wyrazem jest wzmożone tętno życia or-
ganizacyjnego, powstawanie sieci no-
wych Kół i to w dawnych okolicach „lu-
dowcowych”, rozszerza się kolportaż
prasy narodowej, jak „Tygodnika Poli
tycznego Warszawskiego Dziennika Na-
rodowego" — czyli „Zorzy”, oraz „Orę
downika".
Ruch gospodarczy obe'mu'e dosłownie

całe polskie społeczeństwo, np. na kon-
ferencje gospodarcze Str. Nar. przybywa.

ją kupcy „sanatorzy”,
Kto zetknął się z Opoczyńskiem i są

siedniemi okolicami, musiał wynieść wra-
żenie, że znaśduie się na terenie, gdzie
tworzy się nowa rzeczywistość, $dzie pa-
nu'e zdecydowana, uparta wola chłopa
polskiego, gdzie znać wpływ wielkiej
Idei,

STEN.

RO

 

Pomorze pod sztandarem narodowym
Ludność gromadnie garnie się do kół

Stronnictwa Narodowego
(Od wtasnego korespondenta)

Od strojnych teraz w lodowe zwały
brzegów Bałtyku, aż po krainę jezior
Brodnickich, od spowitych w śniegi
Borów Tucholskich aż po „polskie pięć
wsi” Janowskie na prawym brzegu
W.sły rozbrzmiewaBialos „Wszyscy
pod sztandary Stron. Narodowego“.
Garną się pod nie teraz już nawet ci,
którzy dotychczas z musu, z koniecz-
ności życiowej, musieli deklarować
przynależność swoją do innych „uprzy
wilejowanych” obozów i ugrupowań
politycznych,
Ludność Pomorza ma nie od dzisiaj

skrystalizowane poglądy na życie na”
rodu w ramach organizacji państwo-
wej, ma swoje ideały, którym chce
służyć i na nich oparty program, któ-
ry chce w życie wcielić. A że zdaje
sobie sprawę, że tylko zbiorowym wy-
siłłkem cele swoje osiągnąć będzie
mogła, tedy ludzie jednej myśli szu-
kają wzajemnego kontaktu, starają
się stworzyć wspólną platformę, na
której wysiłki swoje mogliby oprzeć i
skoordynować.

Tak jakoś się złożyło — choć wielu
zwolennikom „bezpartyjności” się to
nie podoba — że ludność Pomorza
właśnie w programie, w celach i dąże*
niach Stron, Narodowego widzi naj-
bliższy swoim pragnieniom ideał, to
też pod sztandary tego stronnictwa się
garnie, nie obawiając się zarzutów
„nartyjnictwa”. Obyśmy jak naiwię*
cej tak ich „patryjników”, jak naro-
dowcy mieli,

*

Wiele nowych kół Stron. Narodo-
wego powstało w ostatnim czasie na
Pomorzu, W większych miastach po”
wstają już nawet koła dzielnicowe.

Toruniu np., dzie dotychczas była
jedna tylko organizacja na całe mia-
sto, powstało obecnie koło dzielnico*
we na przedmieściu Mokre, A trzeba
wiedzieć, że przedmieście to zamiiesz*
kałe jest przeważnie przez robotni-
ków i że np, tak NPR. chwaliła się,
że Ona niepodzielnie posiada władz-
two dusz robotniczych na Pomorzu.
Tak w rzeczywistości nigdy nie było
a dziś NPR. traci resztki wpływów
w sferach robotniczych.
Za przykładem swoich braci łódz:

kich garną się one pod szatndary Str.
Narod., jako organizacji wszechstano*
wej. Niema tam miejsca na nienawi*

 

Z CAŁEGO [KEREASU
BIŁGORAJ

Zakazana akademja ku czci Ojca św. |
W pow. biłgorajskim oddział katol, Sto
warzyszenia młodzieży męstkkiej w Dą- |
browicy zorganizował akademię papieską
i zgodnie z ustawami państwowemi za-
wiadomił o niej starostwo, Starostwo za
broniło urządzenia akademii, podając 'a- |
Iko powód, że oddział K, S$. M w Dą. |
browicy prowadzi działalność politycz-
ną,

Jest to wyraźny akt samowoli staro-
sty. Art. 9 p. 1 ustawy o zgromadze- |
niach z dn, 11 marca 1932 r. określa po
wody, dla których władza adminietracy“-
na może zakazać odbycia zgromadzenia,
a mianowicie: jeżeli odbycie zgroma-
dzenia sprzeciwia się przepisom ustawy
o zgromadzeniach lub ustawom karnym |
albo zagraża bezpieczeństwu, spokożow.
lub porządkowi publicznemu.
Sprawa ta jest tembardziej przykra, że

w damym wypadku chodziło o akademię
ku czci O/ca św., a więc o uroczystość,
w której w Warszawie wzięli udział |
przedstawiciele na'wyższych władz pań-
stwowych, p. Prezydent Rzplitej i człon-
kowie rządu. (KAP).

KONIN

Rewizje | aresztowania. — Do restau-
racji Pawlaka przybyli w dniu 21 b. m.
o godz. 14-tej dwa” funkcjonar'usze urzę-
du śledczego, którzy w drodze dowie.
dzieli się o przebywaniu w tymże lokalu
czlorika S. N., Tworka Jana i Sipy Cz. z
Roo krн indagowano, w jalcim
Celu tu przybyli. Funkcjonarjusze policyj.
ni po okazaniu swych dowodów, spisal;
personalia przesłuchanych przeprowadzi
li u nich rewizję, poszukując brom, Re-
wizia dała wynik negatywny.

Dnia 23 b. m zostal aresztowani w
Paprotni kierownik organizacyjny S. N
na powiat koniński, Nowak Józef z Ja-
błonny, oraz kierownii obwodowy S$. N,
Szewczyński Adam z Dezyderi, gm. Pio-
runów. Aresztowani zostali odesłani do
Konina, do dyspozycji sędziego  śled-
czego,

ŁÓDŹ

Groźba strajku włókniarzy. W dn. 24

| wobec uchylania się

 b. m. o godz. 19 odbyło się posiedzenie

przedstawicieli pięciu związków zawo
dowych robotników przemysłu włókien
niczego.

Po złożeniu sprawozdań z przebiegu
dotychczasowych dwóch konferency od-
bytych w inspektoracie pracy z przemy
słowcami Łodzi i okręgu łódzkiego, kon
ferencja międzyzwiązkowa uchwaliła, że

przemysłowców
łódzkich od rokowań, tudzież wobeć o
świadczenia przemysłowców okr, łódz:
kiego, że ze względów konkurencyjnycn
umowy uznawać nie mogą, zgromadzeni ,
przedstawiciele związkowi postanawiaja |
proklamować od poniedziałku 2 marca |
strajk w tych zakładach przemysłowych
w których umowa nie jest dotrzymywa
na,zarówno wŁodzi 'ak i wokręgu, a
więc Pabianicach, Zgierzu,  Zesowie
Zduńskiej Woli i innych.

Według obliczeń związków zawodo-
wych strajk obe'mie okóło 50 procent |
włókniarzy, t. ', blisko 60 tysięcy robot.
mików. Równocześnie jednak istnieje
tendencia proklamowania powszechnego
strajku włókniarzy, celem ostatecznego
unormowania waruników pracy i płac,

WITKOWO

Zuchwały napad bandytów, — We wto-
rek 26 b. m., o godzinie 19 do mieszkania
rolnika Zycha w Wielkowie, poczta Wit-
kowo w pow. gnieźnieńskim wtargnęło 8
zamaskowanych bandytów, którzy zastali
domowników przy darciu pierza i rozpo-
częli natychmiast strzelaninę.
Jedna z kul przeszyłą przybyłego przed

pół godziną w odwiedziny inwalidę wo-
jennego Józefa Zycha, mieszkańca ws:
Ostrów Kościelny, pow. wrzesińskiego,
który zwalił się na podłogę. Broczaącego
krwią bandyci poranili jeszcze nożem

 

z Wiekowa. Reszta domowników zdążyła
uciec oknem i zaalarmować całą wieś.

Zawezwany lekarz, p. dr. Samulski г
Wiilcowa, udzielił ofiarom napadu pierw-
szej pomocy. Józefa Zycha w stanie bez.
madzienym przewiez'ono do szpitala
miejskiego w Gnieźnie, gdzie dokonano
natychmiast operacji.  

Powiadomiona polica z Witkowa |
Powidza urządziła obławę, podczas któ-
rej aresztowano rozpoznanych przez do-
mowników dwóch uczestników napadu,
Włodarczyka i Spławskiego z Wiekowa.
Bandytów, skutych w ka dany, przewie
ziomo do Witkowa i umieszczono w wię
zieniu. Ujęcia pozostałych sześciu na-
pastników należy oczekiwać w  najbliż
szym czasie.

Napad ten nie ma tła rabunkowego, a
urządzony został raczej z zemsty. Ban-
dyci dawno odgrażali się Zychowi i jeś -
rodzinie. Zbrodnia wywołała w całej o-
kolicy zrozumiałe przerażenie.

WIELUŃ
—A

Żyd lżył naród polski, — Sąd okręgo
wy w Kaliszu na sesi wyjazdowe: w
Wieluniu rozpatrywał sprawę Gerszona
Joeskowicza, Żyda, właściciela sklepu ga-
lantery'inego o znieważenie narodu pol
skiego i pobicie polskiej klientki
"W świetle oskarżenia sprawa przed-

stawia się następująco: 20 grudnia ub. r.
do sklepu Joskowicza wdała się Broni
sława Zakrętna z Lututowa ze swoją sio-
strą, celem kupienia torebki damskiej,
Ponieważ p. Zakrętnej towar żydowski
@1е podobał się, zwróciła się do srostry,
aby poszła do słklepu polskiego, gdzie t
rebkę kupią. Wówczas bezczelny Żyd
bezbronną kobietę siłą wypchnął ze skle
pu na ulicę, gdzie wywróciła się i rzucił
pod jei adresem: „Idźcie do cholery, wy
polskie świnie”.
W tym czasie przechodził ulicą fumk-

cjonar'usz P. P., który sporządził proto-
kuł, robiąc z tego doniesienie do komea-
dy P. P. w Wieluniu. Sprawa na począt
ku rozprawy nabrała charakteru sensa-
cy'nego. gdyż prokurator zgłosił wmiose«
o przesłuchanie w charakterze świadk:
Pawła Goroćkiewicza, kt al.

w plecy. Ponadto pokłuli niebezpiecznie I я AS :
w glowę i plecy jego brata, Piotra Zycha |

brat Josłkowicza Mendel poprosił go do
córki Joskowicza Sury, ofiarowu'ącej
mu 100 złotych, o ile zezma, że Gerszon
Joskowicz zarzucanych mu słów nie wy

powiedział. s
Sąd po wysłuchaniu świadków i prze-

mówień prokuratora i obrońcy skazał
Żyda na pół roku więzienia, Obrońca za-
powiedział apelac'ę. Żyda bronił adwo-
kat Dołęga «Kowalewski z Kalisza.
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Toruń, w lutym.

ści klasowe, bo wszyscy się tam czują
synami jednej Ojczyzny.

Liczne nowe koła Stronn. Narod.
powstały w Lubawskiem, jak np. w
Czarkinie, Radomnie, Szwarunowie,
Krotoszynach, Suminie, Rywałdzikui
Osetnie.
Zebrania organizacyjne Stron. Na*

rodowego, na których założono nowe
koła odbyły się także w pow. świec”
kim w Niewieścinie i w Topolnie, W!
Borach Tucholskich „zawsze wierni"
borowiacy z zapałem garną się pod
sztandary Stron, Narod., a widomym
wynikiem pracy narodowej jest wielka
liczba nowych kół Stron. Nar, w Tu"
cholskiem, a więc w Lubiewie, By:
sławiu, Cekcynie, Śliwicach, Stobnie,
Jeleńczu, Żalnie, Bladowie, Raciążu,
Wielk. i Mal. Mędrowmierzu, Iwcu,
Gostyczynie i w. in.

I nietylko nowe powstają koła, I w
dotychczas istniejących praca nie u*
staje. Regularnie odbywają się zebra*
nia, na których wyśłaszane są refe*
raty i pośadanki, odbywa się dysku*
sja, może niezawsze na wysokim po”
ziomie „oratorskim“, ale zato nace*
chowana głęboką miłością ojczyzny i
troską o jej losy, oraz przepojona zain*
teresowaniem dla spraw publicznych.
W przemówieniach nieraz nawet pro”
staków przebija nuta dumy, że to oni
właśnie, każdy z tych szarych obywa*
teli jest współśospodarzem kraju i
państwa, współodpowiedzialnym za
jego losy. Taki jest pomorzanin! Twat-
dą ma duszę, ale w potrzebie i. twar”
dą pięść.

Niemniej żywa działalność narodo*
wa zaznacza się w powiatach północ"
nych, kaszubskich, na terenie działal-
kółka rolniczego ks, kan. Łosińskie-
Sanatorzy tu są bezsilni, a bezsilną.
złość swoją wyładowali w sposób so”
bie właściwy. Znaną jest powszech-
nie sprawa głośnego „wykluczenia” z

kółka rolniczego ks. kan. Łasińskie-
$o, nie będzie się więc o niej rozwodził,
Dość, że ta wymierzona przeciw zac”

nemu bojownikowi o polskość Pomo"
rza akcja spaliła na panewce, wywo”
łała bowiem żywiołowe protesty ze
strony licznych kółek rolniczych na
Kaszubach a wreszcie i sam prezes
PTR. p. Czarliński na zebraniu pow.
PTR. w Kartuzach uznał za koniecz*

ne po całym tym niemiłym incyden*
cie specjalnie podkreślić i podnieść
zasługi ks. kan. Łosińskiego. 2

Czyż trzeba lepszego dowodu, jak
narodowo usposobione jest dziś całe
Pomorze? Ruch narodowy zatacza tu
coraz szersze kręgi, obejmuje coraz
liczn'ejsze zastępy. I rozrastać się bę:
dzie coraz to silniej.

Scripstor.

 

SPROSTOWANIE
Do Pana Wydawcy Czasopisma

„Warszawski Dziennik Narodowy”
w Warszawie.

Powołując się na art. 21 Dekretu w.

przedmiocie tymczasowych isów:

prasowych (Dz. Ur. Nr. 14/19 poz. 186).

proszę o umieszczenie nasiępu'ącego

sprostowania notatki, umieszczone w

czasopiśmie „Warszawski Dziennik Na

rodowy” z dnia 26.1.1936 r. Nr. 25b, p. te,

„Rewizje“:

„Nieprawdą "est, jakoby rewiz'a пkie-

rownika koła Stronniotwa Narodwega

Józefa Ławniczaka w Ciążeniu przepro-

wadzona była w dniu 21 stycznia r. b.,

natomiast prawdą jest, że rewizję tę do-

konano w dniu 22 stycznia r. b.
Nieprawdą *est, jakoby rewizja u Jama

Gruszczyńskiego we wsi Gółkowo prze-

prowadzona była o godz. 4.30 rano, nato»

miast prawdą 'est, że rewiz'a u niego by-

ła przeprowadzona dnia 21 stycznia r. b.
o godz. 15.30.
Nieprawdą jest, jakoby podczas rewizji

u Jana Gruszczyńskiego, żona tegoż Ce-
су!а Gruszczyńska leżała chora w łóż:
ku, natomiast prawdą jest, że Gruszczyń.
ska chodziła po mieszkaniu, a łóżko była
nierozebrane.

Nieprawdą jest, że st. post. Kalinow=
ski rzucił się na chorą Cecylję Grusz-
czyńską i silnie 'ą poturbował, natumiast

prawdą jest, że w czasie rewizji Grusz-
czyńska podeszła z dzieckiem na ręku 4»

łóżka i znienacka wyjęła ukryty w łóżku
rewolwer, usiłując go wynieść z mieszka-

nia Gdy st. post. Kalinowski manewr ten

zauważył, podszedł do Gruszczyńskiej :
przy zachowaniu wszelkiej ostrożności,

by dziecku nie zrobić krzywdy, rewol-
wer je odebrał, ponieważ Gruszczyńską

nietylko nie chciała dobrowolnie go od-
dać, lecz ponadto stawiała st post. Ka-
linowskiemu opór. Mąż iej r $vnocześnią

atakował post. Czyża, grożąc, że polia
c'ontom rozpłata siekierą głowy”.

Komendant Wo'ewódzki P. P,
(—- Brożyński, Podinspektorą
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ W KLESZCZACH BIUROKRACJI
Od jednego z Czytelnikóów, za-

m'eszkałego na Wołyniu, otrzymuje-
my następujące słuszne uwagi:

Wołyńskie wojewódzkie biuro do
spraw finanscwo - rolnych w Łucku,
wysłało do Kas Stefczyka na Wołyniu
okólnik z datą 14.11.36 r. za Nr. Fr.
102/144/36 treści następującej:

„Na skutek polecenia ministerstwa
roln'ctwa j reform rolnych — central-
ne biuro do spraw finansowo - rolnych
— wołyńskie wojewódzkie biuro pro-
s: o możliwie najściślejsze wypełnienie
załączonej ankiety o stanie akcji kon-
wersyjne, zadłużenia rolniczego wo”
bec mstytucyj kredytowych i o zwrot
jej po wypełnieniu odwrotnie w ter-
minie nie późniejszym niż 25 lutego
bież. r.
„Do zebrania danych powyższych

przywiązywana jest duża waga ze
względu na konieczność koordynacji
zagadnienia uporządkowania długów
rolniczych w związku z innemi pra-
cami wiążącemi się ściśle, Biuro wo-
jewódzkie prosi wobec tego o ścisłe
wykonanie niniejszej prośby i docho-
wanie terminu“,

Nie jest to wcale rzecz nadzwyczaj-
na, że min. rolnictwa chce wiedzieć,
jaki jest stan konwersji zadłużeń rol-
niczych,
Kas Stefczyka na całym terenie Rze-

czypospolitej na 1.1.1935 r. było 2573,
a na Wołyniu 236 (dane w/g XXVI
sprawozdania Centralnej kasy spółek
rolniczych w Warszawie).

Wyniki gospodarcze kas p/g mie-
sięcznych bilansów surowych okręgi
Związku rewizyjnego przesyłają do
centrali Związku spółdzielni rolniczych
i zarobkowo - gospodarczych w War-
szawie (ul, Warecka 11-a),

Zdawałoby się, że ów Związek re-
wizyjny przeprowadzający rewizję.
mający wszystkie dane dotyczęce ka-
żdej kasy nawet w jakiejś zapadłej
dziurze, służyć może ministerstwu
wszelkiemi informacjami, Tak widocz-
nie nie jest, gdyż aby zebrać dane o
konwersji, trzeba na nogi postawić
cały aparat w biurach finansowo-rol-
nych, wydatkować specjalne koszty na
papier i t. p. oraz znaczki pocztowe.

Nie wiem, ile kosztuje znaczek u-
rzędowy z napisem „przesyłka urzę-
dowa zwyczajna”, wiem natomiast, że
każda kasa musi na przesłaną odpo-
wiedź nalepić znaczek za 25 groszy.

Nowe tereny naftowe
Duże zainteresowanie wywołało oświad-

czenie wicepremjera Kwiatkowskiego o no-

wych terenach naftowych, ustalonych w

Małopolsce Wschodniej, Obecnie nad-
chodzą bliższe szczegóły o tym ważnym

fakcie dla naszego życia gospodarczego.
Ropodajne tereny, na których „Polmin”*

dowiercił się nowego szybu, znajdują się na

pograniczu powiatów tureckiego i leskiego,
Próby dowiercenia się ropy były już czynio-
ne przed wojną, której wybuch przerwał
całkowicie poszukiwania, Obecny szyb
znaduje się na terenie gromady Lipie. Ropa

trysła po dowierceniu się szybu na 200 m.

co wskazuje, że pod tym źródłem górskiem

znajduje się ropa na bardzo płytkiej głę-

bokości.
Drugim dodatnim faktem jest duża ilość

ropy, co wskazywałoby, że teren ten ma du-

że możliwości eksploatacyjne,

 

 

Jeśli i znaczek urzędowy kosztuje 25
$roszy, to, aby ministerstwo było w
posiadaniu szczegółowych danych z
całej Polski, przesłanie tych ankiet li-
cząc w obie strony, kosztuje zł.
1286,50, do tego dochodzą koszty już
wyżej wymienione no i biuralistów,za-
jętych przy owej ankiecie,
Nasuwa się pytanie, poco w takim

razie istnieją okręgowe związki rewi-
zyjne z całym aparatem biurowym,
które od każdej Kasy Stefczyka po-
bierają składki w najniższej stawce
120 zł. rocznie, a są kasy, które,
dzięki większym obrotom, muszą opła-
cać większe składki, Czy aby wie-
dzieć, jaki jest stan gospodarczy w tej
czy owej dziedzinie gospodarczej, po-
trzeba powodzi papieru, ankiet sta-

 

 

tystycznych, które z natury rzeczy po-
ciągają znaczne koszty, dla obu stron.
Jest to drobna rzecz, ale jeśli się zwa-
ży, iż tych ankiet j papieru wysyła się
w każdej, nieraz drobnej sprawie bar-
dzo dużo, dochodzimy do wniosku, że
istniejący stan rzeczy powinien być
stanowczo zmieniony. Jeżeli Związek
rewizyjny nie może tych czy innych
informacyj dostarczyć, to w każdym
razie powinien jej mieć u siebie, Jeśli
jest inaczej, to należy na przyszłość
naprawić i przestać  zasypywać
„bibułą” zarządy, które w przewaža-
jącej liczbie pracują darmo, a starać
się o sposoby usprawnienia i potanie-
nia biurokracji w dziedzinie spółdziel-
czej.

W. C.K.

 

Spółdzielnie w dostawach zbożowych
dla wojska

W czasopiśmie „Spólnota Pracy” p.
Stanisław Zaniewski omawia rolę spół-
dzielni w dostawach zbożowych dla woj-
ska. Stwierdzając, że wojsko „wysunę-
ło ; realizuje słuszną zasadę współpracy
bezpośrednio z wytwórcą ziarna”, autor
artykułu zastanawia się nad tem, w jaki
sposób należałoby usunąć pewne niedo-
ciąg „ięcia w realizowaniu tej zasady. Zda-
rzają się bowiem nadużycia, polegające
na tem, że poszczególni rolnicy są podsta-
wianj przez kupców zbożowych i dost" *-
czają do intendentury zboże, pochodzące
nie z własnej produkcji, a z zakupu od
kupców. Należałoby więc — pisze p.
Zaniewski — zacieśnić grono dostawców
do liczby tych spółdzielni rolniczo-handlo
wych, które należą do Zw. Spółdzielni
Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych,
który stale wpływa na władze spóółdziel-
ni rolniczo - handlowych, by zakupywały
zboże tylko od członków.
Obok tego bardzo ważną jest sprawa,

kto ma być dostawcą zboża do intenden-
tury — czy lokalna spółdzielnia, czy jej
centrala, Otóż zdaniem naszem, bezpo-
średnia współpraca poszczególnych in-
tendentur z centralami w różnych okrę-
gach korpusów jest korzystniejsza dla in-
tendentury. Zarząd intendentury miałby
wtedy do czynienia z mniejszą ilością do-
stawców ; uzyskałby większą pewność so-
lidnego wywiązywania się z przyjętych
zobowiązań. Centrala bowiem, mając na
terenie działalności odnośnej intendentury
kilxanaście lub więcej powiatowych spół-
dzielni, jest w stanie łatwiej wykonać u-
mowę, kupując zboże od spółdzielni z 'n-  

neśo powiatu, w wypadku, gdyby poszcze-
gólna placówka miałaby lokalne trudności
w terminowem wykonaniu przyjętej do-
stawy. Poza tem centrala gospodarcza ma
możność więcej unormować podział do-
staw pomiędzy zrzeszone spółdzielnie, a
tem samem więcej wszechstronnie obsłu-
żyć rolników, zamieszkałych na danym
tere e

Następnie p. Zaniewski rozważa spra-
wę zaopairywania poszczególnych oddz.a-
łów w żywncść — w ramach gospodarki
ryczałtowej. Obecnie umowy na t. zw.
arendacyjne dostawy zawierane są co
kwartał, przyczem poprzedzane są prze-
targami. Gdyby można było — pisze au-
tor artykułu — doprowadzić do ustalania
ceny za artykuły, dostardczane dla puł-
ków co miesiąc, to lokalne spółdzielnie
rolniczo - handlowe miałyby możność do-
konywania więcej intensywnej dostawy
do poszczególnych oddziałów. Kwartalne
ustalanie ceny stwarza większe ryzyko i
wymaga od dostawcy większego kapitału
obrotowego, trzymania pewnych zapasów
towarów wobec dość częstej i znacznej
ruchliwości cen toawrów.
Dostawami do poszczególnych oddziałów

i pułków winny zająć się lokalne spółdziel
nie, natomiast dostawy zboża do inten-
dentury winny być w głównej mierze pro-
wadzone przez centrale gospodarcze
spółdzielni rolniczo - handlowych, Wogó-
le na odcinku zaopatrzenia poszczegól-
nych oddziałów wojskowych w żywność
przez producentów j ich zrzeszenia — pi-
sze p. Zaniewski — jest jeszcze bardzo
dużo do zrobienia.

Ceny zboża w kraju I zagran'cą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 17-go do 23
lutego 1936 r. W/g obliczenia biura giełdy
Zbożowo - Towarowej w W-wie.

GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Warszawa 20.10 12.50 15.25 1437
Gdańsk 19.40 13.15 15.50 13.75
Poznań 18.50 12.40 14.628 13.8738
Bydgoszcz 18.623 12.623 14.874 14 16
Łódź 20.50 13.374 15.00 15.06
Lublin 19.32 12.08 — 1320
Równe 18.10 10.878 12.874 12.00
Wilno 19.00 12.25 — 1288

Katowice 19.50 13.623 — 1550
Kraków 1905 1325 — 1450
Lwów 17.924 12.00 15.878 13.22

GIEŁDY ZAGRANICZNE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Berlin 42.52 3667 47.38 —
Hamburg 19.44 11.34 — 1242
Praga 37.78 29.96 3047 26.62
Brno Mor. 36.68 28.85 29.59 26.40
Wiedeń 36.33 26.123 30.75 25,623
Liverpool 18.69 — — 1786
Chicago 21.42 11.92 16.59 11.12
Buenos Aires 17.50 — — —  

Powstanie nowej chrześcijańskiej organizacji
kupieckiej

Z uznaniem powitać należy inicjatywę ra-
dy zrzeszeń chrześcijańskich kupców podró-

żujących i przedstawicieli handlowych Rze-
czypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu,
która w dniach ostatnich zorganizowała

chrześcijańskich przedstawicieli handlowych
w Warszawie. Podajemy w skróceniu prze-

bie$ zebrania organizacyjnego, które odbyło
się w dniu 23 b. m.. Organizacja otrzymała

nazwę „Stowarzyszenie _ chrześcijańskich
kupców podróżujących i przedstawicieli han-
dlowych w Warszawie” i obejmuje swą dzia-

łalnością m. st, Warszawę i woj. warszaw-
skie.

Zebranie zagaił prezes rady zrzeszeń
chrześcijańskich kupców podróżujących i

przedstawicieli handlowych p. Kazimierz

Piechocki z Poznania. Mówca wspomniał o
dotychczasowym rozwoju rady zrzeszeń,

która jednoczy już 7 bratnich organizacyj, a

mianowicie w Poznaniu, Bydgoszczy, Taru-

niu, Grudziądzu, Gdyni, Katowicach i Łodzi.

Na przewodniczącego zebrania powołano p.

Piotra  Neumana, prezesa Stowarzyszenia

chrześcijańskich kupców podróżujących i

przedstawicieli handlowych w Toruniu.

Skolei krótkie przemówienie o potrzebie

 

Rosja rozbudowuje
koleje

„Morning Post'* w Londynie donosi, że

Rosja Sowiecka ostatnio rozpoczęła na

szeroką skalę rozbudowywać połączenia

kolejowe centralnej Rosji ze wschodną

Syberją oraz Mongolją. Przedewszyst-

ki:m rozbudowuje się linję transsyberyj-

ską, kładąc obok istniejących torów, dru-

gie a nawet trzecie tory. Pośpiesznie bu-

duje się połączenie z Werch - Udinsk

(wschód jeziora Bajkalskiego) do Urgi, |

kładąc drugi tor. Buduje się nadto nowe

linje. Tysiące robotników jest zatrudnio-

nych na przestrzeni Nowosybirsk — Se-

mipalatyńsk — Uljasutai w zachodniej

części Mongolji. Te wszystkie prace, pro-

wadzone z dużym nakładem kosztów 0-

raz z dużym pośpiechem, wskazują, że

Iinje te mają nie tyle charakter gospodar-

czy ile strategiczny.

Dia rolników !

Potrzebny jest ekonom z praktyką na zie-

miach wschodnich, kawaler, skromnych wy-

magai. Wzamian za pracę otrzyma mieszka-

nie z utrzymaniem, opał oraz niewielką

pensję. Zgłoszenia do wydziału gospodar-

czego zarządu głównego Stronnictwa Naro-

dowego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 17).

Sytuacja wa utowa

Na giełdach walutowych nastrój był w dal-

szym ciągu ospały, wahania kursowe zaś
minimalne. Naogół zarówno funt jak i do-

lar wykazały tendencję zniżkową, niejedno-

litą jednak na poszczególnych giełdach.

Z pozostałych dewiz na uwagę zasługuje
pewne osłabienie Paryża w Warszawie, a
mianowicie do 34,99 i pół.
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Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Roześmiał się. Nagle Marmont obrócił się ku nie”
mu, wściekły jak tygrys; śmiech zamarł na ustach
chłopca.
— Jak pan śmie wyśmiewać się ze mnie? —

— ryknął Marmont.
Filip pochylił się na siodle w niskim ukłonie.
— Przepraszam tysiąckrotnie. Nie z pana się

uśmiałem *
— A z kogo? Z kogo?
Marmont groźnie zbliżył się do Filipa. Stary

nauczyciel odjechał trochę ma bok, nie jak ktoś,
który się obawia sprzeczki, ale jak ktoś, kto chce
się wygodnie i z bliska przypatrzeć widowisku.
Bezzębne jego usta rozchylił uśniiech,
— Ostrześam pana: niech pan z nim nie гасту-

na. Ten, z którym pan szuka bójki nie jest bez-
bronnem dzieckiem.

— Szczenię, które na równej drodze napada
na ludzi — zagrzmiał Marmont i podniósł lewą
rękę uzbrojoną w szpicrutę, Prawą trzymał na rę-
kojeści rewolweru, Marmont niśdy nie mógł sobie
dokładnie przypomnieć co nastąpiło potem. Lewe
jego ramię zostało uderzone dłonią Filipa, ciężką
jak żelazo i uderzenie to odjęło mu odrazu władzę
w ręku. Jednocześnie Filip wbił ostrogi w chude
boki konia i zmusił nieszczęśliwe bydle do szarżo-
wania wprost na pięknego Marmontowego wierz-

| chowca. Kasztan stanął dęba. Marmont chcąc
utrzymać równowagę chwycił za siodło, rewolwer
upadł w kurz drogi a mocna pięść uderzyła go w
szczękę,

Marmonta ogarnęły ciemności, Gdy przyszedł
wreszcie do siebie, przekonał się, że tamtych dwóch
już nie było, znikł również piękny kasztan. Za
miast niego, stało w pobliżu wychudzone zwierzę
ze spuszczoną głową, to samo, na którym jechał
zacny Ludwik Gaspard, Z oczu Marmonta trysnę-
ły łzy gniewu i upokorzenia, klęknął u boku konia,

iósł ręce w górę i przysięgał namiętnie, że
pójdzie za tropem chłopca aż do śmierci i szukać
będzie zemsty.

Mamrotał te słowa półgębkiem, bowiem dru-
ga połowa jego twarzy była tak spuchnięta, jak-
gdyby go uderzono młotem kowalskim.
— Ten warjat powinien się nauczyć lepiej jeź-

dzić konno i lepiej walczyć, zanim będzie szukał
następnej okazji do bójki — mówił nauczyciel, —
rozkoszując się jazdą na kasztanie, którego trze-
ba było ciągle wstrzymywać, bo koń Filipa nie
mógł za nim nadążyć,

Policzki Filipa Carwajala zarumieniły się lek-
ko i oczy mu błyszczały. Bystrym wzrokiem roz*
ślądał się dokoła, miał widać ochotę na jeszcze
iedno podobne spotkanie.

— Nie był pewny swej broni W przeciwnym
raze kula zakończyłaby prędko walkę — mówił
spokojnie Filip.

— Dlaczego ryzykowałeś? Diaczego nie wzią
łeś strzelby do ręki?
— Miałem wrażenie, że skutkiem śwałtowne-

go ataku on i koń stracą równowagę, Ale czy na*
prawdę mieliśmy prawo zabrać mu konia?

— W tym kraju nie skazałby nas za to żaden
sędzia — uśmiechnął się starzec, — gładząc jedwa”
bistą szyję konia, Na skrzyżowaniu dróg napada na 

| nas nieznajomy i wyciąga rewolwer chcąc ciebie
zamordować. Odnieśliśmy zwycięstwo i zabrališ-
my mu konia poto, by tem skuteczniej uciec od je-
go zemsty, ;

Roześmał się głośno i zatarł ręce; w glębi
duszy obliczał cenę zdobycznego konia. Następnie
bieś jeśo myśli stał się jeszcze pogodniejszy. Wie”
dział zawsze, że najwybitniejsze talenty marnują
się, jeśli człowiek obdarzony niemi niema kardy-
nalnej cnoty męstwa. Wielokrotnie, umysł Filipa
wychodził zwycięsko z różnych prób w jego obe-
cności, ale nigdy dotąd nie widział go walczącego.
Był zadowolony.
— Ten chłopak to prawdziwy Vėreal — my”

ślał starzec — należy do rasy ludzi, nie wiedzą-
cych co to strach,

Droga skręciła ostro w prawo i nagle znale”
źli się oko w oko z barczystym mężczyzną jadącym
na wspaniałym dereszu, jeszcze pięknieiszym niż
kasztan, na którym siedział nauczyciel. W ręku
mężczyzny widniał automatyczny rewolwer, któ
rego lufa sk'erowana była na Filipa.

— Muszę niestety panów zatrzymać — mówił
Halsey, — Proszę podnieść ręce, O tak.

Posłuchali w milczeniu, Kasztan stanął ale
brzydkie zwierzę, na którym siedział Filip posunę:
ło się k'lka kroków naprzód.

— Trzymaj konia — ostro rozkazał Halsey.
Filip k-zyknął koriow', by stanął, ale jedno

cześnie dotknął niewidocznie ostrogą jego prawe*
go boku. Koń znów przybliżył się,

— To bydlę jest głuche — wołał Filip. — Nie
mogę nic na to poradzić skoro muszę trzymać rę-
ce do góry.
— Lewą ręką niech pan schwyci lejce. Może

ją pan spuścić i zatrzymać konia, Na pańską od-
powiedzialność,

(C. d. n.).  

organizacji oraz o celach, Jakim ma służyć,
wygłosił p. Jan Brzeski, Po przyjęciu statu-
tu przystąpiono do składania deklaracyj na

członków, Zgłosiło się 44 osoby.
W skład zarządu nowego Stowarzyszenia

weszli p. p. Franciszek Ksawery Rathman
— prezes, Karol Żółtowski — wiceprezes,

Jan Miller — sekret, Adam Starkiewicz —
zast, sekr, Wiktor Kłoskowski — skarbnik,

Dyonizy Łuczyński — zast. skarbn., Edmund
Guse — bibljotekarz, Edward Heinrich —

opiekun wdėw i sierot oraz Michal Warski,

Wacław Podgórski i Tadeusz Zbrożęk.

Sekretarjat Stowarzyszenia mieści się w

Warszawie przy ul. Króla Alberta 9-11 par=
ter, tel. 6-14-35 i czynny jest codziennie od
godziny 19 do 21.

Nowopowstałej organizacji życzymy po-
myślnego rozwoju.
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Gieldy pieniežne
Warszawa, dnia 27 lutego 1936 r.

DEWIZY

Belgja 89,25 (sprzedaż 89,43, kupno
89.07)“ Holandja 360,10 (sprzedaż 360.82,
kupno 359,38); Londyn 26,17 (sprzedaž
26,24, kupno 26,10); Nowy Jork (kabel)
5,24 i trzy ósme (sprzedaż 5,25 r
ósmych, kupno 5,23 Po ósma); о
131,50 (sprzedaż 131,83, kupno 131,17);
Paryż 34,99 ; pół oz 35,06 i pół,
kupno 34,92 i; pół); Praga 21,95 (sprze-
daż 21,99, kupno 2191); Szwjcazj
173,20 a 173,54, kupno 172,86);
Sztokholm 135,00 PO 135,33, «©.
ka Z: 13,45 (sprz. 213,98,
upno 212,92).

broty dewizami mniej, niż średnie,
tendencja nieco słabsza. W obrotach pry-
watnych: banknoty dolarowe 5,23 i BR
5,23 i jedna czwarta; rubel złoty 4,75 i
trzy czwarte; dolar złoty 8,99 ; jedna
czwarta; gram czyste złota 5,9244;
marki niem, (banknoty) 149,50; funty
ang. (banknoty) 26,18.

" _ PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,50—

62,13 (odcinki 500 zł.) 62,75 (w proc.).
4 proc. państwowa życzka premjowa
dolarowa 53,90 — 53,80; 5 proc. kon-
wersyjna 61,25; 8 proc. L. Z. 1 A
Banku gospodarstwa krajowego po 94,
(w proc.); 7 proc. L, Z. i obligacje Bank
gospodarstwa krajowegostę 83,25; 8
roc. L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 ps
„ Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z.

Tow. kred. przem. polsk. funt. 91,50 (w
proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 46,
—46,00; 4 | pół proc.L.Z.ziemskie poz-
nańskie 40,73; 4 i pół proc. L. Z. ziem-
skie poznańskie (złote w złocie) 41,50 —
42,00; 5 proc. L. Z, Warszawy (1933 r.
54,75 — 54,50; 5 proc. L. Z. Łodzą (19.
r.) 49,00 — 48,88, ›

АКСЛЕ

Bank Polski 95,00 — 93,25 — 93,50;
arsz, Tow. fabr, cukru 26,00 — 26.25;

Węgiel 11,00; Lilpop 9.10, Ostrowiec
21,50 — 21,75; Starachowice 34,25,
Dia pożyczek państwowych listów za”

stawnych i akcyj tendencja słabsza. Po-
życzki dolarowe w obrotach prywatnych:
8 proc. pożyczka z r. 1925 (Dillonowska)
92,00 (w proc.); 7 proc. pożyczka Śląska
70,00 — 69,75 (w proc.); 3 pó renta
NOR "+ po 1 zł.) 53,75 —
54,00 — 53,75;3 proc. premjowa
ka budowlana 26,85 — 27,00 — 280:

Giełda zbożowa
Warszawa, dnia 27 lutego 1936 r.

Pszenica czerw. iara szk: 7/5 gl — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 21,75
— 22,00; Pszenica zbierana 742 gl. 21,50
— 21.50.
Żyto I standart 700 gl 12,75 — 13,00;

żyto П standart 687 gl. 12,50 — 12,75;
Owies I st. brzozy” 497 gl 14,25 —
14.50; Owies'A I st, (lekko zadesz) 516
gl. 14,75 — 15,00; Owies II stan. 460 gl.
— 14,00 — 14,25; Jęczmień browar-
niany 689 gl. 15,25—15,75; Jęczmień 678-
14,75 — 15,00; Jęczmień 620,5 gl. 14,50—
14,75 2 So Žeemiai 02 L 7 ah
14,75; Groch polny 18,00 — 19,00;
Victorja 30,00 —32,00; Wyka 21,50 —
22.50; Peluszka 22.50 — 23.50; Seradela
podwójnie czyszczona 22,00 — 23.00:
Łubin niebieski 9,00 — 9,25; -
bin żółty 11,50 — 12,00; Rzepik zimowy
41,50; Rzepak letni 39,50 —40,50; Rze-
pik letni 40,00 — 41,00;  Siemię
Iniane  bassis 90 procentowe 33,50
— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez $r.
kanianki — 115,00 — 130,00; Koniczyna

czerw. bez kan. o czyst. 97 proc 150,00 —-
170,00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80,00 — 100,00; Mak niebieski
64,00—66,00; Ziem. jad. — — —; Mąka
pszenna gat, I — A 0 — 20 proc. 34,00 —
36,00; ka pszenna gat. 1 — B 0 —
45 proc.32.00 — 34,00; I-C 0-55 proc.
3100 — 3200; Г — В 0 —
28.50—29 50; I — E0 —65 proc. 27.
28.00; II-A 20—£5 proc. 28 29
II — B 20 — 65 proc. 2600 — 21!
II-D 45-65 proc. 23,50 — 24,50; 11-F 55
65 proc: 2250 — 2350, II — G 60 — 65
proc. 21,50—22 50; Maka żytnia „wycią-
gowa 0-30 2000 — 2100, Mąka żytnia
I gal 0-45 20.00 — 21.00. Mąka żył | gat.
0.55 proc 1956 — 2050. I gat 065 nroe

1904 — 1950; II gat 1550 — 16.50: ra-
zowa 16,00 — 1650; poślednia — — —
= — - (tręt wsenne 3! be »ryem

stand. 12,00 — 1250; Otręby pszenne
srednie przem stand. 11.00 — 11.50; О-
tręby pszenne miałkie 11,00 — 11,50; O-
tręby żytnie 8.75 — 9.26: Kuchy — а-
ne 16,75 — 17,25; Kuchy rzepakowe
14,50 — 15,00; Kuchy  słonecznikówe
— — — — —; Śruta sojowa 453 proc.
22.00 — 22,50.
Ogólny obrót 1.907 tonn, w tem żyta

577 tonn. Tendencja stała. w
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Sprawy osławionego dyrektora Wolberga -а
GRODNO. Jednego dnia sąd

okręgowy rozpoznał aż 4 sprawy z
powództwa T-wa Bankowego w li-
kwidacji przeciwiko b. dyrektorowi
t-wa Wolbengowi. Pierwsza sprawa
dotyczyła bezpośrednio Wolberga,
am domów bankowych Józefa
Ikowronka i Targowika w Warsza-

Skazanie naczelnika urzędu skarbowego
||

ł

 

wie. W pierwszej sprawie chodziło ©
sumę zł. 41.261,59, w drugiej o

pożyczki budowlanej, w czwartej o
zł, 4.000.
Wynok sądu okręgowego uwzźlęd-

nił wszystkie 4 powództwa.

w Głębokiem
POSTAWY. W, dniu 27 bmi przed

sądem grodzkim w  Postawach to-
czyła się sprawa naczelaika urzędu

„а
“AREASTDNIDA d

śporty zimowe mad Haroczą
POSTAWY. Jezioro Narocz i

przyległe do niego jezioro Miastro
stały się w roku bieżącym bardzo
ożywionemi ośrodkami sportów zi-

„mowych. Przyczynił się do tego w
znacznej mierze Aikademicki Zwią-
zek Morski, który przeprowadził w
ostatnich tygodniach kurs  żeślar-
stwa zimowego, w którym wzięło!
udział 17 uczestników. i

W: ciągu bieżącej zimy nie zano-
'towano na Naroczy żadnego wypad-
ku utonięcia, co jest wbrew 'miejsco-
wemti przyslowiu: „Jezioro nie sta-
„nie póki nie pochłonie otiary“.

 

„rydzień Trzeźwości © Swięcianach
Ubiegły tydzień w Święcianach

był poświęcony propagandzie trzeź-
wości.

Utworzony Komitet wydał odez-
wę w kilku tysięcy egz. do rodziców
z hasłem ratowania rodziny i młode-
go pokolenia od klęski alkoholizmu.

„Uratujmy dziś młodzież — ura-
tujemy jutro naród”. !

„Przez trzeźwość — do potęgi
Państwa. |

Po szeregu systematycznych po-|
gadanek w gimnazjum i szkole po-
wszechnej przez lekarza  szko!nego
rozdano dziatwie szkolnej odezwy,
aby przeczytały rodzicom, a w ten,
sposób apel Komitetu przeniknął do|
szerokich warstw. ł

Żołądkiewicza о zamieszczenie w
czasopiśmie „Wiadomości Kresowe''
sprawozdania ze zjazdu Żw. Strze-
leckiego, który się odbył w: Głębo-
kiem dn. 10.ILI 1935 r. Na zjeździe
tym, zapadła uchwała* o wysłaniu
depeszy do Ministra Sprawiedliwo-
ści. W treści tej depeszy, jak rów-
nież w samym tekście azmieszczone-
go sprawozdania, prokurator do-
patrzył się cech przestępstwa, a
mianowicie zniewagi władz (art. 127
k. k.) rozpowszechnienia fałszywych
wiadomości mogących wywołać nie-
pokój publiczny (art. 170 k. k.).

Rozprawa trwała 3 godziny. Sąd
wydał wyrok skazujący oskarżone-
$0 па 6 miesięcy aresztu i grzywnę
zł. 50, darowując tę karę na zasa-
dzie amnestji. Obrona zapowiedziała
apelację.

Odezwy rozdawano przy kościele,
ludności wiejskiej w dni targowe
na ryniku, w urzędzie pocztowym, w
ośrodku zdrowia, w przychodni le-
karskiej, w aptece i sklepach spo-
żywczych. Otwarta została wyista-
wa przeciwalkoholowa w sali Sto-
warzyszenia Katolickiej Młodzieży
męskiej i żeńskiej i T-wa Alkcji Ka-
tolickich.

Wystawa składała się z  kiiku-
dziesięciu obrazów i wykresów w
kilku językach, ilustrując poglądowo
zabójczy wpływ alkoholu na orga-
nizm i powagę tego zagadnienia w
Europie i za bceanem.

Wejście na wystawę wolne było

Awantura w Sąd
Sąd grodzieński skazał niepo-

prawnego złodzieja leśnego Józefa
Szamotowicza z Leśnicy, pow. gro-
dzieńskiego, za kradzież dwuch  so-
sen z lasu Ignacego Domieniuka na
3 miesiące aresztu i zł. 100 grzywny.
Po wyroku skazany wydał okrzyk,

krytykujący wymiar  sprawiedliwo-,

Zabójstwo
Piotr Alekszun z Oran, w dniu

*23 bm. zameldował w policji, że w
dniu 21 bm. między godz. 16 a 17-tą,
brat jego, Józef, przechodząc w Ora-|
nach około domu Kisiela, zostai za-|
czepiony przez wieśniaków, składa-|
jących drzewo. Wi czasie kłótni ia-|

zie Grodzieńskim
ści. Sędzia skazał go za to na 3 dni
bezwzględnego aresztu i nakazał
natychmiastowe aresztowanie. Wów
czas Szamotowicz rzucił
71-letniego lgnacego Domieniuką i
schwyciwszy go jedną ręką za gard-
ło, drugą zaczął go bić. Dopiero po-
licjanci nałożyli mu kajdanki i wy-
prowadzili z sal. —

w Óranach
ka się wywiązała, Wincenty Suchoc-
ki ze wsi Pomaruńce, uderzył Alek-
'szuna drągiem, a Bolesław Stankie-
wicz, zam. tamże, uderzył przecho-
dzącego w tym czasie obok Antonie*
go Malca, mieszkańca Oran. Józef
Alekszun w .dniu 23 bm., o godz. 2
zmarł.

 

Jak się przyznajeioblicza rentę inwalidzką
dla pracowników umysłowych

Pracownik umysłowy, który przebył
w ubezpieczeniu conajmniej 60 m-cy
i stał się niezdolny do wykonywania
swego zawodu, ma prawo do renty
inwalidzkiej, Za niezdolnego do wy”
konywania swego zawodu uważa się
pracownika, u którego zdolność do
wykonywania jego zawodu obniżyła
się poniżej 50 proc. zdolności osób
zdrowych fizycznie i umysłowo. Ren-
tą inwalidzka przysługuje na czas
niezdolności do wykonywania za-
wodu.

Przy ustalaniu, które zajęcie
pracownika należy wważać za jego
zawód, bierze się pod uwagę przede-
wszystkiem fachowe wykształcenie
pracownika, następnie długość okre-
su wykonywania danego zajęcia w
czasie posiadania zdolności zawodo-
wej, oraz przynależność zawodową,'
jakiej pracównik dawał wyraz w
okresie pełnej zdolności zawodowej.

Do renty ma prawo również u-
bezpieczony, który był w ciągu 26
tygodni chory i niezdolny do pracy,
jeśli nadal jest chory i niezdolny do
pracy, a posiada 60 mrcy zaliczo-
nych do ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru renty stanowi,
przeciętna płaca podstawowa wszysti
kich miesięcy zaliczonych do ubez- |
pieczenia. Dla ubezpieczonych, któ-
rzy przebyli nie więcej jak 10 lat w
ubezpieczeniu, renta  inwalidzka

wynosi 40 proc. przeciętnej płacy z
całego okresu ubezpieczenia. Po
przebyciu 10-ciu lat w ubezpieczeniu
rozpoczyna się wznost renty a kkwo-
ta wzrostu renty wynosi 1/6 proc.
podstawy wymiaru (przeciętnej pła-
cy podstawowej) z całego okresu u-
bezpieczenia, та każdy następny
m-c ubezpieczenia i dochodzi po
480 mcach. składek do 60 proc. pod-
stawy wymiaru.

Korzystający z renty inwalidz-
kiej otrzymuje dodatek na każde
dziecko do 18 lat (do 24 lat jeżeli
dziecko uczęszcza do. szkoły posia-
dającej prawo publiczności), wyno-
szący 1/10 jego renty (kwoty zasad-
niczej), jednak renta łącznie ż do-
datkiem na dzieci nie może przekro-
czyć podstawy wymiaru renty,

Otrzymujący rentę, który potrze-
buje stałej opieki i pomocy osób in- $wi
nych (niedołężny) otrzymuje  doda-
tek, w wysokości połowy renty,
przyczem rentą łącznie z dodatkiem
na dzieci wraz z dodatkiem nieudol-
ności nie może przekroczyć podsta-
wy wymiaru renty (przeciętnej pła-
cy podstawowej).

Celem uzyskania renty inwalidz-
kiej ubezpieczony winien zgłosić
roszczenie,.. przedstawiając | legity-
mację ubezpieczeniową oraz  dołą-
czając dokumenty.

zł.
13.100, a w trzeciej o 200oblicacyi|
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Bogate kobiety o brzyd-

dziewczęta o prześlicznej

skórze! Nie pieniądze są

przyczyną tej różnicy i

nie czas,

lustrem,

znalazło prostą,

drogę do naturalnej uro-

dy: zabieg kosmetyczny
Palmolive. Mydło Palm-
olive wyrabiane jest z
mieszaniny olejków owo-

Cały świat podziwia tę.dziewczęcą cstę

ców oliwnych i pal
cerze — ubogie

ędzony przed i nie rozszerzając

Miljony kobiet
tanią

olive.
wajcie również

nomiczne i daje rezul

niewspółmierne z ©

  

wych. Olejek oliwkowy
„topnieje przy tempera-

turze ciała i przenika
pory skóry, nie drażniąc

Masujcie twarz,szyjęi ra.

miona pianąmydła Palm-

Do kąpieli uży-

mydła

Palmolive—jest ono eko- ,

Palnolice"
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LOzkkika
Obfite ilości
sziachetnego c=
lejku oliwkowe=
g6 użyte są do

wyrobu kużde-

go kawałka my=
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Przetiw ubojowi
rytualnemu

Dnia 20 lutego br. Księża Deka-
natu Turgielskiego, zebrani ną kon-
ferencję dekanainą w. Wilnie, oma-
wiając rozmaite sprawy w związku.
z ich życiem i obowiązkami, jedno-
głośnie postanowili złożyć p. Prysto-,
rowej, poslance do Seimu 2 ziemi,
Wileńskiej wyrazy uznania i podzię-
kowanią za inicjatywę i wniesienie
do Sejmu projektu prawa, które
zniesie barbarzyński ubój bydlęcia.

i
į'
!

„od opłat: i wystawa tłumnie była
|zwiedzana przez ludność wiejską w
dni targowe i przez ludność miejską
po nabożeństwie. Na wystawie u-
dzićlano objaśnień grupami co pe-
wien czas. Wystawa trwała siedem
dni  W ubiegłą niedzielę odbyła się
po nabożeństwie akademja zagajona
przez księdza dziekana  Gajlusza.
„Wygłoszony został odczyt przez le-,
karza szk. d-ra Mikłaszewicza. Po
referacie Doktór zadał pytania eme-
„rytowi, byłemu nauczycielowi szko-
ły powszechnej p. Adamowi Kokosz-
kinowi, jakie uczynił spostrzeżenia i
obserwacje nad dziatwą szkolną w
długoletniej pracy i czy uja
wpływ alkoholizmu na młode poko-
|lenie. P. Kokoszkin stwierdził smut-
„ne objawy oddziedziczania przez,
dziatwę po. rodzicach skłonności do,
alkoholu co zaznacza się na pierw-
szym roczniku dzieci przybyłych do
szkoły w posiaci słabego rozwoju u-'

się. „Na mysłowego i fizycznego a co naj-įk
straszniejsze, że odsetek: ten rocznie
zwiększa się.

Dzieci: nieszczęśliwe z. oddzie-|
dziczoną po- rodzicach skłonnością
do alkoholu, jawnie chwalą się pi-
ciem, są tępe w nauce, knąbrne,'
swawolne i przeszkadzają pracy.
Ujawniono organizacje „dzieci, dla
planowej akcji złodziejskiej. W! jed-
nej szkole została przyłapana na
uczynku gromadka zoragnizowana 2
pięciu dziewczynek 13—14 lat, któ-
ra systematycznie okradała sklep
spożywczy niedaleko szkoły i przy-
znała się do tej zbrodn. Ujawniano
było częste drobne kradzieży po-
jedyńcze w klasie i po za szkołą. Po
przeprowadzeniu  obserwacyj nad
rodzicami małych zbrodniarzy szkol-
nych przekonano się, iż alkoholizm
tu odgrywa główną rolę i rodzice
tych dzieci są przeważnie alkoholi;
kami w większym lub mniejszym
stopniu.

Na zakończenie akademii wygło-
szono kilka wierszy przez dzieci
szikolne w duchu abstyneckim : od-
śpiewano utwory chóralne.

Ks. Dziekan serdecznie  dzieko-
wał za zonganizowanie wystawy, a
p. doktorowi Mikłaszewiczowi za
odczyt skierowany do nodziców i do
młodzieży w szkole.

W okresie tygodnia trzeźwości
wygłoszone były trzy odczyty dla
więźniów w Swięcianach, dla męż-
czyzn i dla kobiet. Zaznaczyć po”
trzeba, iż w więzieniu święciańskiemi
odsiaduje karę dużo młodzieży za
zbrodnie na zabawach, weselach i
zą pędzenie samogonu.

; Alkicja propagandy trzeźwości w
ięcianach może być przykładem

dlą każdego miasta i miasteczka po-.
wiatowego i ikażdy obywatel, komu
leży na sercu przyszłość narodu wi-
nien brać udział w Komitetach pro-
wadzących tą. akcję. A. R.
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PO STRAJKU NA NAROCZU
Gdzie pędzicie groźne tłumy!
Na wesele, czy zabawę?...
Nie, ktoś odrzekł pełen dumy

My na rynek —_ JI) sielawę
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i opady, yłów-

nie w dzieln, południowych.
Dalszy wzrost temperatury.
Umiarkowane i porywiste wiatry

kierunków wschodnich.
URZĘDOWE.

— Wyjazd wojewody, W dniu
29 bm., rano, wojewoda wileński Lu-
dwik Bociański wyjeżdża w spra-
wach służbowych do Warszawy.

Z MIASTA.
I-sze' posiedzenie Komitetu Po-

wodziowego. W. pierwszych dniach
marca r.b, odbędzie się pierwsze po-
siedzenie Komitetu Powodziowego
Wileńskiego, na którem rozpatrzone
będą sprawy ewentuainych zabez-
pieczeń przed możliwościami po-
wodzi. -(hj
— Cena zapałek. Dotychczas

właściciele sklepów: płacili w hurcie.
za dziesięć pudełek zapałek 88 śr.,
sprzedając w: detalu po 95 gr. Obec-
nie cenę dziesiątka pudełek w hur-
cie podwyższono do 90 gr., natomiast
cena detaliczna pozostaje bez zmian.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Powołanie do szeregów pobo-

rowych rocznika 1914. Howiaiowe
Komendy Uzupełnień  Wilno-miasto
i Wilno-powiat rozpoczęły rozsyła-
niekart powołania poborowym rocz-
nika 1914, którzy rozpocząć mają od-
bywanie powinności wojskowej w
turnusie wiosennym, Powołani w tur-
nusie wiosennym stawić się mają do
pułków w dniach 16 i 17 marca r. b.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Akademi-

czek U.S.B. powiadamia, że w so-
botę, dn. 29.I1., o godz. 20.15 odbę-
dzie się w Domu Sodalicyjnym: (Zam-
owa 8) konferencja sodalicyjna.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Przedstawiciele ziem północno-

wschodnich na naradzie gospodar-
czej. Z pośród przedstawicieli sier
przemysłowo- handlowiych ziem pół-
nocno-wschodnich udali się na na-
radę gospodarczą: prezes izby prze-
mysłowo-handlowej w Wilnie p. R.
Ruciński, dyrektor tejże izby p. W.
Barański oraz radcowie izby przem.-
handlowiej w: Wilnie pp. L. Chomiń-
ski, A. Kawenoki, S. Trocki, a z
Bałegostoku J. Kucharski,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Biuro Stowarzyszenia Właści-

cieli Nieruchomości m. Wilna od dnia
1-go marca r. b. mieści się przy ul.
Jagiellońskiej Nr. 5, m. 36.

POSIEDZENIA.
Sztuki odbędzie się w dn. 2. III. (po-
niedziatekk) 1936 r., o godz. 7. wiecz.
punktualnie w sali Seminarjum Ar-
cheologji Klasycznej U.S.B., ul. Zam-
kowa 11 (drugie podwórze w prawo).
Na porządku dziennym: 1) Refer:t
WP. Dr. Heleny Cehak-Hołubiczo-
wej — „Cmentarzyska kurhanowe w
Karmazynach koło Dukszt Pijar-
skich”. 2) Część II posiedz. tylko dla
członków S. H. 5.

ODCZYTY.
— Komunikat Obwodu Miejskie-

go Ligi Morskiej i Kolonjalnej w
Wilnie, Dzisiaj w dalszym ciągu ak-
cji powziętej przez Obwód Mieiski
L.M.K. w Wilnie, w sali Sniadeckich
U.S.B. odbędzie się odczyt na temat
kolonjalny, znanego w Wilnie mów-
cy i znawcy spraw ikolonjalnych —
Superjora X.X. Misjonarzy Ks. Rzy-
mełko Jana.

Odczyt będzie ilustrowany prze-
zroczami i rozpocznie się o g. 19-ei,

Wstęp wolny.
NADESŁANE.

‚ — Rewelacyjny progiam w „Za
ciszu*, Dyrekcją znanej w szeros*-h
kołach publiczności wileńskiej rest.
„Zacisze”, zawiadamia - uprze'mie
wszystkich swych P. T. Gości o cał-
kowitej zmienie programu z dniem
1 marca r. b.

Nowy zespół artystyczny cieszył
się dotychczas na wszystkich sce-
nach rewjowych niebywałem wprost
powodzeniem. Program! wszechston-
ny. Znany komik-humorysta Józio

wiieńskKka
Staniszerewicz w nowym repertua-
rze z hanmonijką i szteperkami. 7na-
komite trio, które dopiero po wiel-
kich staraniach udało się pozyskać
dia Wilna. l wreszcie urocza Wę-
gierka Fryderyka, czarująca publicz-
nośc swym oryginalnym, popisowym
repertaurem.

Kryzysowe ceny, uprzejma obsłu-
ga, oraz rewelacyjny program —
składają się na wspaniaią caiošė,
jaką przeznaczyła dia P,l. Wiieńr
skiej publiczności znana 1 ceniona
rest. „„Zacisze“.

Jeśli więc ktoś chice zapomłaieć
o troskach i smutkach doczesnych,
niech śpieszy do „4acisza'.

RÓŻNE.
— Wileńskie Panie Miłosierdzia

Św. Winceniego A Paulo urządzają
w dniu 1 marca, w niedzielę, zbićrkę

' uliczną i lokablową na biedne stasusz-
ki starców. Po zaopatrzeniu dzieci,
to opieka nad staruszkami, znękane-
mi wiekiem i ułomnościami, zajmuje
zaraz miejsce drugie, a liczba tych
steranych różnymi losami istot iest
bardzo wielka, Jeżeli bezrobotnych,
pełnych sił i zdrowia nęka dzisiaj
uczucie, że są zbyteczni i niepoirze-
bni społeczeństwu, to któż potrafi
wyobrazić sobie uczucia tych, co
przy schyłku swego życia żyją w zu-
pełnem opuszczeniu? Takich staru-
szek i starców miały Panie Miłosier-
dzia pod swoją opieką w roku ze-
szłym 329; w przytułku Dobroczyn-
ności pofmieszczono 14 sób, w in-
nych przytułkach 20, a w szpiialach
58. W. schroniskach na ul. [urgiel-
skiej i w Kalwarji mieści się 76 sta-
ruszek, w większości zupełnie znie-
doiężniałych. Kto chce ulżyć cięża-
rowi życia naszych staruszek i star-
ców, by nie wylegli po prośbie na
ulice, ten niech choć drobną ofiarą
śpieszy z pomocą naszym Paniom
Miosierdzia. Ofiary w naturze, jak
w opale, odzieży i obuwiu zgłaszać
można u prezeski p. Zoiji Zyndram-
Kościałkowskiej, ul. Zarzecze 5.
— Czy nie spóźnione żądanie?

Wacław Trębacz (Mętna 3) otrzymał
w dn. 26 b. m. z Wileńskiej Dyrekcji
Kolejowej powiadomienie, aby w cią-
gu 14 dni wpłacił tytutem 25 nroc.
taksy szpitalnej za leczenie w Szpi-
talu Kolejowym w okresie od 1 do
15 marca 1926 noku 16 zi. 95 zł.

W. Trębacz od 10-ciu lat nie
pracuje na Kolei.

„KOMUNIKAT
STRONNICTWA NARODOWEGO

W. N.-WILEJCE.
Zarząd Koła Miejskiego Stronnic-

twa Narodowego w Nowej-Wilejce
podaje do wiadomości, że dnią 1-go
marca 1936 r., o godz, 12,30 w loxalu
Stronnictwa Narodowego przy ul.
Kościelnej 13 odbędzie się.

Zgromadzenie
Pubiiczne

na którem przemawiać będą:
1. kol. Olszewski Waldemar na

temat — „KOŚCIÓŁ KATOLICKI
A MASONERJA“;

2. ikol. Zienkiewicz Edward na
temat — „CZEM JEST TALMUD?*

Wobec aktualności lematów o-
becność wszvstkich członków Stron-
nictwa obowiązkowa. Wstęp wolny.°

ZARZĄD.
GIRONA ZDAC IST T IIS

OSUNIĘCIE. SIĘ WZGÓRZA
Skutkiem podmycia podnóża góry

Osiekowo, położonej koło wsi Le-
biedziewo, gm. jaźwińskiej, w dniu
jwczorajszym osunęło się wzgórze na
„przestrzeni 200 mtr, Zwały wzgórza
„zasypaly zabudowania gospodarskie,
przyczem połamały parkany izni-
szczyły drzewa owocowe, należące
do gospodarzy Jasinowicza i Stani-
szewskiego. Na szczęście wypadków
z ludźmi mie było. (h)
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Teatr i muzyka.
-— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś o

godz.8-ej ukaże się komedja w 5-ciu ak-

tach M. W. Gogola pt, „Rewizor“. Przed-

stawienie dzisiejsze zakupione — pozostałe

bilety do nabycia w kasie teatru na Fohu-

lance od godz. 5-ej popol. Wszystkie kupo-

my i zniżki nieważne.

Niedzielna popołudniówka,  po-

żegnalny występ Zofji Barwińskiej. Jutro,

o godz. 4-ej odegrana zostane nieodwołal-

nie poraz ostatni sztuka węgierska Fodora

pt. „Kiedy kobieta kłamie” z udziałem

Zofji Barwińskiej w roli głównej,

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Orfeusz

w Piekle", Dziś Offenbacha „Orfeusz w

Piekle”, w wykonaniu zespołu, ze Sławą

Bestani i Marjanem  Wawrzkiewiczen: na

czele, w artystycznej szacie scenicznej po-

mysłu W. Makojnika. Tekst w nowem o-

pracowaniu T. Bujnickiego.  Zwiększony

zespół baletowy pod kierownictwem i z

udziałem J. Ciesielskiego. Reżysena K,

Wyrwicz - Wichrowskiego. Kierownictwo

——ii — = ero

nich czasach zakres swej działalności pro

gramowej, — wprowadziła nowy typ weso-!

łych audycyj p. t. „Wesoły dymek z komi. |

na”. W ramach tej audycji w dniu 29 lu |

tego, o godz. 21.30 Łódź nada na wszyst-

kie stacje polskie wesołe słuchowisko p, t.|

„Środek na kryzys”, pióra Jana Remusa i,

Jerzego Bolskiego. Jest to pełna humoru

burleska na aktualny obecnie temat — cięż-

kich czasów, przeplatana muzyką i pio-'

senkami. |

„Biuro Tłumaczeń” —- wesoła radjowa |

audycja muzyczna,

Oryginaine biuro powstało we Lwowie |

Ttumaczy się tam ma poczekaniu teksty į

włoskie, angielskie, francuskie i rosyjskie.

Tłumaczy się je melodją i śpiewem. Jak|

wygląda praca w tem biurze, dowiedząsię |

radjosłuchacze z wesołej audycji muzycznej

układu Wiktora Budzyńskiego i Czesława

Halskiego dnia 29.I1, o godz. 20,00.

Polacy na dalekich lądach i oceanach —

cykl odczytów radjowych. į

Polacy nie mają naogół żyłki podróżni: |

zej. Jako naród osiadły z dawiendawna i

trudniący się rolnictwem, nie wykazywali |

nigdy wielkiej przedsiębiorczości w kierun-

ku poznawania odległych lądów i mórz. A

 

 muzyczne M. Kochanowskiego.

— Jutrzejsza popołudniówka w Lu-j
tni”, Jutro o godz. 4 pp. „Rose-Marie” po;

cenach propagandowych, !

— Występy art opery warszawskiej.

Ulubiona opera „TosCa“, Puccini'ego w wy-

jednak wyruszali czasem wdalekie kraje —|

popychały ich do tego często koleje losu. |

Zdarzali się jednak i tacy, których gnała

żądza przygód i nowych silnych wraókć|

Osobną grupę wśród tych podróżników sta-

nowią uczeni. O tych podróżnikach pol

skich, przedstawicielach maszej ekspansji

' Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda

konaniu wybitnych artystów opery war- kulturalnej mówić będzie dnia 29,II. o godz

szawskiej, ukaże się w ponieizialek i wto-|

rek na scenie teatru „Lutnia”, Zaintereso-|

wanie wielkie. 4 !

— Występ Hanki Ordonówny w „Lutni”.;

W srodę 4-go marca wystąpi raz jeden tyl-

ko z koncertem własnym Haaka Ordonów-

na, której sekundować będzie igo Sym.

Program zupełnie nowy, składa się <,26 |

różnorodnych piosenek, Wspaniałe toalety

dopełniają artystycznej całości.

— Teatr „Rewja” ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy pt. „Joj madziar“.

17.00 przed mikrofonem warszawskim p
Roman Umiastowski.

Audycja radjowa dla Polaków z zagranicy.

W ostatnich czasach społeczeństwo

polskie żywo zainteresowało się sprawą

Polaków mieszkających na Litwie, a wrogie

ustosunkowanie się władz litewskich do

naszych rodaków wywołało w kraju gorące

protesty. Audycję dla Polaków z zagranicy

poświęca Polskie Radjo w dniu 29 lutego o

4. 21.00 Polakom, mieszkającym na Litwie,

aby poznać się bliżej z warunkami ich ży-

cia i dać wyraz naszemu zainteresowaniu

się ich losem. Audycję urozmaici, jak 2aw-
szę, część muzyczna,

Koncert wileński.

: W sobotę, ži godz. 12,25 wileńska or-

ASM iestra kameralna rozpocznie interesujący

„Wesoły dymek z komina* — daje środek koncert, złożony z utworów popularnych

ma kryzys radjowe wesołe słuchowisko. |) Audycja ta trwać będzie godzinę i trans-

Rozgłośnia łódzka, rozszerzając w ostat- mitują ją z Wilna wszystkie rozgłośnie.

CASINO
CZŁOWIEK  renx «
Na wzór NAJWIĘKSZYCH AKTORÓW MOSKIEWSKIEGO TEATRU STANISŁAW-

SKIEGO stwarza Ronald Colman postać rosyjskiego emigranta. Nocne życie Paryża!

Rozkoszna Riviera! Wspaniała Szwajcarja' ROSYJSKI BAŁET składa się z 300 osób

HELIOS| wa

Początek przedstawień o godz. 6.45 i 9.15.

2 za kotar studjo.  
 

w tych dniach potężny, emocjo-
nujący film z życia emigracji 

й Dziśpocz. ogodz. 2-ej, Kiebymaly sakces! i

CAŁEWILNOmówi zzachwytemtylko o filmie

„KOENIGSMARK“
wś. głośnego utworu Pioira Benoit. Publiczność pros t o przybywani

czątki seansów punktualnie 2, 4.6, 8 ZE 4 SEA.

C SZLAGIEROW!
GWIAZDA
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Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 29 lutego 1936 roku.

6.30 Pieśń Gimnastyka. Muzyka z płyt.

rolnicza. Audycja dla szkół, 810. Przerwa.

11.57: Czas i hejnał, 12.03: Dziennik połud-

niowy. 12.15: Ci styd, ci nia styd, gawenda

regjonalna. 12,25: Koncert. 13.25: Chwilka

gospodarstwa domowego. 13.30: Muzyka po-

pularna. 15.00: Fragm. z pow. „Woda wy-

żej” Jalu Kurka. 15,15:Mała skrzyneczka.

15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.

SKOCZ ARACEAE KIER

„Złoto”
KINO „šWIATOWID“.

Tyle już było obrazów przedstawiają

wiających jakieś fantastyczne wynalazki — ;

że temat ten już zaczyna być nudnym. To

też i „Złoto” mimo bezsprzecznych zalet

technicznych nie stanowi rewelacji. Widzi-

my na ekranie wspaniałe laboratorjum

ukrytę na dnie morza (dlaczego właśnie

tam?) w którem zostają zrealizowane ma-

rzenia średniowiecznych alchemików.

Przemiana ołowiu na złoto, Już sama

wzmianka o tym fakcie wywołuje popłoch

na świecie — to też z ulgą witamy moment

zrezygnowania z tego „wywrotowego“ wy-

nalazku. Cala ta historja ze złotem jest;

jednak tylko kanwą na której snuje się in-

ny, zasadniczy wątek. Są to przeżycia

młodego profesora, który postawił za cel

życia rehabilitację swego starszego kolegi

oraz pomstę jego śmierci

Psychikę jego odtwarza wspaniale jed-

no zdanie ,„..na sumieniu pani ojca ciąży

krew a w dalekiej ojczyźnie czeka na mnie

dziewczyna”. — Honor, lojalność iwierność

zwłaszcza bez patosu są tak rzedkie na

ekranie, że można darować reżyserowi ca-

łą historję ze złotem i pójść na ten obraz.

Gra artystów naogół dobra zwłaszcza Han-

sa Albers. Natomiast typ właściciela ko-

palni ołowiu jest przeraźliwie szablonowy.

Naogół można powiedzieć o tym fil-

mie to samo co o poprzednich tej samej

firmy — sceny zbiorowe bardzo dobre —

zaś epizody indywidualne nieraz bardzo

słabe. „S*

 

Franciszka

15.30: Ork. Sal. Wiesława Wilkosza. 16.00:

Lekcja języka francuskiego, 16.15: Słucho-

wisko dla dzieci. 16.45: Cała Polska śpiewa.

17.00: Polacy na dalekich lądach i ocea-

nach. 17.15: Nowości z płyt. 1745: Śwat

naszych zwierząt — Kruk, 17.50: Muzyka

baletowa. 18.30: Informacje o pracach К%-

misji Narady Gospodarczej. 18.50: Płyty.

19.95: Gruźlica — plaga wieku dziecięcego.

19.20: Koncert reklamowy, 19.30: Wiado-

mości sportowe ogólne. 19.35: Sprawozda-

nie z przebiegu prac w Komisjach Narady

Gospodarczej. 20.00: Biuro tłomaczeń, we-

sota aud. 20.45: Dziennik wieczorny. 21,00:

Audycja poświęcona Polakom na Litwie.

21.30: Środek na kryzys, wesołe słuchowi-

sko. 22.00: Koncert. 23,00: Kom. met. 23.05:

Muzyka lekka.
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KRONIKA POLICYJNA.
— Nożownictwo. Wczoraj w godzinach

rannych powstała na ul. Cedrowej pom:ędzy

kilku pijanymi osobnikami bójka, w trakcie

której poraniony został nożem niejaki Mi-

chał Chalkowicz, zam. przy ul, Oficerskiej

58.  Poszkodowanego po udzieleniu mu

pierwszej pomocy odwieziono do szpitala

żydowskiego. (e) į

— Pobicie, Kazimierz Bizunowicz, zam.

przy ul. Św. Piotra i Pawła, zameldował

policji, iż ciężko został pobity przez swego

zięcia Konstantego Zająca, zam. przy ul,

Świerkowej 16. Na skutek :ložonego mel-

dunku wszczęte zostało dochodzenie. (e)

 

 

Rozmaitości
ŻEBY SIĘ LUDZIE NIE DENERWOWALL

Poczta w Argentynie i w Brazylji wpro-

wadzila inowację w obrocie telegraficznym,

której celem jest zapobieganie niesłusznym

alarmom i niepokoju adresatów — od.

biorców dępesz. W tym celu za pewną nie-

dużą opłatą adresat będzie otrzymywał de-

peszę na różowym papierze z nadrukiem

u góry: „dobra wiadomość”, Ten rodzaj de-

pesz bardzo się przyjął i został zalecony

przez lekarzy, jako środek zapobiegawczy

zbędnym wzruszeniom u ludzi nerwowych

i łatwo wzruszających się na widok posiań*

ca z depeszą.

 

Kra zerwała prom
NA MERECZANCE.

Na rzece Mereczance, w pobliżu
;Niesiowa, gęsta kra, spływająca po

rzece, zerwała prom stojący w pro-
, wizorycznym porcie zimowym.

Prom zdołano zatrzymać dopiero
kolo Oran. Został on poważnie
uszkodzony przez krę. (h)

IIНа 7

wiczówna od dłuższego czasu pozostawała

bez pracy, istnieje 'przypuszczenie, iż po-

 

WYPADKI. pełniła ona samobójstwo. (e)

— Samobójstwo. W celach samobćj- — Przejechana dorożką. Przechodząc

czych zażył większej ilości esencji octowej przez ulicę, trafiła pod przejeżdżającą do-

niejaki Paweł Kozakiewicz, zam. przy ul. rożkę niejaka Magda Apolońska, o nizusta-

Archanielskiej 32. W stanie b. ciężkim od- lonym narazie miejscu zamieszkania, dozna

wieziono desperata do szpitaia św, Jakóba. jąc wskutek uderzenia kopytami cięžxiego

Przyczyny samobójstwa narazie nie usta-|obrażenia ciała i głowy. Po opatęzeniu

lono. (e) | poszkodowanej na miejscu, odwieziono ją

— Nieszczęśliwy wypadek. Przykrą' do szpitala św. Jakóba. (e)

przygodę miał wczoraj dozorza domu Nr. 40; — Złamał nogę na jeździe na nartach.

przy ul. Zawalnej, Bolesław Żerdecki, któ-|Niejaki H. Bernik (Popławska 30), jeżdżąc

remu podczas zamiatania ulicy upadia na.na nartach, uległ złamaniu nogi. Bernika

głowę rynna, napełniona lodem. Pierwszej, skierowano do szpitala. (h)

pomocy udzieliło poszkodowanemupogoto- | — Podrzutki. W ciągu dnia wczorajsze-

wie ratunkowe, id w kilku punktach miasta znaleziono

—Zaginięcie. Przed kilku dniami wy-|około 10 podrzutków płci o>ojga, w wieku

szła 2 domu i dotychczas nie powróciła| od 2 tygodni do 13 lat. "Niemowlęta wmie-

22-ietnia Aniela Kucewiczówna, służąca; szczono w żłobkach, starsze zaś dzieci w

zam. przy ul, Lwowskiej. Ponieważ Kuce-' przytułkach miejskich. (e) |

ES KZKROOOORCEAICOE

Chcesz sprzedać
jako

„ILONKA“
w kirie „PAN“ iub kupić

Świetny NIERUCHOMOŚC
nadprogram siemską, miejską, lub podmiejską

zwróć się do

Spółdzielni Pracy Prac. Umysłowych
 

„JOJREWJA |

 

MADZIAR”
„PRACUM”

Wilno,ul. Jagiellońska6—23,tel. 22-26

  
Na czele z Gena Honarska, art teatru Wielka Rewja w Warszawie, Antoni

Jżykowski, ulubieniec eadjowy całej olski para solowa i zespół baletowy Tanagra |lekcji gry fortepiano- wiek pracy. Reperui»

oraz w nowym repertuarze pożegnalnie występujący komik, muryk-ekscentryk Edward |wej początkującym i radjo-aparaty, monta-

Iwaszkiewicz (Eddi) i duet Bojarski-Szelly. Sala dobrze ogrzana. Codziennie 2 se- |zaawansowanym, naj- je nowe odbiorniki

anse 6.45 i 9.15. W niedzielę 3 seanse 4.45, 7 i 9. 15. Ceny miejsc od 25 gr. |nowsząmetodą, Przyj- naprawia uszkodzenia

mie  akompanjament. na miejscu. Łaskaw»

“ у-…н dostępne. SE do Adm. „D*,
ostępy zapewnione. “ Фа „technika“.

Cukiernia i Kawiarnia „K. SZTRAL“ (110пу) | UL Dobra 12, m. 2 Tamże adres

odniedzieli,1-fomarcar. b..przedwyjazdemzagranicę,da Die | |Ūkolo: Zakrelowwai). "dza"

GO kilka gościnnych występów ' ! A
Ё TANIOI inteligentna, energicz

MIKOŁAJ SINKOWSKY PRĘDKO! | aa wiek środa sma
FENOMENALNY WIRTUOZ NA BAŁAŁAJCE. SOLIDNIE! Ea

| W programie: muzyka rosyjska, romanse ы „ | wyszukuje mieszkania ko adr. BE

skio į inne, CENY DWYŻSZONE|one PAIESZK|...POTRZEBNA | charka do pojedyš-

 

 

SĄ

  

służąca, czysta, pręd- czej osoby, najchęt-

 

PIANISTKA,
kwalifikowana udziela poszukuje  jakiejko!-

CY JTCAZE ECA

 

zostało

 

 

| „UNIWERSAL: |ka
przeniesione

  

do wszystkiego. niej na probostwo.
Zgłaszać się od 10—4 Jaroszewska. Wilno,

 

 
 

 

DĄŻĘ

OKAZJA TANIEGO KUPNAJ i Takładnie Zastawnitzym Komonalnej Kasy Oszczędności M. WIIBŁ ua al Mickiewicza 4 Popols ulica Św. Pio- Misja Dworcowa. -
LTROCKA Nr. 14 (rz po-Franciszkańskie), TEL. 7-27, i 6-a, tel. 22-11. |tra i Pawła 13—2. Dworzec

“ - и ędzie się w dniach 16-go 18-go, 20-go i 21-go 1936 „Biuro przyjmuje zgło- Ef OSRESai

D/K. ”T. 0 D Y N I E c wł. 1. MALICKA roku, o godz. 5-ej p. p, (17-ej). sprzedaż z tioytacjićpezełcść szeniawolnych miesz- POTRZEBNA WychowawiZ i

UL. WIELKA 19 (As WILNO UL. MICKIEWICZA 4 minowanych zastawów, których terminy ulgowe (sprzedaży z |kaź 1 pokoi umebło- młoda, prędka, uczci- z njemieckim,

sprzedaje po cenach zupełnie zmiżonych porcelanę, szkło, naczynia, 1 I licytacji) uplynęly do dnia 16 lutego 1936 roku. Powtórna |waa Opłata od wa, czysta SŁUŻĄCA jętnią praktyką, po-

Wynajem naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzotake P r. ytacja zastawów,nie sprzedanych na l-ej licytacji, odbę: (P. T. Wi Unie-Adres: Żeligowskiego szukuje de

l Rewelacyjnie niskie ceny ma serwisy. i ię: Się r eo (RRSO PRREYCWR, Dyrekcja. Sag” x Z | zawal be e

2 :
| zgłosz proszę

= 100 LAT p"PO ETYATO CAT ACERO. |rować: ZoijaKlemsza-

pat BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE $ и |kówna, Rawicz, Żwir-

r. R. RUSIECKI WSZYSTKO STANIAŁO ||ozecaw| sez
p- š

:
Kia

ABSOLWENTKA

e WYROBY ZŁOTA i SREBR .

Wł. acław AndrukoWICZ 3 BUDZIKI. NZ PLAC Szkoły Przemysłowo-LTE

Ke : м! EG ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4—|| drewnianymi ks |er, opo pra.

ы ч + or ) A
, lo płat- J

EZIROKO u W. JUREWICZA |Errze1..3zpeaara,Sj
LEN ALŽĖŽŠIŲ soiana, gwarantowana anprawaoraz sprzedań zegarków ke MISTRZA FIRMY P. BURE  ||wzśl Szot |biorstwie, czy zakła-|ajao"leb samieszka.

m S 6 a jowych 1 zagras. WILNO, MICKIEWICZA 4. dzie. Posiada bi do nie. Referanoje pier

a Tegarkiod 5 a. aaa ERP ONA mam informacje ul. Zy-|zgłoszeniado”Admin. |wadoisć Są

r SZĄ : и i kas „Dzien. Wil"; tamże aka Wileńsk."

OGŁOSZENIE | MEI Piekny plac «|. Kala- e
|

и { EL

W myśl uchwał Walnego Zgromadze- | p”
| sie tanio — ul. Góra x arskiej| i

msafeaa šuo | Kursy języków obcych ||| a za a| тЕнво
= <a si г į . | & i | lub na wy-

dla Trzodą Cblewna zodpowiedzialaością | wziokalu |ngtytnta, Nauk Handl.-Gospodarczych, ' Fortepian 57, kaza ze jazd Łask. zglos do

przeszła w stan likwidacji. Likwidatorami | MICKIEWICZA 18 (gmach B-ci Jablkowskich) mały, w dobrym sta-|Piotra i Pawła). O ODU AJ rzadko m Z

wybrano Zarząd Spółdzielni w osobach: | francuski, niemiecki; element, mie, sprzedam za 487—2|- poMATURY | PCA e mz BL,

Szajko Mikołaja, Znamierowskiego Wiktora | średni i wyższy, dla dorosłych popołud. Zgłosze- zi. Krakowska34.ml.) —— x lub dużej i r ue 2

i Pierożka Jana. Stosownie do przepisu art. mia do nowych grup od 8—13 oraz 17—%0 490—1 towa pie Kucharka m

16 ustawy o Spółdzielniach z dnia 29.X- w lokalu Instytutu Nauk H.-G. - + CZYTAJCIE | zzkyko zgodzi się do wszyst- TE em

1920 r, znowelizowanej ustawą z dnia żądajcie prospektu! — Tel 14-14. MOTOCYKL =" ROZPOWSZECH- |cepetytor. Lask. kiego, posiada dobre |Znalazcę uprasza się

13.IL. 1934 r., likwidatorowie wzywają wie” sprzedamzaraz. Adres NIAJCIE PRAS| <zenia do Adm. dla|świadectwa,  poszu-jo zwrot do Herbaa

rzycieli do niezwłocznego zgłoszenia swych
w Admin. „Dz, Wil”ć Ę „Korepetytora” tam- kuje pracy.  Siera-|jdla bezrob. inletig,

Toszczeć. Komisja Likwidacyjna. с i NARODOWĄ | ie sdres. 24—10. 'z-k Dobroczynny 2-a

(SKIRTA TATTOO т -н M 1

SALPRE INRI TSATSIOIIS EINIKIS KSS =

ADMINISTRACJA: Wilno, +!. Mostowa 1, csynna od £. 5 — 18. CENA PRENUMERATY: mioriycznio * odaoszeniew 40 domu lub przesyłką pocztową —- si. 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50., zagranicą m, 6 —

CENA OGŁOSZEŃ: ка więrus milimetr. przed tekstem i! w tekście (5 lam.) 40 gr., sekrolog! 7 gr. sa

ryczne o 25% drożej. Dla posruaująsych pency 50%: anitk!. Admię=strasie srstragga sobie

Młydawca; ALEKSANDER ZIKIERZYŃSKI.

 

Drukarnia A. Zwierzytskicgo, Wilno, Mostows 1.

tekstem (10 an.) 15 gr. Kronika redakcyjna i

siniany terminu druka | ogłoszeń | mie przyjmuje zastrzeżeń miejsoc.
komunikaty »a wiersz

———

druku 30 gr. Za ogłoszenia syfrewe | tebola-

-- |Ddpowiedzialay redaktori STANISŁAM JAKITONICZ,

 

 


