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Wniosek o zniesienie uboju rytualnego
przeszedł w komisji sejmowej

Sejmowa komisja administracyjno-

samorządowa, pod przewodnictwem posia
Ducha, obradowaia na wczorajszem posie-

dzeniu nad projektem ustawy, zgłoszonym

przez posłankę Prystorową, a dotyczącym

uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach

(sprawa uboju rytualnego).

RABIN RUBINSTEJN OBRAŻONY.
Przed przystąpieniem do obrad, prze-'cen rynkowych, ubój rytualny jest po-| czającę się jej nie mają prawa do tytułu

wodniczący odczytał treść listu rabina Ku- ważną przyczyną dzielenia zapałek na czę- | obywateli polskich, Ustawa winna być |

binstejna, w którym pisze on, w związku z ści i gotowania ziemniaków w  śledziowej|przeprowadzona,
powoianiem ks. proboszcza Trzeciaka na

drugiego rzeczoznawcę, że wszelkiego ro"

Straty, wynikłe z dezorganizacji handlu
mięsem, naskutek dzielenia na koszerne i

treine, naskutek konieczności transporlo-

wania przodów do ośrodków żydowskich,

a zadów do chrześcijańskich i wobec nie-

możności sprzedaży żywej sztuki bydła bez-
(pośrednio rzeźnikowi detaliście, fachowcy
' obliczają na 70 milj. zł. Zakaz oddawania
| mięsa do, chłodni uniemożliwia regulację

wodzie na wsi.

! Posł. Prystorowa zaznacza, że ustawa

ZDRAJCY SZUKAJĄ POMOCY — siery, jaka się wytworzyła dokoła zagadnie-
ZAGRANICĄ. nia i walki w obronie uboju, mówca stwier-

R) saliai PG | dail, že žydzi nie odwolują się do jakich-
Posłanka Prystorowa, omawiając wal- kolwiek opinij, poza ramami państwa pol-

kę, jaka się toczy w obronie uboju rytual- skiego, na co posłanka Prystorowa odpo-
nego, oświadcza, że przeciwnicy tego pro- wiada, że z „Naszego Przeglądu** widać, iż
jektu winni sobie uświadomić, że wciąganie czyni się starania, by siery rządowe an-
Europy do naszych spraw domowych, na- gieiskie wywarły na nas nacisk.

| zywa się dotąd zdradą a osobniki, dopusz-
CO ROBI MIN. W. R. i O. P.?
W dalszym ciągu obrad posłanka Pry-

storowa stawia pod adresem Ministerstwa

W. R. i O. P. dwa zapytania: 1) Jakie jest
uzasadnienie regulowania płac rzezaków

 

W dyskusji głos zabrał poseł Sommer-
stein, który, mówiąc o humanitarności ubo-

dzaju ingerencje ze strony innego wyznania ma znaczenie humanitarno - gospodarcze. ju, zacytował opinje „świata naukowego”,j przez to ministerstwo, skoro orzeczenie Są-
w orzekaniu o sprawach religii żydowskiej,
uważa za gięboką zniewagę dostojeństwa
wyznania mojżeszowego i za naruszenie

wolności sumienia wyznawców tej religii,

dla których własne duchowieństwo jest je-

dynym wiaściwym wykiadnikiem. Wytwo-
rzona sytuacja uniemożliwia, zdaniem posła

- Rubinstejna, wzięcie przez niego udziału w
posiedzeniu komisji,

UBÓJ RYTUALNY
JEST NIEHYGJENICZNY,

Zkolei zabrai gios reierent projektu
pos. Dudziński Omówił on na wstępie sy-
tuację gospodarczą kraju ze specjalnem
uwzględnieniem rynku mięsnego, wskazuje
m. in na złą organizację handlu mięsem,
na długi szereg pośredników, na obłożenie
sztuki bydła wieloma opłatami i podaikami
przez gminy miejskie i gminę iową
żydowską. eierent wyjaśnia szczegółowo,

na czem polega ubój rytualny i podkreśla
następnie m. in., żę jeśli sztuka po zarżnię-

<iu się poruszała, lub do rany dostał się
włos, jeżeli zwierzę ma złamaną nogę lub możliwe uczyniliśmy jeszcze przed ażeby
żebro, to cała sztuka jest treina, ale zwie-

rzę chore na tuberkuły lub wąglik, jak rów-
nież oprawiane na brudnej podłodze, nie
jest treine. Przepisy rytualne nie pozwalają
na oddawaniemięsa do chłodni.

DZIESIĄTKI MILJONÓW
HARACZU RYTUALNEGO.
Poseł Dudziński stwierdza, że rolnictwo

'Mówczynię interesuje  przedewszystkiem
(strona humanitarna.

gł

legis zgadza
ADDIS-ABEBA. Reuter donosi,

że negus przyjął bez żadnych wa-
runków apel ikomitetu 13-tu do
wszczęcia rokowań pokojowych.
ADDIS-ABEBA (kai). Odpowiedź

cesarza na apel komitetu 13 brzmi
jak nast.:

„Frzyjęliśmy do wiadomości de-
peszę, przesianą do naszego ministra
|spraw zagranicznych z polecenia ko-
imitetu 15-tu, Wszyscy członkowie
'Ligi Narodów wiedzą, że wszysiko

 
wybuchem wojny, aby pokój uirzy-
mać w duchu sprawiedhiwości, odpo-
wiadającym paktowi Ligi. Narusza-
jąc zobowiązania międzynarodowe i,
pomimo zarządzeń, przedsięwziętych
przez Ligę, Włochy prowadzą dalej
swój napad. Przyjmujemy propozycję
o wszczęciu rokowań z zastrzeże-
niem wymagań paktu Ligi Narodów.

uważając, że ubój rytualny jest najłagod-| du Najwyższego uznało ich' za rzemieślni-
miejszą i najbardziej humanitarną metodą| sów, a nie iunkcjonarjuszów religijnych i

/ zabijania zwierząt (?). Co się tyczy atmo- E

 

Losy apelu Flandina

się no, rokowania pokojowe
linim. Tut. koła Ło informu- na rozejm, który mógłby być inter

wobec tego podlegają oni kompetencji Mi-

nisterstwa Przemysłu i Handlu? 2) Czy
Ministerstwo W. R. i O. P. uznaje za słusz-

ne, że opłaty, płynące na rzecz $min wy-
znaniowych żydowskich mie są publikowa-

ne, nie podlegają dyskusji i nie przechodzą

, przez parlament?

UBÓJ RYTUALNY
NIE JEST AKTEM RELIGJL
W dalszej dyskusji zabrał głos rzeczo-

znawca ks. rektor Trzeciak, który oświad-

Czył, że opinję, jaką wydaje, oparł na prze-
pisach religijnych, zawartych wprawie moj-
żeszowem, Talmudzie i Szulchan-Aruchu,

a więc ma podstawowych źródłach religii
żydowskiej. Mówca przytacza wersety

ksiąg. „Mojżesz zakazał pod karą śmierci
jeść mięso żywych zwierząt i pić ich krew”.

| W czasach daleko późniejszych, kiedy zwie-
rzę zabijano paznogciem, szkłem lub kamie-
jniem, używanie wyostrzonego noża było
postępem. (O sposobie zabijania zwierząt
nigdzie nie mówi ani prawo mojżeszowe ani

'Bibija wogóle. W Starym Testamencie są
| wyrażenia: „gdy będziesz potrzebował jeść
! mięsa, zabij i zjedz" — ale w jaki sposób

zabić, nie raówi się. Z tradycyj, przekaza-

|
|

ją, że ambasador de Chambrun z po- pretowany przez Abisynję jako wy* e, wid Geleti" uboj
lecenia min. Flandiną dokonał wo- tchnienie, żądane przez marszałka; rytualnegobyłm:rado oona
bec szeła rządu włoskiego przyja- Badoglio, lecz z drugiej strony Wło* cej ze zwierzęcia. Talmud nie nadaje ubo-
cielskiej dómarche, mającej na celu chy zdają sobie sprawę z tego, ŻE|jowi rytualnemu żadnego religijnego cha-
poparcie apelu, wystosowanego do wyzyskanie zwycięstwa nie mogłoby |rakteru. Kodeks rytualny niema również
stron walczących przez komiiet odbyć się bez pomocy zagranicy i ŻE| żadnego uzasadnienia w prawie mojżeszo-
13-tu w sprawie rozpoczęcia roko- całkowite zerwanie ze zwolennikamiwęm, a przecież na tym kodeksie opiera się
wań w ramach Ligi Narodów. | pokoju mogłoby przekreślić nadzieję

PARYŻ. Prasa francuska, wocze- na tę pomoc. Pozatem koszty woj-
kiwaniu odpowiedzi Rzymu na apel ny — pisze korespondent — są po-
komitetu 13-tu, wyraża pragnienie, ważnym motywem, zmuszającym do

doszło do porozumienia. zastanowienia się.
Dzienniki wysuwają argumenty fi-|
nansowe i ekonomiczne, lecz oba- NASTĘPCA TRONU OBEJMUJE
wiają się, że względy prestiżowe i DOWÓDZTWO WOJSK ABISYNŃ-
strategiczne mogą zawieść nadzieje| SKICH.
na pokojowe zlikwidowanie kon- RZYM (Pat). Agencja Stefani do-
fliktu. nosi, że, według wiadomości z. Des-

Korespondent rzymisiki „Le Ma*- sie, książę następca tronu, na czele
lin” pisze, że w obzcnym stanie rze- 10 tys. wojowników, przybył wczoraj
czy zarówno powodzenie, jak i nie- do głównej kwatery, celem objęcia

| obecnie cały ubój rytualny.

Ks, Trzeciak stwierdza w konkluzji, Żć
w prawie mojżeszowem niema mowy o ubo- |
ju rytualnym. Według Talmudu i inaych

|ksiąg żydowskich, ubój rytualny można za-
'stąpić innym sposobem zabijania, i to w
niczem nie może obrażać uelig:jnych uczuć.

Mówca apeluje do ludzi dobrej woli, którzy
| czują sercem, a nie żołądkiem i kieszenią,
żeby przyczynili się do zniesienia tego za-
bytku barbarzyństwa, pochodzącego z za-
mierzchłej przeszłości.

Pos. Sommerstein wyjaśnia zkolei, że
oparcie budżetów $min wyznaniowych na

polskie w r. np. 32 zapłaciło przeszło 1g Przyfmwujemy do wiadomości, że „ko-

milj. zł podatku na kahały, Do tego do- Mitet 13-tu uczynił propozycję i że
powodzenie wysiłków genewskich
mają jednakowe szanse. W kołach

naczelnego dowództwa nad armią.
RZYM (Pat). Marszałek Badoglio opłatach z uboju, POWSTAŁO W ZNACZ-

NEJ MIERZE NA PODSTAWIE ODPO-
chodzą koszty samego rytualnego zarżnię-
cia. Umój rytualny niszczy częściowo skó-
rę i powoduje przeszło 10 milj, zł. strat.
Wskutek marnowania skór przez ubój ry-
tualny, Polska, kraj rolniczy, importuje skó-
ry, zamiast je eksportować. Ubój rytualny
marnuje częściowo lub całkowicie krewby-
dlęcą, a straty z tego powodu

rokowania mają odbyć się w duchu tutejszych — pisze korespondent — telegrafuje: Oddziały drugiego kor-
iw ramach Ligi Narodów. Szczegó- sądzą, że zwycięstwo włoskie sira-
łową naszą odpowiedź doręczy poseł ciłoby dużo pod względem moral-

pusu dotarły do rzeki Takazze, pro-
wadząc pościg za uciekającym prze-

nasz w Paryżu”.
i ” 4

' ALE CZY WŁOCHY SIĘ ZGODZĄ?

RZYM (Pat). Amibasador' francu-

ciwnikiem.„nym, jeżeliby Włochy zgodziły się
1

"Walki na Dalekim Wschodzie
 

WIEDNICH WSKAZÓWEK MINISTER-
STWA W. R. i O.P.

W głosowaniu wniosek pos, Sommer-
steina o odrzucenie projektu upadł. Rów-

nież upadł wniosek tegoż posła o powo-
łanie mowych rzeczoznawców  gospodar-

|czych. Za obu wnioskami głosowało tylko

13 posłów.sięgają|ski w Rzymie de Chambrun udał się
wczoraj do pałacu weneckiego, gdzie
odbył dłuższą konferencję z Musso-

RIMI INT RS IN AA NORINK

SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA, NARODOWEGO
W niedzielę, dnia 8 marca, o godzinie 12.45, w sali. Stronnictwa Naro-

1 milj.zł.
! PEKIN (Pat). Rząd nankiński ona w odległości 60 km. od Tai- CAŁOŚĆ PROJEKTU USTAWY 0О
skierował dwie dywizje gen. Szang- juan. Koła urzędowe chińskie w Pe- UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W

| Czena i dwie izje nankińskie kinie obawiają się interwencji zbroj- RZEŻNIACH PRZYJĘTO WRAZ Z PO-
przeciw chińskiej armji czerwonej w nej japońskiej, gdyby miasto Tai-juan PRAWKAMI REFERENTA.

| prowincji an-si. . wpadło w ręce czerwonych. Rada! Przed głosowaniem pos. Troran
| PEKIN (Pat). W prowincji Feng- polityczna prowincyj Ho-pei i Cza- oświadczył, że wraz z drugim przedstawi-
|jan$ toczą się zaciekłe walki. Ar- har wyśle oddziały swojej policji na cielem UKRAIŃSKIEJ PARLAMENTAR-
'mja czerwona bierze górę nad woj- granicę. ‚ NEJ REPREZENTACJI głosować będzie

przeciw projektowi.
„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. MASCNERJA A POLSKA od epoki przedrozbiorowej aż do
obecnych czasów — Waldemar Olszewski.

2, CZY WALKA O SKASOWANIE UBOJU RYTUALNEGO —
JEST SŁUSZNĄ — Dr. Stanisław Kodź.

3. OBECNA MIĘDZYNARODOWA SYTUACJA POLITYCZNA

„skami prowincji Szan-si, znajduje się

|
 

M

W Ameryce czynione są
próby z samolotem, który

` та podwozie tavie jak
| tank. Ma to ułatwiać lą-  x,Piotr to pra dowanie na mniej do:

rosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na godnych terenachczłonków „Sekcji Robotniczej Stronnictwa Narodowego, owe
zap:sywanie się w Sekretarjacie, który jest czynny codziennie od godz. AL iWBLKKAATNAPANAAO11 do. 3.1 od 6 do 7 wieczorem.
ROBOTNICY! Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się

EE do Sekcji Robotniczej S.N.
narodowo uświadon:iony Robotnik Polskii

ZARZĄD SE ROBOTNICZEJSTRONNICTWANARODOWEGO.

A



„ kiedy kierownicze
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'ność z bliższych i
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° tratńcy zwalczają Obóz Narodowy
Mowa min. Raczkiewicza, skiero-

wana ostrzem przeciw Stron. Nar.,

zachęciła do wystąpienia przeciw

polskiemu Obozowi Nar. również
ukraińskie Undo.  Wychodzący we
Lwowie organ tej partji „Dito“ dru-

kuje artykuł wstępny pt. „Destruk-

cyjny hurapatrjotyzm polskiej en-

decji'. W artykule tym mienawiść

walczy o lepsze z najbardziej ordy-

narnem kłamstwem. a chęć zaszko-
dzenia Narodowi Polskiemu prześci-
ga się z pochwałami pod adresem
sanacji.

„Dilo“ szczególnie ma za złe pol-
skiemu Obozowi Narodowemu to,
że Obóz ten dąży do państwa naro-
dowego. „Dilo“ twierdzi, że 40 pro-
cent Państwa Polskiego należy od-

dać mniejszościom narodowym, gd

ty im się należy z racji ich liczeb-

ności.
„Diło'* m. in. pisze:
„Dla tej idei państwa narodowe-

go polska endecja nie waha się mo-
bilizować wiecznie polskie  społe-
czeństwo i polski administracyjny
aparat przeciw niepolskiej ludności
państwa, jako przeciw wewnętrzne-
mu wrogowi stanu, którego trzeba
niszczyć i zniszczyć, Ta myśl przy-
świeca polskiej endeckiej i po en-
decku nastrojonej prasie i każe jej
tak długo szczuć centralny rząd
przeciw Ukraińcom, oskarżać ich
zbiorowo za czyny jednostek, aż ten
rząd przeprowadził w r. 1930 smut-
nej sławy akcję „pacyfikacyjną”.
W dalszym ciągu „Diło” mówi o

dzisiejszem nawróceniu się tego sa-
mego rządu w kierunku pogodzenia
się z Ukraińcami, Ugodzie tej
według „Diła'” sprzeciwia się
znowu tylko polski Obóz Narodowy,
co grozi niebezpieczeństwem A
państwa. „Diło” pisze:

„Realizacja życiowo  nierealnej
idei jednorodnego narodowego pań-
stwa przyniosła już polskiemu pań-
stwu olbrzymie szkody, wstrząsnęła
i dalej wstrząsa jego wewnętrznem
życiem. Trzeba olbrzymich usiło-
wań, aby te szkody naprawić. Wi-
dzimiy dopiero b. mało i skromne
oznaki świadomości tych szkód i po-
trzeby ich naprawienia. Nie można
tego zrobić bez walki z tym obozem,
który wiecznie głosi swoją , idće-
fixe, który ma na swojem sumieniu
wszystkie ofiary, poległe dotychczas
po obu stronach w narodowościowej
walce w Polsce, cały wiecznie roz-
palany i coraz bardziej skotmjpliko-
wany nowymi atakami nieprzejedna-
nia, nietolerancji, ekskluzywności,
złej woli, ślepoty fanatyzmu. Dlate-
$o należy powitać zapowiedź walki
z tym obozem, jako czynnikiem, któ-
ry sieje zamieszanie w państwie
właśnie swoją postawą ес ° ха-
gadnienia narodowošciowego. Nale-
žy zatem wyrazič žyczenie, aby juž
niedługo trzeba było czekać na to,

koła polskiego
państwa i R: polskiej odrodza-
nej myśli politycznej postawią
wszystkie kropki nad i — przy ana-
lizie ak charakteru  pol-
skiej endecji, żeby z tych teoretycz-
nych wniosków wynikły działania
praktyczne”,

Z powyższych oświadczeń „„Diła'
wynika przedewszystkiem niedwu-
znacznie, (że ukraińska partja Undo
posługuje się onrdynarnem  kłam-
stwem, jako instrumentem politycz-
nym. Panowie z „Diła* przed Gene-
wą tylko udają, iż są Europejczyka-
mi, a u siebie w domiw chodzą na
czterech łapach. Wszyscy przecież
w Polsce doskonale wiedzą, że za
dzisiejszy stan naszego państwa, a
także za pacyfikację nie ponosi od-
powiedzialności polski Obóz ‹Маго-
dowy, że — wreszcie — nie polscy
narodowcy Ukraińców, lecz właśnie
Ukraińcy zabijali Polaków i wśród
nich polskich narodowców.

Przywódcy Unda nie cofają się
w swoich wschodnich umysłach
żadną mistyfikacją, choćby ona była
najbardziej nieprawdopodobna. Ża-
miarem ich jest rozbroić ideowo
społeczeństwo polskie, osłabić naj-
bardziej w niem ofiarne i patrjotycz-
ne czynniki, aby przez to ułatwić
iii i ri WAWA.AMAN aaa

Zakup koni dla wojska
„W dniu 4 bm. na rynku Kalwa-

ryjskim w Wilnie odbył się prze-
giąd koni, dostarczonych przez lud-

dalszych okolic
Wilna. Z pośród bardzo licznego
pogłowia komisja remontowa zaku-jsą linie:
piła najlepsze ikonie dla wojska,|Taojan — Archak,

osobom, które ina linję Zabajkalską;
e pochodzenie ojan — Czifin i 3) wązkotorowa linja

płacąc wysokie cen
wylegitymiowały do
i rasę konia. |

Podobne przeglądy koni odbędą
się w innych miejscowościach woje”,
wództwa wileńskiego i nowogródz-,

rozkładową robotę separatystyczne-
go ukrainizmu. W. tym! celu zatem
głoszą otwarcie, że oni są przede-
wszystkiem w Polsce podporą pań-
stwa — oni, panowie z Unda. A
polski Obóz Narodowy prowadzi
działalność, która nosi charakter
„zbrodniczy”. Najlepsze w tem
szkalowaniu jest to, iż „Diło” liczy,
że znajdą się w polskiem społeczeń-
stwie takie tępe a zarazem zdepra-
|wowane umysły, które w to uwie-
rzą. Nie wysoko sobie cenią pano-
|rasaiiso Ei A

PO STRAJKU NA NAROCZU
Pewnieś różne jadł frykasy,
Marcepany, ananasy...
Lecz nad wszystko jest potrawa

Z ryby, co się TWIĘ Sielawa

kładów na tej uczelni.

Około godziny 10 rano w gmachu

głównym uniwersytetu, gdzie przy

biurach kwestury gromadzili się stu-

denci niesolidaryzujący się z uchwa-

łami młodzieży w sprawie wstrzy-

mania się od wnoszenia opłat, zja-

wiła się liczna gruba demonstrantów,

którzy usunęli zgromadzonych w
kwesturze, przeważnie żydów.

zamieszaniu wybito parę szyb w
oknach biur kwestury.

Na podkreślenie zasługuje wystą-

pienie jednego z urzędników kwe-

stury, który dobył rewolweru i po-
czął nim grozić manifestującym siu-
dentom, zapowiadając, że będzie

strzelał.
Po usunięciu interesantów z biur

„TOKIO (Pat), Min. -Hirota, po
podjęciu się misji utworzenia gabi-

jnetu, oświadczył przedstawicielom:
prasy, że program rządu zmierza do

pokoju i współpracy w polityce za”

 

TRUDNY PROBLEM.

Większość mężczyzn nie zdaje sobie

"sprawy z tego, że gotowanie jest dla pani

domu naprawdę dość trudnym problemem,

gdyż potrawy winno się podawać na stół

jaknajczęściej urozmaicone. Kostki zupne

KNÓRR ułatwiają wybór, a bogaty asorty-
ment różnych 19 zup umożliwia podanie
codziennie innej zupy, którą można spo-

rządzić, zależnie od wyboru, w ciągu 5-25

minut. Szczególnie polecenia godne są zupy:

pomidorowa, grzybowa, ogonowa i wio-

senna, przyczem zważać na nazwę KNORR,
która gwarantuje pierwszorzędny wyrób.

 

wie z Unda swoich przyjaciół рой-
tycznych — Polaków...

Na talkie więc występy pozwala-
ją sobie najwięksi dziś w Polsce i

najbardziej  zuchwali irredentyści.

Pachołkowie Iabsburgów, pełzający
przed ich tronem, adjutanci Wasyla

Wyszywanego, agenci berlińskiego

imperjalizmu bezkarnie szerzą dziś

w Polsce propagandę, która ma na
celu podciąć żywotne podstawyi siły
państwa polskiego.

| Ale może to otworzy oczy wielu
„šlepym i niewidzącym tego, co się

dzieje w Polsce, Jesteśmy przeko-
nani, że pod wpływem takich arty-
kułów wielu dotychczasowych prze-
ciwiników Obozu Narodowego zasta-
nowi się nad «całością sytuacji w
państwie polskiem.

"Do zajść doszło w nowym gmachu

audytoryjnym na wykładzie prof.
Witwiokiego, nie cieszącego się sym-
patją młodzieży.

Podobne demonstracje odbyły się
na wydziale iarmacji, oraz w gmachu

chemii organicznej. Usunięto z sal

studentów-żydów, przyczem rzucono

petardy i rozbito ampułki z gazem
cuchnącym. Również z bibljoteki

W uniwersyteckiej usunięto przebywa-
jących tam żydów. Kilkunastu z po-

śród nich zostało poturbowanych.

Około godziny 12 w południe na
dziedziniec uniwersytetu zaczęły na-

pływać tłumy młodzieży. Zonganizo-

wano wiec z udziałem około dwóch

tysięcy osób, na którym młodzież

„uchwaliła prowadzić w wjjr cią-

gu walkę o obniżenie opłat. hwa-

 
MTOECEROEEEO A AZOTO TOK ZALOZYC OCCIE СЕС VIKI TAS

Minister Hirota premjere Japonii
granicznej, a mpojłdhania w poli-

tyce wewnętrznej. Rząd przewiduje

zasadnicze reformy  gospodarczo-
społeczne. Dla przywrócenia dyscy-

pliny w armji przedsięwzięte będą

surowe zarządzenia.

LONDYN (Pat). Reuter donosi z

Tokjo, że nowy rząd: japoński został
utworzony. Preimijer Hirota maprzed-

łożyć jutro cesarzowi listę gabinetu.

į epauikiasa pieczęci prywatnej z0-

stał dótychczasowy minister dwcru

Juasa. Tekę spraw zagr. objął b.

ambasador w Rzymie Yoszida, finan-

"se — prezes banku hip. Baba, woj-
па — gen. hr. Terauczi (syn b. pre-

mjera), marynadka — admirał Na-

$ano, sprawy wewnętrzne —Rawi-
'czi, sprawiedliwość — Szara.

 

 

Ogólna sytuacja polityczna
! „Polonja“ katowicka pisze:

Z dotychczasowego
prac nad budžetem, naležywniosko-j mowie
wać, iż rząd uzyska budżet bez
większych zmian. Wprawdzie nie-
którzy posłowie zgłosili szereg istot-
nych poprawek. (np. w sprawie eme-
rytów), ale nie umieli ominąć róż-
nych zasadzek regulaminu, który
umożliwia odłożenie każdej sprawy
np. pod pozorem gruntownego zba-
dania jej w komisji.

| "W, toku dyskusji nastąpiło zbliże-
nie między rządem a dwoma puł-
kownikami z „Gazety Polskiej" p. p.
Matuszewskim i Miedzińskim. Pierw
szy popiera na łamach „Gazety Pol-

skiej”  deflacyjną politykę min.
Kwiatkowskiego, drugi — jako ge-
neralny referent budżetu nie
wspomniał przy trzeciem czytaniu

pop ST i ZE DCC

Zawieszenie Wykładów na uniwersytecie
Walka młodzieży o obniżkę opłat przybiera ostre formy

Wie środę na Uniwersytecie war- kwestury, studenci udali się do sal lono rezolucję, głoszącą, iż żadna or-

szawskim rozegrały się wypadki,|wykładowych, skąd usunięto żydów. $anizacja młodzieży nie może przy-

które spowodowały zawieszenie wy” jąė na siebie odpowiedzialności za
utrzymanie spokoju uczelni, jak. diu-
„go postulaty młodzieży nie zostaną
i uwzględnione.

Studenci, opuszczający teren uni-
wersytetu, gorąco manifestowali na
cześć Obozu Narodowego. Odśpie-
wano również Hymn Młodych.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Alkcja litewskich władz administra”

cyjnych, zmierzająca do całkowitej

jvkwidacji życia kulturalno-oświ: to-

wego mniejszości polskiej na Li-

twie — zwłaszcza w miejsaowo-

sciach, zamieszkałych przez zwartą

masę ludności polskiej — doszła w

czasach ostatnich do niebywałego

nasilenia. Ofiarą m. in. padł jeden
z nafbardziej polskich powiatów,

mianowicie wiłkomierski. Mszystkie

świetlice i czytelnie w tylm powiecie

są już zamiknięte. Obecnie zabrano

się do resztek szkół początkowych,

których na tym terenie jest zaledwie

 

!
przebiegu. kie mu się nasunęły po

budżetu o tych wątpliwościach, ja-
pierwszej

p. Kwiatkowskiego, gdy rząd
| domagał się pełnomocnictw.

Nieprzyjaźnie do rządu są uspo-
sobieni nadal pp. Sławek i Kozłow-
ski. Pierwszy nie zabiera głosu w
Sejmie, drugi zaatakował w Senacie
p. Kwiatkowskiego, ale bez powo-
dzenia. Rozgoryczeni są również
bracia Jędrzejewiczowie, których w
obozie rządowym prawie nikt nie
bierze w obronę. Co do marsz. Pry-
stora, to jest un naogół z polityki go-
spodarczej rządu zadowolony. Miesz
kając na wsi (w Borkach), poznał le-
piej nędzę chłopa i stąd jego žyczli-

j wość dla tych posunięć rządu, któ-
|rych celem jest dźwignięcie wsi.

Gabinet pp. Kościałkowskiego i
Kwiatkowskiego zakreślą swe plany
na dłuższy okres czasu sądząc, że
tym razem po sesji budżetowej
„zmiana warty” nie nastąpi.

Wniesienie projektu ustawy o
trybunale stanu, uważane jest za

dowód, iż przewidywane są różne
konflikty na tle tiumaczenia kon-
stytucji kwietniowej.

Po zakończeniu walki o budżet
rząd poświęci więcej uwagi sprawom

"polityki zagranicznej. Mówi się, że

potrzebne są decyzje jasne i stanow-
cze.  Zapraszanie ministrów hitle-

| rowskich do Polski, a z drugiej stro-
ny odwiedzanie stolic państw, sprzy-
mierzonych z Francją, nie może

poz wyjaśnić celów polityki pol-
skiej.

 
AG MADOS ai TLOCITATA

Akcja ontgpolska na Litole
trzy. W. ostatnich dniach lutego, na-
uczycielka jednej z tych szkół w
Zdaniszkach, gminy giedro/ckiej, Za-
jączkowska dostała zawiadomienie,
że zostaje zwolniona z dn. 1 marca
jako. „nieodpowiednia'. Zwolnienie
nauczycielki w środku roku szkolne-
go równoznaczne jest zunierucho-
mieniem szkoły, a zatem ze skiero-
waniem dzieci do szkoły litewskiej.

Zwolniona nauczycielka praco-
wała na swej placówce w ciągu kil-
ku lat i poza szkołą prowadziła je-
ayne dzis na Litwie kursy dla do”
rosłych. Tu też leży przyczyna jej
„nieodpowiedzialnošci“.

. $trajk w Łodzi rozrasta się
LÓDŹ. Według danych z godz.

i2-ej, strajkuje na całym terenie

lwoj. łódzkiego 28.500 mobotników,

|w 428 zakładach pracy. W! samej

| Łodzi strajk objął dotychczas 19.000
i robotników w 260 fabrykach. W wo”
Jjewództwie strajkuje: w Zduńskiej

fWoli 1730 robotników, w Zgierzu

1940, w Konstantynowie 520, w Pa-
(bjanicach 3500 w 57 fabrykach, w

Tomaszowie 560 i t d. Strajk nie

objął zupełnie takich miast, jak Ka-

Hisz, Piotrków; Moszczenica, Bełcha-
tów i Ozorków.

 

  Japońska baza.operacyjna
w mandżurji

Groźne chmu ry unoszą się
Dalekim Wschodem. Ludność prze-
konana jest, że lada dzień przynie-|
sie zawieruchę wojenną. Japończy”

cy w ostatnich dwóch latach wzmogli

nadzwyczajną swą działalność i go”

rączkowo czynią przygotowania wo-

jenne w Mandżu-kuo i wogóle na

Dalekim Wschodzie. Japońskie do-
wództwo wojskowe afiło wybu-

dować wciągu 2—3 lat 1.538 kimi no-

„wych linji kolejowych, powiększając

sieć kolejową w Mandżurji na 8.238

km. W najbliższym czasie wybudo-

wane jeszcze Sk trzy nowe  linje

kolejowe. Ostatnio wybudowana na-

'stępujące linje: 1) Tumuń—Mudan-
czjan, dzięki której jest szybszy
przewóz wojsk z Korei do Pomorza;

linia ta jest przedłużana i wykończo-

na miała być już pod koniec 1935 r.
2) Beianczen — Sachaljan, która

jprowadzi do Amuru przez Błago-

wieszczeńsik. Jest to kolej wypado-

kwa w tym właśnie kierunku; 3) u

dake zyj niemal jest linja kolejowa

Czaojan — Czenda. Na ukończeniu
1) Sinzujan — Borune —

kolej wypadowa
2) lima Cza-

Limuczen — Miszan — Chunczun —
Pogranicznaja, ułatwiająca operacje
wojsk w kierunku Pomorza.

Kierunek tych linji kolejowych

kiego. : į : с

jlinje oraz dwie linje wązkotorowe z

ogólnej liczby 7 linij prowadzą na

wybrzeże tj. w kierunku Władywo-

stoku, jedna linja wiedzie w kierun-

ku Błagowieszczeńska, a najwidocz-
niej przeznaczona jest także do ope-
racyj przeciw  Władywostokowi
tylko jedna linja prowadzi w kierun-

ku drugiego końca sowieckiej linji

woryfkarymet — w kierunku Zabaj-
kala.

Budowa nowych linij kolejowych
świadczy najwymowniej o  zamia-
rach dowództwa wojskowego na wy-
padek konfliktu: prowadzić działa

nia wojenne przeciw rejonowi przy”
miorskiemu i Władystokowi.

„Władywostok to rewolwer przy-
łożony do skroni naszej Japonii
napisał niedawno pewien dziennik

japoński. Dla wyjaśnienia w artyku-

le powiedziano, że z Władywostoku
może być w każdej chwili przedsię-
wzięty atak lotniczy przeciw wy"

spom japońskim, tak niebezpieczny
dla łatwo ulegających  požarowi
miast japońskich. „Groźba ta jest
niewstająca — pisze dziennik japoń-
ski — a rewoiwer ten przyłożony
będzie do skroni naszej tak długo,
dokąd nie wyrwiemy go rąk Rosji”.

Pisma japońskie wogóle zupełnie
otwarcie piszą o tych sprawach a

tylko fakt, że wychodzą w języku

 

nad ma znaczenie doniosłe. Trzy nowe zrozumiałym dla znikomej zaledwie

„liczby Europejczyków, wyjaśnia nie-
znajomość wszystkich odmian kam-
pami, prowadzonej przez prasę ja-
poūsiką.

W, ostatnim czasie prasa japoń-
ska i mandżurską dużo pisze © so-
wieckiej obronie Dalekiego Wscho-
du i bije na alarm z tego powodu.
Prasowy ten alarmi jest jednak bar-
dzo charakterystyczny i dowodzi, że
pokój na Dalekim Wschodzie nie
jest tak blizki. (Centropress)

  pia > wd SiĘ,jeden z w abis „ kiėry,
wediug poglosek, miai odebrač s0-

bie žycie.

Jeśli chodzi o wielki przemysł, to
strajk objął _ częściowo' niektóre

fabryki.

Komisja międzyzwiązkowa, wska-
zując na oporne stanowisko przemy”
słowiców, proklamowała od jutra
rana powszechny strajk włókmiarzy
w całym okręgu przemysłowym
łódzkim.

KAT GATTAKANADATECNESSESI ST

Kronika telegraficzna
** Stan wody na Wiśle koło Torunia

przekroczył w dniu wczorajszym 4 metry

ponad poziom normalny. Ulica Nadbrzeżna

jest zalana. Kra płynie gęsto całą szero-

kością koryta. / į

* Niczwykle silny huragan halny, ktėry

przeszedł nad Podhalem, wyrządził znaczne

szkody zarówno w Zakopanem jak i naj-

bliższej okolicy. W,lasach na obszarze cko-

ło 450 morgów huragan wyłamał przeszło

3000 drzew.
** W mieście Castro na wyspie Chiłoe

wybuchł pożar, który zniszczył przeszło po-

łowę miasta. 2.000 mieszkańców jest bez

dachu nad głową.

** W więzieniu w Kuan-Jun, w Chinach

wybuchł bunt więźniów. 331 więźniów, po

obezwładnieniu dozorców, uciekło.
** Austrjackie ministerstwo oświaty

opracowuje projekt nauki lotnictwa w szko-

tach średnich.
** W centrum kaukaskiego przemysłu

naftowego wybuchł pożar rezerwoarów z

benzyną. Dwa zbiorniki wyleciały w po-

wietrze.

** Litewskie ministerstwo spraw woj-
skowych wydało okólnik, na mocy którego
wojskowym zabronione zostało należenie do

jakichkolwiek niewojskowych organizacyj.

** Minister Eden przybył z Genewy do
Londynu.

** Trwająca całą noc w Nowym Jorku

konferencja w sprawie zlikwidowania stsaj-

ku windziarzy i dozorców domowych, nie

dała rezultatu.
** W Styrji miały miejsce dość s.lne

wstrząsy podziemne, które na szczęście nie

spowodowały większych szkód.

**'W Londynie zastrajkowało 6000 ro-

botników w fabryce samolotów bombar-

dujących.

* Sprawa reformy ordynacji wyborczej
we Francji została pogrzebana. Izba wnio-

sek postanowiła zdjąć z porządku obrad.
Wybory więc we Francji odbędą się według

dawnej ordynacji.
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NOWI LEKARZE
Do liczby dotychczasowych lekarzy

nacjonalizmu polskiego, o których pi-

saliśmy w związku z mową min. Racz-

kiewicza, przybywają nowi, tym ra-

zem zdeklarowani zwolennicy i fa-
chowcy — chirurgji.

Okazuje się bowiem, że nietylko

prasa żydowska powitała z entuzjaz-

mem wystąpienie przeciwko nam mi-

nistra spraw wewnętrznych. Również

i nacjonaliści ukraińscy, zgrupowani w
„Undo“, wytoczyli na łamach swoie-

$o urzędowego organu, lwowskiego

|

|

CO DALEJ?
W Afryce biją się, w Genewie obra-

dują. Jaki jest sens obrad genew-
skich i jak wpłyną one na wypadki a-
frykańskie?
Na komitecie osiemnastu p. Eden

śroził sankcjami, a p. Flandin zgłosił
wniosek,ażeby stronom walczącym za-
proponować zawieszenie broni i roz-
poczęcie bezpośrednich rokowań po-
kojowych. Co to ma znaczyć? Zda-
niem naszem, jest to odpowiedź Anglji
na zwycięstwa włoskie w  Abisyuji.
Przekonawsży się, że wojna może się
skończyć całkowitem zwycięstwem
włoskiem, pragnęliby politycy an-

„Diła”, szereg zarzutów przeciwko | gielscy sprowadzić do minimum owoce

„(estrukcyjnemu endeckiemu patrjo-

tyzmowi“. -

Dla osób mniej zorjentowanych w
panujących stosunkach, w szczególno-

ści nie znających dobrze kulis nasze-

40 życia politycznego, może się wy-
dawać dziwnym ten nagły atak sepa-

ratystów ukraińskich przeciwko Obo-

zowi Narodowemu, który niema wpły-

wu na rządy i politykę administracyj-
ną państwa. Dotychczas Ukraińcy

skarżyli się nieustannie, zarówno w

kraju, jak i zagranicą, na różne „krzy-

wdy”, które spotykają ich ze strony

„władz polskich. Skąd, wobec tego ta

nagła furja przeciwko obozowi, któ-

ry nietylko niema żadnego wpływu

na postępowanie i politykę władz, ale,

jak oświadczył min. Raczkiewicz, iest

nawet nieobecny w ruchu spółdziel-

czym oraz „organizacjach opieki nad

ziemiami kresowemi, które za cel swój

główny mają szerzenie kultury narodu

polskiego na tych ziemiach”?
Odpowiedź na to pytanie jest w

śruncie rzeczy bardzo łatwa.
Nacjonaliści ukraińscy właśnie w

Obozie Narodowym upatrują główną

"przeszkodę dla swoich planów. Niepo-

„ koi ich fakt, że Obóz Narodowy odno-

si się z całą życzliwością do spokojnej

i lojalnej ludności ruskiej, zamieszku-

żącej, podobnie jak ludność polska, we

"wschodnich obszarach naszego pań-

stwa od wieków na ziemi swoich oj-
ców. Obóz Narodowy uznaje wynika-
jące z tego faktu prawa tej ludności

i pragnie oprzeć stosunek do niej na

zasadzie uznania przez nią, przy za-

chowaniu własnej swojszczyzny i od-

rębności szczepowej, wspólnej polskiej

ojczyzny oraz wypływających z tego

politycznych i cywilizacyjnych na-
stępstw..

Ustosunkowując się w tradycyjny

dla polskiej myśli państwowej sposób

do lojalnej ludności ruskiej, Obóz Na-
rodowy zdecydowanie zwalcza separa-
tystyczny ruch ukraiński i usiłuje nie

dopuścić do tego, aby stworzona prze-

zeń kwestja ukraińska miała znaleźć

kosztem polskich interesów narodo-
wych państwowe rozwiązanie, -

Nam są bardzo dobrze znane źródła
ruchu ukraińskiego. Nie mamy ża-
dnych złudzeń co do jego celów i

prawdziwego, niezawsze jawnego, ob-
licza. Pamiętamy przeszłość, zresztą

nie tak dawną. Sięgnijmy chociażby do
ujawnionych przed samą wojną ści-

słych stosunków ruchu ukraińskiego z

niemiecką hakatą. Przypomnijmy po-

kój brzeski i zakreślone w tym doku-
mencie przez Niemców granice pań-

stwa ukraińskiego. Przypomnijmy póź-

niejsze, poparte przez austrjackie wła”

dze wojskowe, ukraińskie powstanie

w Małopolsce Wschodniej i obronę

Lwowa. Przypomnijmy wszystko, do

ostatnich lat, do sabotażu, masowych

podpalań i krwawych zamachów orga-
u'zacji Konowalca,

Pamiętając o tem wszystkiem, Obóz

Narodowy utrzymuje opinię polską w

czujności, I chociaż ponadto, w dzi-

siejszych stosunkach politycznych,

wiele zdziałać nie może, wystarcza to

„Dilu“ do rozpisywania się o „de-

strukcyjnym patrjotyžmie polskiej en-

decji" i czynienia nam zarzutu z rze-

czy, którą uważamy za nasz najświęt-
szy obowiązek wobec narodu i pań-

stwa polskiego.

Mając dalekie plany i usiłując przy-
gotować „państwowe  rozwiązarie

kwestji ukraińskiej”, Undo woli mieć

do czynienia z partnerem innej miary

i imnego gatunku. Świadczy o tem. cho-

ciażby, wyborcze porozumicnie z sa-

nacją i usiłowanie zrzucenia na nas

 

 

tego zwycięstwa. Grożą więc z jednej
strony rozszerzeniem i zaostrzen'em
sankcyj, z drugiej zaś ukazują Wło-
chom możliwości szybkiego zakończe-
nia wojny, osiągnięcia pewnych zdo-
byczy terytorjalnych i zadowolenia o-
pinji włoskiej i włoskich uczuć naro-
dowych. Wszystko razem wziąwszy,
jest to dalszy ciąg polityki przeciw-
stawienia polityce i akcji. wojskowej
włoskiej zmobilizowanych przez W,
Brytanię 50 państw należących do Ligi
Narodów. Trzeba stwierdzić, że poli-

!

 poprawionej sytuacji

tyka angielska trwa przy zastosowanej
od początku metodzie obrony intere-
sów W. Brytanii na drodze dyploma-
tycznej i na terenie Ligi Narodów. Wy-
daje się jednak, że w miarę poprawia-
nia się położenia Włochów na placu
boju, metoda ta ma coraz mniej wido-
ków powodzenia.

Jakiej bowiem można się spodzie-
wać odpowiedzi ze strony Włoch? Od-
powiedź ta zależy oczywiście przede-
wszystkiem od tego, jak się przedsta-
wiają możliwości podboju Abisynji,
ijaki jest czas potrzebny na dokona-
nie tego podboju? To, co obserwuje-
my dotychczas, wskazuje, że Włochy
rozpoczęły wyprawę afrykańską, ma-
jąc na widoku bardzo jasne i bardzo 0-
kreślone cele; że, dalej, przygotowały
się do tej wyprawy sumiennie i meto-
dycznie, wydając na te przygotowania
bardzo znaczne sumy pieniężne. Wąt-
pić przeto należy, czy wobec znacznie

na. placu boju
zechce kierownictwo polityki włoskiej
poniechać dalszej akcji wojskowej i
wejść na grzązką i niebezpieczną dro-  śę rokowań, zwłaszcza przy udziale. i
pod opieką Ligi Narodów, będącej pod

e wpływem mocarstwa,
tóre ma wszelki interes w tem, aże-

by Włochy osiągnęły jaknajmniejsze
korzyści ze zwycięstw, odniesionych w
Abisynji,

Małe jest tedy prawdopodobieństwo,
by gest pokojowy p. Flandina dał lep-
sze wyniki, niż o wiele gruntowniej-
sza i dobrze obmyślana akcja pokojo-
wa p. Lavala, Chyba, że gdzieś za ku-
lisami, w rokowaniach bezpośrednich
będą dane Mussoliniemu przyrzecze-
nia, iż w razie powstrzymania działań
wojennych otrzyma pewne śwarancje,
że minimum rzeczy potrzebnych Wło-
chom będzie im dane.

Tak patrząc na sytuację, trwamy
przy wypowiedzianej już na tem miej-
scu opinii, że sprawa wojny i pokoju
decyduje się nie w Genewie i nie w
naradach premierów i. dyplomatów,
lecz na placu boju w Abisynii. Od dal-
szego rozwoju wydarzeń w Afryce za-
leżny jest rozwój wydarzeń w'Europie
i układanie się stosunków na naszym
kontynencie.

S, K.

 

Prof. Wasyl Doroszenko
Lwowskie dzienniki ukraińskie do-

niosły niedawno, iż na opróżnioną po
śmierci prof. Wasyla Bidnowa kate-
drę historji na wydziale prawosławnej
teologii uniwersytetu warszawskiego
powołany został „znany ukraiński hi-
storyk'” p. Dymitr Doroszenko, Szcze-
gólnym zbiegiem okoliczności nazwi-
sko to nie było obce kilku osobom we
Lwowie, które uwagami swemi po-
dzieliły się z piszącym te słowa.

Przeszłość p. Dymitra Doroszenki
nie jest w stosunku do Polski białą,
niezapisaną kartą. Przeciwnie, prze-
szłość tego najnowszego profesora
warszawskiego uniwersytetu wiąże się
ściśle z dziejami sprawy Chełmszczyz-
ny, którą nam Ukraińcy oparci o siłę
niemiecką chcieli oderwać od Polski.
— P. Dymitr Doroszenko został w

dniu 20 maja 1918 r. ministrem spraw
zagranicznych rządu hetmana Skoro-
padzkiego, egzystującego w Kijowie z
łaski Niemców. Szczegółowo opowia-
da o tem p. Doroszenko w III części
swoich pamiętników, wydanych we
Lwowie w r. 1923 nakładem „Czerwo-
nej Kałyny”,
Na stronicy 37 4 następnych tego to-

mu opisuje p. Doroszenko swoje sta-
rania o ratyfikację traktatu brzeskie-
go przez Austrję, gdyż dopiero po ra-
tylikacji mogłyby te ziemie być odda-

 

 

Nowy poseł belgijski w tow, szełaprotok.hr. Romera I radcy poselstwa.

Rs RASAK KI EI LII AL O KATESALSS

odpowiedzialności za „pacyfikację” z
1930 roku.
W roku 1930-ym, podobnie jak i dziś

nie byliśmy przy władzy i nie mieliś-

my wpływu na politykę administracyj-

ną państwa. Ówczesnym min, spraw
wewnętrznych był gen „Sławoj-Skład-

kowski, którego trudno przecież posą-

dzić o uleganie jakimkolwiek suge-

stjom „endecji”. Klub Narodowy w

Sejmie wystąpił z protestem przeciw-
ko „pacyfikacji”, Pomimo to ukraińscy

nacjonaliści, dzisiaj zwłaszcza, Obóz
Narodowy czynią pośrednim sprawce

„pacyfikacji”. :

Zapanowała obecnie pomiędzy na-
szymi przeciwnikami politycznymi na-
gminna moda czynienia nas za wszyst-

ko odpowiedz'alnymi. Upraszcza im i
ułatwia to zbożne zadanie również mo-
Ge dziś w pewnych |:-%1ch pojęcie

„odpowiedzialności pośredniej”.
Ukiaiūskie „Dilo“ nie ogranicza się

 

 

ne pod cywilny zarząd ukraiński, Au-
strja przestraszyła się wtedy stanow-
czej postawy polskiego społeczeństwa
i zwlekała z ratyfikacją, domagając się
pewnych — drobnych — ustępstw te-
rytorjalnych od Ukraińców w celu uła-
godzenia oburzonej opinii polskiej,

P. Doroszenko pisze, iż wiedział o
tem, że w niektórych powiatach —
północnych — Chełmszczyzny ludność
ruska jest w wybitnej mniejszości i te
powiaty chciał przehandlować Austrji
— we wrześniu 1918 — wzamian za
bezwarunkowe. ustąpienie Ukrainie
powiatów południowych,rzekomo bar-
dziej ruskich, i wzamian za przyrze-
czenie Austrji, iż Galicja, ani nawet
jej etnograficznie polska część, w ża-
dnym wypadku nie zostanie przyłączo-
na do przyszłego państwa polskiego,
Oto jest objektywizm naukowy dzi-
siejszego profesora warszawskiego u-
niwersytetu.

W październiku 1918 r. wiedziano
już na Ukrainie, że z Austrją jest źle.
Wojska austrjickie wszczęły samowol-
ny powrół do krajów ojczystych. Wte-
dy p. Doroszenko pomyślał przede-
wszystkiem o Chełmszczyźnie, opusz-
czanej przez austrjackie oddziały oku-
acyjne, W tym celu udał się do Ber-
ina, ażeby uzyskać pozostawienie
wojsk niemieckich na Ukrainie i zaję-

do djagnozy choroby nacjonalizmu pol-
skiego, Proponuje on terapję.Przy tem,

zważywszy upodobania i fach chirur-
giczny nowego lekarza naszego nacjo-

nalizmu, zaleca zabieg stanowczy. —.

«Należy powitać — pisze „Diło” —
zapowiedź walki z tym obozemy jako
czyanikiem, który sieje zamieszanie w
państwie, właśnie swoją postawą wobec
zagadnienia narodowego. Należy zatem
wyrazić życzenie, aby już niedługo trze-
ba było czekać na to, kiedy kierownicze
koła polskiego państwa postawią wszyst-
kie kropki nad — i, przy analizie zbrod-
niczego charakteru polskiej endecji, że-
by z tych teoretycznych wniosków wyni-
kły działania praktyczne”..

Tak się rzecz przedstawia od stro- |
ny separatystów ukraińskich. Szkodii- |

wość naszego ruchu dla państwa pol-
skiego stwierdzili już Żydzi i Ukre'ń-
cy.  Czy nie jest to aż nazbyt charakie-

rystyczne? - |

Lwów, w marcu.

cie przez specjalne dywizje niemieckie
Chełmszczyzny, wolnej już od austrjac-
kich okupantów.

W dniu 24 październiką 1918 r, był
już p. Doroszenko w Berlinie. Misja
jego została opóźniona przez nagłe
zachorowanie na grypę. Dopiero w
drugim tygodniu listopada rozpoczęły
się urzędowe wizyty u premjera i mi-
nistrów nowego gabinetu niemieckiego
(ks, Maks Badeński). W dniu 8 listo='
pada wręczył poseł ukraiński, rezydu-
jący już oddawna w Berlinie, listy u-
wierzytelniające Wilhelmowi IL. Była
to ostatnia uroczystość tego rodzaju
na berlińskim dworze. W dniu 9 listo-
pada zawarł p. Doroszenko umowę w
niem. ministerstwie spraw zagranicz-
nych m. in. tej treści, iż dwie albo
trzy dywizje niemieckie mają zająć te-
ren okupacji austrjackiej na Chełmsz-
czyźnie i pod tą osłoną Ukraińcy ma-
ją czemprędzej wprowadzić tam swoją
administrację cywilną i słormować
swoją milicję. Rownoczešhie adminis
stracja ukraińska na terytorjum oku-
pacji niemieckiej Chełmszczyzny i
Podlasia, która dotychczas miała ogra-
niczony zakres działania do spraw
kulturalnych i szkolnych, miała się.

cywilną. 3 '

O godzinie dwunastej w południe
automobil p. Doroszenki. wyjechał z
Wilhelmstrasse na Unter den Linden,
gdy kolporterzy zaczęli wykrzykiwać
wiadomość o abdykacji Wilhelma II i
o wybuchu rewolucji. Za kilka minut
rozległy się strzały na ulicach Berlina
L.. chytre plany p. Doroszenki rozwia-
ły się w oparach przewrotu i upadku
militarnego Niemiec,

Tak ukraiński minister,, zamiast
troszczyć się o Kijów i Charków, za-
biegał w Berlinieo męczeńską ziemię
chełmską, która krwią potwierdziła
przynależność swoją do Polski. A
przecież p. minister Doroszenko z pe-
wnością wiedział w r. 1918 o tem, o
czem napisał w r. 1935 p. Kubijowicz,
Ukrainiec, docent uniwersytetu Ja-
giellońskiego: „w latach 1916 — 18
Chełmszczyzna i Podlasie były pra-
wie czysto polskiemi ziemiami* (pod
względem etnograficznym — przyp.
mój). A dzisiaj — pisze p. Kubijowicz
w „Ukr, roczniku statystycznym” ża r.
1935 — niema już na Chełmszczyźnie
i Podlasiu ani jednego powiatu, gdzie-
by Ukraińcy tworzyli większość, a ab-
solutną większość mają tylko w 11
gromadach". |

P. Doroszenko ma wykładać prawo-
sławnym teologom na uniwersytecie
warszawskim historję. Czy zdobędzie:
się ten historyk na Pocałaiy objek-
tywizm naukowy i na uwzględnienie
w swoich wykładach tych'procesów hi-
karłaaj które przemawiają za
Polską na kresach wschodnich? . Czy
nauczając przyszłych księży prawosła-
wnych dla tej części ludności Chełmsz-
czyzny i Podlasia, która z wyznaniem
prawosławnem łączy poczucie narodo-
we polskie, zdobędzie się polityk Do-
roszenko na pracę dla Polski, czy też
w nowych, zmienionych warunkach,
będzie nadal pracował dla Ukrainy w
Warszawie, jak pracował niegdyś w
Berlinie?
A w Berlinie pracował p. Doroszen-

xo nietylko w r. 1918, jako ukraiński
minister, lecz także w latach powo-
jennvch jako dyrektor zatožonego

przetworzyć w normalną administrację

przez N'araców Instytutu Ukraińskic- |
go.
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PRZEGLĄD PRASY
NIEMCY W WOJEWÓDZTWIE

WARSZAWSKIEM

P. Wł. Dworzaczek analizuje w

„Kurį. Pozn.” ostatnie wyniki spisu

ludności w wojew. warszawskiem, Žy-

dzi stanowią w tem województwie 8,7

procent. Jest rzeczą znamienną, że

gdy w r. 1921 jeszcze 26,2 tysięcy w»

znawców mojżesz. wyznania nie za

czało się do narodowości‚ żydowskiej,

tow r. 1931 tylko 2.700 Żydów podało

narodowość nieżydowską (polską lub

niemiecką). AE

Ciekawe są cyfry ludności niemiec-

kiej, do której przyznało się 76,5 tys.

teli (2,7 proc.).
pay:m Ža S a ich tylko 474

tys. czyli 2,2 proc. ludności. Oczywiście nie-

ma tu faktycznego powiększenia się liczby

ludności niemieckiej tylko prawdopodobnie

w r. 1921 pewna ilość tej mniejszości uważa

ła za korzystniejsze zakonspirować swą

istotną narodowość pod polskiem mianem.'*

Niemcy mieszkają głównie na wsi,

jako koloniści, Najwięcej ich jest w
pow. lipnowskim, bo 14,8 proc. 3

„Najliczniejsze skupienia niemieck'e znaj”

dują się w powiatach bliższych granicy, oraz

położonych wzdłuż biegu Wisły. Obie te 0+

koliczności oddały ogromne usługi armił

niemieckiej, wkraczającej w granice b, zabo*

ru rosyjskiego. Intensywne osiadanie Niem=

ców na wybrzeżach Wisły, kierowane nie

wątpliwie ręką z Berlina, pozwoliło armii

niemieckiej w latach 1914 — 15 wprowadzić

na Wisłę bez większych przeszkód flotyllę

wojenną..W ostatnich kilku latach, pomię*
dzy tymi kolonistami, okazującymi w pierw=

szych czasach po odrodzeniu Polski dość
wyraźne tendencje asymilacyjne, zauważa

się coraz silniejsze dążenie do utrzymania

swej odrębności narodowej oraz bliskich

stosunków z Niemcami z zagranicy.”

Analfabetów liczy województwo
warszawskie 22,3 proc., gdy w r. 1921
miało ich jeszcze 31,4 proc.

NAJGORSZY WRÓG:
'  NAPRAWIACZE

P. Mackiewicz zaatakował ostro w
„Słowie'* ludzi z b. „Związku napra=
wy Rzeczypospolitej" i przepowiada;
że „rok obecny upłynie pod znakiem
ciągle się wzmacniającej demagogii ze
strony „naprawiaczy”, a kto wie, czy
nie skończy się dojściem tej malji do
władzy”.
Co to są ci „naprawiacze“?
„Jądrem „Naprawiaczy“ jest malja, ktėra

występuje coraz to pod inną firmą: „Młodą

Polska”, „Straż Kresowa”, „Rady ludowe'*

% + & 1 & &., która opanowuje różne orga*

nizacje, czyniąc z nich swe armje manewro*

we, jak „kółka rolnicze”, jak „związek o*

sadników”, jak (w dużej mierze) „Izby Rol=

nicze”, jak różne pomoce Polakom Zagranie

com, Ziemiom Wschodnim, Kresom Zachod
nim. Działają na: 1) terenie chłopskim przez

organizacje rolnicze i osadnicze, 2) terenie
urzędniczym przez subsydjowane stowarzy=

szenia pomocy, różne instytuty narodowo*

ściowe etc. wogóle, gdzie się pieniądze ze

skarbu niepotrzebnie leją tam naprawiacze

potrafią swą czapkę nadstawić (na czele ta=

kich opanowanych organizacyj stoi zwykle

jakiś „prezes” w starszym wieku nie-„na*
prawiacz“, dający się z łatwością kierować

swojemu sekretarzowi) — na 3) terenie ro*

botniczym przez Z. Z. Z., gdzie jak się zda”

je p. Moraczewski już jest tylko firmane
tem."

Ci naprawiacze „przenikają do róż-
nych organizacyj w jedynym celu opa
nowania ich i dojścia do władzy...
Łączy się to z popieraniem swoich lu=
dzi, zaciekłem i bezwzględnem...

wLudzie, kórych „naprawiacze'' wykorzy«
stują, są coraz podlejszego gatunku, Już
się. nie brzydzą burmistrzem-defraudantem,
wójtem-łapownikiem, już się za nich wstae

wiają, wrazie „wsypy” przenoszą, opiekują,

przyjmując wzajem wyborcze i polityczne u-

sługi.

Rząd ogłosił, że będzie 10,500 awansów

urzędniczyh w Polsce. Obawiam się, że „na-

prawiacze'* rozpoczną całą akcję, aby z tych

awansów skorzystali ludzie, którzy się im

potrafią odwdzięczyć,"

P. Mackiewicz zna swoich komil-
tonów z sanacji, trzeba mu więc wie-
rzyć. Ale jakże rozpaczliwie przed-
stawiają się stosunki w obozie sana-
cyjnym, jeśli p. Mackiewicz uważa za
możliwe dojście tej „mafji” do wia-
dzy...

„Partja jest rzeczą złą, ale malia
stokroć gorszą”.
Tym aforyzmem p. Mackiewicz os4-

dza bezlitośnie całe ostatnie 10-lecie.4 



Proste sposoby I trudne Warunki
Niedawno wyszła w Poznaniu praca

p Jana Schwarza p. t. „Nauczyciel w
świetle badań psychologicznych”, Nie-
wielka ta broszura (56 stronic druku)
rzeczy rewelacyjnych nie przynosi.
Ale jest w niej sporo ciekawych, cha-
rakterystycznych spostrzeżeń, Na jed-
ną ich kategorję pragniemy w tem
miejscu zwrócić uwagę.
Celem poddania bliższej analizie fun-

kcji wychowawczej nauczycieli szkół
powszechnych rozesłał p. Schwarz do
ierowników 41 szkół powszechnych

Poznania oraz do kilkunastu wybitnych
nauczycieli i nauczycielek, znanych
mu z dobrych rezultatów wychowaw-
czych, ankietę, w której pierwsze ру-
tanie było takie: „W jaki sposób za-
prowadza i utrzymuje Pan(i) kar-
ność w swojej klasie?'' Dla przykładu
autor przytacza w broszurze sześć
charakterystycznych odpowiedzi na tę
ankietę. Jest rzeczą ciekawą, že wszy- |
scy ci nauczyciele, którzy cieszą się
aninją dobrych wychowawców, wy-
mieniają niezmiernie proste sposoby
źddziaływania. Są przytem zgodni w
opiniach.
Wychowawczyni klasy 7-ej szkoły

męskiej pisze: „Postępuję łagodnie,
względnie, uprzejmie, co ogromnie uj-
muje uczniów. Działam na ambicję jed-
nostek i grup — ten sposób przynosi
nadzwyczajne wyniki. Postępuję kon-
sekwentnie. Samorząd klasowy spe”
cjalnie pracuje w tym kierunku z po-
wodzeniem. Praca rodziców nad kar-
nością dzieci idzie w tym duchu, jaki
nadaje szkoła. Co miesiąc odbywają
się zebrania rodzicielskie, na których
omawia się te zagadnienia. Ucznio-
wie realizują miesięczne hasła, jak:
„Bądź uprzejmy”, „Dbaj o higjenę
swego ciała” i inne. Rodzice zostają
powiadomieni o haśle wybranem przez
młodzież ; pomagają je realizować. Na
lekcjach wychowawczych omawia się
różne zadadaiekia z zakresu karności.
Rywalizacja między grupami w klasie
daje bardzo dobre wyniki. Stosunek
uczniów do nauczyciela opiera się na
zaufaniu”.

Podobnie brzmią inne odpowiedzi.
Wychowawczyni klasy 7-ej, kierow-

niczka szkoły mówi: „Przez osobisty
wpływ na młodzież i wszczepianie za-
sad, zgodnych z kulturą, staram się
wraz z gronem utrzymać karność w
klasie i w szkole. Nie rozpoczynam
pracy, póki niema odpowiedniego na-
stroju względnie nastawienia. Na ze-
braniach rodzicielskich omawiam spra-
wy wychowawcze, prosząc o Wszcze-
pz dobrych nawyków i zasad do-
rego postępowania*.
Jeszcze krócej rzecz ujmuje jeden z

kierowników: „Należy dać uczniowi
tylko pracę, zająć go a karność już jest
utrzymana”.
Wychowawcza klasy 7-ej powiada

tak: „Na karność wpływam sumien-
nością, dokładnością, prawdomównoś-
cią, pouczeniem, radami, przestrogami,
groźbą, przywołaniem rodziców, uzna-

* niem, pochwałą, nagrodą, odwołaniem
cię do ambicji oraz zapomocą samo-
rządu”.

Inny wychowawca w szkole męskiej
daje taką odpowiedź: „Przez pozyska-
nie serc chłopców: a) drogą śrzecz-
nego odnoszenia się do nich, b) zain-
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teresowaniem się stosunkami domo-
wemi chłopców, oraz c) przez pomoc
materjalną, udzielaną im w miarę moż
ności. Przez wpływ na ambicję chłop*
ca”,
Wreszcie wychowawczyni klasy 4-ej

szkoły żeńskiej tak określa swoje me-
tody oddziaływania wychowawczego:
„Główne ogólne podstawy mojego po-
stępowania pedagogicznego są: kon-
sekwencja, sprawiedliwość dla ucze-
nic, stałe zajęcie i zainteresowanie pra-
cą, usuwanie nudy z klasy”.
Wszystkie te wskazówki można stre

ścić krótko w ten sposób: nauczycie-
lowi jest łatwo utrzymać karność w
klasie, o ile zdobędzie zaufanie uczni
i zajmie ich pracą interesującą, obu-
dzi w nich odpowiednie ambicje. Zau-
fanie przychodzi na skutek szczerego,

| życzliwego stosunku do dzieci, uprzej-
mości oraz konsekwentnego postępo*
wania i sprawiedliwego traktowania
wszystkich. Dużą pomoc w pracy wy*
chowawczej daje nauczycielowi skoor=
dynowane współdziałanie rodziców.
Tyle mówią przytoczone przez p.

Schwarza odpowiedzi. Oczywiście są
one ulamkowe. Pomijają milczeniem
wiele bardzo doniosłych zagadnień.
Ale nie o to chodzi. Jest w tych odpo-
wiedziach trafna myśl. To najważniej-
sze,
Musi nas interesować jeszcze jedna

kwestja, a mianowicie: szkoła powin-
na mieć zapewnione jak najlepsze wa-
runki do pracy wychowawczej. Co w
tym kierunku zrobiono u nas?
Dominują tu trzy fakty, Pierwszym

jest pełen wewnętrznych sprzeczności,
kłócący się z najelementarniejszemi
potrzebami naszego życia, niezharmo-
nizowany z psychiką i tradycjami pol-
skiemi sanacyjny program wychowania |
państwowego. Następnie ogromnie sil-
nie zaważyło na losach szkolnictwa
naszego wciągnięcie nauczycielstwa do
bezceremonjalnychrozgrywekpolitycz
nych. Wreszcie, niezmiernie szkodliwą
atmosferę strachu, obłudy, służalczo*

| ści spotęgował kolosalny w rozmia-
rach ruch służbowy nauczycieli: wysy-
łanie ich tysiącami na przedwczesną
emeryturę, zwalnianie co rok po parę
tysięcy z posad, przerzucanie siedmiu
czy ośmiu tysięcy na rok z jednego  

miejsca na drugie. To wszystko zała-
mało osobowość nauczyciela, Uniemo-
źliwiło mu szczerość w stosunkach i
konsekwentne postępowanie, zam-
Кпе!о drogę do zaufania dzieci i rodzi-
ców.
Na tem się jednak nie kończą jesz-

cze trudności, jakie stworzono nauczy”
ci.lśtwu w szkolnictwie naszem. Naj-
$orsze rezultaty wychowawcze osią-
gają szkoły, kształcące razem chłop-
ców i dziewczynki. Właśnie, za jedną
z pilniejszych reform po wielkich mia-
stach polskich uznano zamianę publicz
nych szkół powszechnych na koeduka-
cyjne.
Nauczyciele się skarżą: „chodzi tyl-

ko o to, aby uczniowie moralnie upo-
śledzeni w pracy nie przeszkadzali”.
Proszą o „usunięcie niektórych jedno-
stek źle wpływających na ogół i skie-
rowanie tychże drogą kary do innych
zakładów wychowawczych” -i t. d.
Kwestja ta nie znalazła należytego
uregulowania.

klasach przepełnionych ogrom-
nie trudno bywa zająć wszystkie dzie-
ci pracą, dostosować oddziaływanie na
nie do właściwości indywidualnych.
Tymczasem szczycimy się tem, żeśmy
pourafili miljon kilkaset tysięcy uczni|
dodać tej samej liczbie nauczycieli.
Praktycy szkolni wysuwają dezyde-

rat, aby każdy nauczyciel szkoły pow-
szechnej prowadził jedną klasę od po-
czątku do końca przez cały okres
szkolny. Ale nauczyciel przez ten
czas zdąży objechać Polskę, będzie
pracować we wszystkich okręgach
szkolnych, o ile przedtem nie zmienił
swego zawodu na stanowisko bezro-
botnego.
Żeby nasza publiczna szkoła pow-

szechna mogła wychowywać, muszą
być gruntownie zmienione warunki
pracy nauczycielskiej,
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Tajemnice podręczników szkolnych
Kto przed narodem niesie oświaty ka-

ganiec, mnie! więce wszystkim wiadomo.
Niemniej jednak trzeba od czasu do cza
su uświadamiać opin'ę, jak wielkie spu-
stoszenie pod względem narodowym sze-
rzą w duszach dzieci sanacyjne programy
szkolne i pedagodzy z pod Salomonowe-
go znaku.
Przypadkowo wpadła mi do rąk książ-

ka do nauki języka polskiego, pod wiele
obiecwącym tytułem „Pieśń o ziem na:
szej” (Julusz Balicki i Stanisław May-
kowski), wydana we Lwowie przez Za-
kład Nar. im. Ossolińskich (chyba przez
pomyikę) dla oddziału V szkoły po-
wszechnej.

W owej to „Pieśni o ziemi naszej” na
str. 108 mamy wiersz Janiny Poraziń-
skiej, p. t. „Krakowskie wesele”. Podaję
tekst;

Na pierwszym wozie mu7“ka,
Josek po strunach pomy :
Będziemy 'edli, będzie.../ pili i t. d.

Jak umie Srul nieduży
Na basetli głucho wtórzy:

Aron w górę wznosi pałki,
Bije, siecze po cymbaikach:

Żeby nie było wątpliwości, że to Żydy,
wiersz ma  iłustrację, przedstawia'ącą
wóz wypełniony, ak „Gastronomja“, žy-
dowsicimi grałkami.
Poemat Janiny Porazińskiej prześci-

gnął samego „Pana Tadeusza”: nie ieden
Jankiel, ale aż trzech (Josek, Srul i A-
ron).

Tylko, że Janina Porazińska spóźniła
się o całe sto lat, no i poemat jest dosyć
mdławy.
W tejże „Pieśni o ziemi nasze“" na str.

246 w opowieści p. t. „Było ich trzech”
Ewa Szelburg - Zarembina poucza polską
dziatwę, ak to w pewnei szkole dzieci
robiły sztandar. W szkole był Żyd Josek
i Rusin Wasyl. Dzieci polskie nie chc.ały,
żeby sztandar haftowała siostra Joska
Hacia.
Autorka nie wspomina, czy nie było

wskutek tego dochodzeń policyjnych
boć to czyn wyraźnie „antypaństwowy””
W rezultacie dzieci polskie wyhafto

wały sztandar. Ale Żyd odczuł to jako
moralną krzywdę, całe szczęście, że
krzywda ta została wynagrodzona,
W czasie pożaru szkoły sztandar ratu-

 

ZE SŠWIATAKULTURY
KRONIKA LITERACKA

Jubileusz K. H. Rostworowskiego, —

dasza” z Ludwikiem Solskim w roli tytu-
| łowej oraz wydanie nakładem Zw. Zawod,

Literatów Krakowskich „Czerwonego
W marcu r. b. obchodzić będzie w Krako-, marsza”,
wie 25-lecie pracy pisarskiej Karol Hu- Jubileusz St. Rossowskiego. — W pią-

bert Rostworowski. Protektorat honorowy : tek, dn. 6 b. m. teatr lwowski wystawia
nad obchodem jubileuszowym znakomite-

| go dramaturga objął p. minister W. R.i
O. P., prof. dr. Wojciech Świętosławski.
W skład komitetu honorowego wchodzą:
ks. arcybiskup metropolita krakowski dr,
Stefan Sapieha, wojewoda krakowski
Świtalski, nacz, wydz. Min. W. R. ; O.P.
Zawistowski, prezydent m Krakowa oraż
wiel1 przedstawic'eli świata nauki ; sztu-
ki. M. in. przewidziane jest wystawienie
w ramach obchodu jubileuszowego na

' sceenie Teatru im. J. Słowackiego „Ju-
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Konkurs na pracę o wartościach moralnych
Skandynawskie firmy wydawnicze: Na-

tur och Kultur w Stockholmie, Johan
Grundt Tanum w Oslo i Sóderstróm et
Co w Helsinkach, — postanowiły wspól-
nie ogłosić skandynawski konkurs pisar-
ski z nagrodami na temat następujący:
Czy można w dzisiejszych czasach ustalić
niezależną, objektywną podstawę moral-
ną, jeśli tak, to na czem można ją oprzeć.

Praca konkursowa nie może przekra-
czać objętością 16 arkuszy na papierze
zwykłego 8-go formatu; winna być pisana
możliwie najjaśniej i zrozumiale, pożą-
dane są maszynopisy. Sąd konkursowy.
oceniający prace nadesłane stanowią pp.:
prof. John Lanquist, Szwecja, A, H, Win-
snes Norwegja. oraz prof. Hans Ruin
F.nlandja. Sąd konkursowy jest zupełnie
niezależny od firm wydawniczych.

Nagrody za nalepsze prace wynoszą:
Т. kor. szw. 2.000,—, II. kor. szw. 1.000,—
III. kor. szw. 500—

Nadto autorom prac nagrodzonych bę-
dą wypłacone zwykłe honorarja autor-
skie. Za prawo przekładu autorom będzie  

wypłacona suma według ichumowy z wy*
dawcą. Prace konkursowe mogą być nad-
syłane w językach: angielskim, duńskim,
francuskim, niemieckim i szwedzkim
oraz w innych językach,

Każda z prac konkursowych winna
być opatrzona napisem: „Moralprista-
vlan'* oraz godłem. Napisem takim samym
oraz godłem, jakie nosi praca, winna być
opatrzona koperta, zamknięta, zawiera-
jąca imię i nazwisko oraz adres autora.
Praca oraz koperta winny być przesłane
w jednej kopercie razem, zaopatrzon>j
również podanym wyżej napisem oraz
adresem jednej z firm wydawniczych,
ogłaszających konkurs: 1. Bekfórlaget
Natur och Kultur, Stockholm (Sweden);
2. Grund Tanum Forlang, Oslo (Norway);
3. Sóderstróm et Co Fėrlagsaktiebolag,
Helsigfors (Finland).

Termin nadsyłania na konkurs upływa
z dniem pierwszego stycznia 1937 r. Wy-
niki konkursu będą ogłoszone w kwietniu
t. r. Prace nagrodzone będą wydane dru-
kiem na jesieni tegoż roku.  

sztukę Stanisława Rossowskiego, p. t.

„Nawojka”, Wystawienie tej sztuki łączy

się z 50-leciem pracy literackie' tego

poety i publicysty, który zasłużył się

szeregiem prac beletrystycznych, wydał

też kilka tomów poezyj (pierwszy t. w r.

1886),oraz kilka sztuk teatralnych, z któ.

rych „Nawoka” należy do najwybitniej-

szych. St. Rossowski odgrywał ważną
rolę w literackiem życiu Lwowa, także

jako dziennikarz (długoletni redaktor

„Gazety Lwowskiej"). Napisał też cenną
monograf'ę o „Panu Tadeuszu”.

Dramat Zapolskiej w Lublanie, — Do-
noszą z Lublany: W tutejszym Teatrze

arodowym grana jest sztuka Zapolskiej
„Moralność Pam' Dulskiej”, która cieszy

się dużem powodzeniem,
Książka szwedzka o Polsce, Z powodu

10-lecia Towarzystwa szwedzko - pol-

skiego w Sztokholmie, wyszła w Sztok
holmie z druku książka K. G. Felleniusa
p. t. „Kwestia Polska w 1863 r.".

KRONIKA KULTURALNA

Centrala wydawnicza jezuitów. Wielką
centralę wydawniczą księży jezuitów w

Polsce podzielono na dwie części. Jedna

część została przeniesiona do Warszawy

(ul. Rakowiecka 61), druga pozostae w
Krakowie. Część pozostająca w Krako-
wie (ul. Kopernika 26) wraca do swojej

dawne/, pierwotnej nazwy: Wydawni-

ctwo Apostolstwa Modlitwy i pod tą na-

zwą hależy kierować zamówienia 1 tko-
respondencię. Czasopisma, wydawane
przez Księży Jezuitów, zostały rozdzielo-
ne w ten sposób: w Warszawie wycho-
dzą: „Przegląd Powszechny (red. ks.
Jan Rostworowski), „Misje Katolickie”,
(red. ks. Józef Krzyszkowski), „Sodalis
Marianus” (red. ks, Edward Kosibowicz),
„Wiara i Życie” (red. '. w.), „Muderator“
(red. ks. Romuald Moskała), w Krakowie
wychodzą: „Posłaniec Serca Jezusowe-
go” (red. ks. Józef Andrasz), „Głosy Ka-
tolickie“ (red. j. w.), „Hostja“ (red ks.
Józeł Bok). Oprócz czasopism wydaą
księża jezuici również książki (centrala
Kraków), z których w latach ostatnich
wysuwa się na czoło bardzo cenna ,Bi-
bljoteka życia wewnętrzego” pod re-
dakcją ks. dyr. J. Andrasza, W serji tej
wydano dotychczas 41 dzieł,   

NAUCZANIE

Nauka języków słowiańskich. — W ce-
lu pogłębienia łączności kuliuralmej i go-
spodarczej z kra ami słowiańskiemi war-
szawskie Stow. Młodych Słowian od $
już lat prowadzi systematyczną akcję
bez;łatnego nauczania 'ęz. słowiańskich
na rocznych kursach wieczorowych Dnia
15 marca r. b. rozpoczną się wykłady
dla początkujących kompletów nauki ję-
zyka bułgarskiego, czeskiego, serbsko -
chorwackiego i rosyjskiego. Uruchomio.
ne zostaną po 2 komplety każdej grupy
językowe! z wykładami dwa razy tygod-
niowo. Zapisy przyjmuje sekretarjat: Ho-
ża 27, m. 7, godz. 18 — 20.

ZJAZDY MIĘDZYNARODOWE.

Kongres kobiet w Krakowie, W sierpniu
b. r. odbędzie się w Krakowie otwarcie kon

gresu międzynarodowego federacji kobiet z
wyższem wykształceniem. Program zjazdu

obejmuje oprócz obrad szereg zebrań towa-
rzyskich, przyjęć ołicjalnych oraz wycieczek
turystycznych po Polsce,

"konkursowe zagadki 

'e Kazik, pomaga mu „dzielny” Josek о-

raz Wasyl.
W nagrodę wszyscy trzej stanowią po-

czet sztandarowy. „Zalśnił w słońcu czer-
wony, iak zorza, wspólny sztandar szkol-

my. „Nasz” sztandar”...
Według Ewy Szelburg - Zarembiny

sztandary szkolne powinny haftowa: Ha-
cie i Gołdy. Czy Ewa Szelburg - Zarem-
bina ma na myśli, jako godła: szkolne:
sierp i młot, czy też sześcioramienną
gwiazdę, boć przecież nie wypada, żeby
Hacię i Gołdy haftowały obrazek Czę-
etóchowskiej, który oprócz Orła/ zdobi
'eszcze sztandary s*:olne.
W opisie święta 11 listopada (str. 155)

ta sama Ewa Szeiburg - Zarembina pisze:
„Od samego rana biją dzwony. Wiadoma.
"we wszyśllikich świątyniach odprawia s:4
dziś solenne nabożeństwo. W kościołaci,
w zborach, w cerkwi, w synagodze.
Wszędzie z jedną i tą samą pamiątką: za .
odzyskanie niepodległości, wszędzie na
jedną i tę samą intencję” i t. d...
Wzruszająca 'ednomyślność i intencja

„oraz „zrównanie wyznań. Całe szczę-
ście, że tylko w po'ęciu Ewy Szelbarg -
Zarembiny, która nie potrafi odróżnić
Kościoła od synagogi. (I tu i tam „od sa»
mego rana biją dzwony”).

Narodowo myślące społeczeństwo po-
winno zająć odpowiednie stanowisku wo-

bec różnych „Pieśni o ziemi naszej”, w
Stylu Własta, Golda i Kataszka oraz ich
wielbicieli szabesgojów i przed tą pieśnią
przestrzegać dzieci, (ak przed zarazą.

St. Tw.

Dwutygodnik

dla młodzieży

Wyszedł z druku Nr. 3 „Młodego Po-
laka", dwutygodnika dla. dzieci i mło*
dzieży, wydawanego przez Stowarzysze-

nie Chrześcijańsko - Narodowego Nau.
czycielstwa Szkół Powszechnych. Numer

ten ukazał się z pewnem opóźnieniem,

spowodowanem przez strajk w drukar-

niach. Wydany został już nie w Rybniku, *
lecz w Warszawie i zawiera treść nastę-

puącą: Pięlkny wiersz Józefa Mączki

p. t. „Przysięga”, opowiadanie оВ!

Findeisenówny na tle udziału sióstr Heu-
richówien w ukrywaniu dokumentów
rządu narodowegow czasie powstania
1863 roku, początek powiastki M. Nage-
dy „Sidła”, w którem gromadka dzieci

wie skich poszukwie kłusownika, zakła.
dającego sidła na zające, następnie sen-
sacy'ną szczegółową relację prawdziwego
wypadku, jaki zdarzył się kilka tygodni
temi: czternastoletni uczeń w Polsce
przez przejęcie sygnału S. O. S., nadawa-
nego z okrętu sowieckiego, który uwiązł
wśród lodów u wybrzeży Sachalinu, przy-
czynił się do uratowania załogi i pasaże:
rów tego okrętu, Następu'ą przysłowia

ludowe na miesiąc luty, wiersz M. Nikle-
wiczowej: „List”, pełne humoru opowia-
danie St. Noyszewskiego o „Łajdaku”,
co to wprawił sobie do nosa zapasowa
oczy, oraz ilustrowane wskazówki, w ja-
ki sposób można sobie samemu sporze:
dzić narty. Rubryka sportowa przynosi
na'świeższe wiadomości z te dziedziny,
interesujące młodych czytelników, «ubry-
ka „Zbliska i zdaleka” opowiada o no-
wym królu angielskim, poczem następu'ą

i kącik humory.
styczny. Treść urozmaicona estetyczną,
choć skromna, szata graficzna, przyczyni
śię napewno do zyskania przyaciół
„Młodego Polaka”. Adres redakcji ad.
ministracji Warszawa, Chmielna 58, Ad-
ministraca wysyła na żądanie numery
okazowe.

 

WYSZŁA Z DRUKU KSIĄŻKA

p.t. „Sprawa Żydowska w Adwokaturze”
Adw. J. SOKOŁOWSKIEGO '

Cena 1 zł. Dla Czytelników W.D.N. 10% rabatu,

 

Z ekranów stołecznych

„KSIĘŻNICZKA O'HARA

Niewybredna historja amerykańska za-
razem sentymentalna i mało subtelna,
szczególniej w partach humoru. Akcja
zgoła naiwna, oparta o stereotypowe sza-
blony, przytem nie usprawiedliwiajej gra
alktorów, również stereotypowa i bez wy.
razu. Jest tu i „mocny człowiek” i słod-
kie dziewczę, tacy akurat jakich w.dzie-
liśmy już tysiąc razy, Nalepszą bodaj jest

W KINIE „HOLLYWOOD*

jedna z pobocznych postaci humorystycz-
nych, ale i tu szablon est wyraźny. Tyl-
ko dzięki dużej rutynie amerykańskich
producentów i reżyserów całość trzyma
się kupy i rozwija się składnie, Rewir,

produkowana na początku spektaklu,
powtarza w wyblakłeć reprodukcji stare
pomysły, dawno 'uż obrobione przez
pierwszorzędne teatry rewjowe,

BECKY SHARP W KINIE COLLOSEUM (duże).

Kino Collosseum wyświetla film Becky
Sharp, który nie wiedzieć dlaczego tak
szybko zdjęty został z ekrańu kina „A-
polio“. Zarówno świetna gra Miriam
Hopiins ak i ciekawe, a poraz pierw-
szy bodaj udane rozwiązania kolory
styczne zdawały się rokować temu fil.
mowi duże qowodzenie. Warto go zoba-

 
czyć, mimo, że dyrekca Kina częstuje
napierw długą rewią o niskim poziomie.
wypraną doszczętnie z humoru i dobrego
smaku. Na'pierw poddaje się widzów tor-
turze — potem, na deser, dobry film.
Można na to zaradzić przychodząc wte-

dy, kiedy rewja (uż się skończyła,
H. Eys.  
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Przed procesem o zajścia
Pamiętne wybory do obecnego sejmu z

dnia 8 września 1985 r. mają nie tylko
swą charakterystyczną stronę wybitnie
politycznej natury, jako wymowny plebi.
scyt milczenia narodu polskiego, ale tak-
że mają swoje echa sądowe w formie
wielkich procesów sądowych na tem tle
wynikłych. Jesienią ubiegłego roku odbył
się już w Warszawie pierwszy z łańcue
cha tych procesów o zaścia w okresie
wyborczym, mianowicie t. zw. proceż
skierniewicki o za ścia w Kowiesach, za-
kończony uniewinnieniem głównego o-
skarżonego, Sylwestra Ścieżki. Niedawno
odbyły się trzy procesy w Bydgoszczy ©
zajścia wyborcze. Oskarżonymi w tych
procesach są z reguły narodowcy,

 

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: czwartek: „Rozko-
szna dziewczyna”.

Kina polskies

APOLLO: „Poznali się w Monte-Carlo".

PROMIEŃ: „W pogoni za szczęściem”,

STELLA: „Manewry miłosne”,

SZTUKA: „Noce egipskie",
ŚWIT: „Pan Twardowski”.
UUCIECHA: „Koenigsmark“,

Ostrzeżenie. Zarząd Kola Str. Narodowe-
go w Borku Falęckim, ostrzega wszystkich

członków S$, N. przed wpłacaniem jakichkol-

wiek kwot na-cele S, N. do rąk p. Karola

Pieifera, który nie jest członkiem  Stron-

nictwa Narodowego.

Wypadek kolejowy pod Kocmyrzowem.
Na skutek delektu łożyska wykoleiły się

na przestrzeni między Prusami a Kocmyrzo-

wem wagony pociągu towarowego. Wskutek

tej katastrofy powstała przerwa w komuni-

kacji kolejowej, a przewóz odbywa się z
przesiadaniem |

Nie będzie wyborów w Bratniaku medy-
k6-., W Bratniej Pomocy medyków miały się
oabyć podobnie jak i w innych organiza-

cjach akademickich wybory do władz. Do

głosowania prawdopodobnie tam nie dojdzie,
gdyż mniejszość sanacyjna nie jest w moż-

ności wystawienia własnej listy. Wobec tego

będzie tylko jedna lista młodzieży narodo-

wej.

Śmiertelny wypadek kolejowy. Nad ranem
pomiędzy stacją Kraków-Płaszów a ulicą

MWielicką podczas przetaczania wagonów to

warowych zajęty przy tej pracy przetoko-

wy Karol Gawlik, zeskoczył ze stopnia ja-
dącego pociągu tak nieszczęśliwie, że zacze-

pił nogą o koła wagonu i runął na tor ko-

lejowy, Gawlik został na śmierć przejecha-
ny. Е

Bandyci przed sądem. Przed Frakowskim
sądem przysięgłych na ławie oskarżonych za

siedli członkowie4: szajki bandyckiej

grasującej w drugiej łowie 1934 r. we wsi

Czernej koło Krzeszowic, mianowicie: Fran-
ciszek Noworyta, Józek Kłeczek i Anzelm
Wójcik. Pierwsi dwaj oskarżeni byli o na-
pad na dom Andrzeja Godynia oraz na dom

Jadwigi Roztworowskiej. W obu wypadkach
bandyci użyli przemocy i rewolwerów. Nowo
ryta i Kłeczek byli ponadto oskarżeni o kra

dzież ruchomości stanowiących własność
Jakóba Surmeji, trzeci oskarżony Wójcik, o-

skarżony był o udzielenie pomocy swoim

*spólnikom. Przewód sądowy wykazał w zu

pełności winę wszystkich oskarżonych.

Na zasadzie werdyktu przysięgłych trybu-

nał zasądził Noworytę i Kłeczka na cztery

lata więzienia za napad rabunkowy na do-

mowstwo Godynia, 6 lat więżienia za napad

rabunkowy na dom Roztworowskich i rok

więzienią za kradzież ruchomości na szko-
dę Jakóba Gorleji, wymierzając obu oskarżo

nym łączną karę 7 lat więzienia. Wójcik zaś
zasądzony został za udzielenie pouczenia o

stosunkach majątkowych pokrzywdzonych
na karę 2-letniego więzienia,

Narodowy Klub Dyskusyjny W sobotę dn.
1 marca o godz. 7 wiecz. odbędzie się zebra

nie Narodowego Klubu Dyskusyjnego z refe-

ratem kol. Dr. Skulskiego na temat „Sprawa

Ruska”, wstęp wolny. Goście mile widziani.

Strajk w żydowskiej tabryce czekolady.

Dyrekcja żydowskiej fabryki czekolady Su-

chard w Krakowie wyrzuciła ostatnio na

bruk 6 robotników Polaków. Robotnicy po-

zostali, protestując przeciwko tej krzywdzą-

cej uchwale żydowskich fabrykantów, roz-

poczęli strajk, nie opuszczając murów fabry-

ki. O stosunkach, jakie panują w tej fabry-

ce, świadczy fakt, iż robotnicy za jedną go-

dzinę ciężkiej pracy pobierają zaledwie 23

grosze. Robotnicy ci nie pracują codziennie,

lecz zaledwie parę dni w tygodniu I ze skrom

nych swych zarobków muszą utrzymać ca-

łą rodzinę, a Żydzi kosztem płac robotników

rozbudowali swą fabrykę. Zarząd tej żydow

skiej fabryki stosuje wobec robotników co-

raz to brułalniejsze metody i wyrzuca ich

bezpodstawnie z fabryki za byle błahy po-

wód. Ostatnio żydowski zarząd postanowił

obniżyć płacę robotników do 20 gr. za godzi-

nę i wyrzucić wszystkich starszych robotni-

ków a przyjąć na nowych warukach nowych

robotników po 20 gr. za godzinę  

(Od specjalnego korespondenta)

PROCESY ŁOMŻYŃSKIE
Obecnie na wokandzie sądu okręgowe-

go w Łomży zna'dują się: dwa większe
procesy polityczne przeciwko narodow
com 0 zajścia wyborcze w powiecie
Wysoko - Mazowieckim. W sierpniu po
wiat ten był widownią większych zabu
rzeń przeciwżydowskich w miasteczku
Sokoły. Nastąpiły liczne aresztowania,
zsyłka kilku młodych narodowcow do
miejsca odosobnienia w Berezie Kartu
skiej, wreszcie epilog sądowy dnia 25
marca b. r. w sądzie okręgowym w Lom-

žy.

Wstępem do tamtego procesu kilku.
dziesięciń oskarżonych będzie proces o
zajścia we wsi Kobylin, pow. wysoko
mazowieckiego, 'aki odbędzie się w Łom-
ży już w przyszły wtorek, t. į. dnia 10
marca b. t.

O ZAJŚCIA W KOBYLINIE

O zaścia w Kobylinie oskarżeni są
narodowcy z powiatu wysoko - mazo
wieckiego. Jest ich dziewięciu: Grzegorz
Wnorowski, Adolf Piotr Gąsowski Alek-
sander Rząca, Melchior Wnorowsk., Sta-
nisław Choiński, Aleksander Kulesza,
Stanisław Dańkowski, Franciszek Kierz-
kowski i Franciszek Śliwowski.

Oskarżeni z zawodu przeważnie rolni-
cy, dotąd niekarani, oprócz dwu, mają
cych niewielkie wyroki z zawieszeniem
wykonania kary, ;

AKT OSKARŻENIA

Doręczony oskarżonym akt oskarżenia,
składający się z szesnastu kart maszy-
noweśo pisma, zarzuca wszystkim udział
w związku zbro'nym oraz usiłowanie za-
bójstwa oddziału policjantów.

Prokuratura, 'ak czytamy w akcie o-
skarżenia, oskarża wszystkich oskarżo-
nych „o to, że w początkach września
1935 roku na terenie powiatu wysoko -
mazowieckiego wzięli udział w bezpraw-
nie utworzonym związku zbrojnym, który
postawił sobie za cel rozpędzenie komi-
syj wyborczych oraz rozbro'enie poste-
runków policji w dniu 8 września 1935 r.
w miejscowościach Kobylin - Borzymy :
Tykocin tegoż powiatu, oraz o to, że w
dniu 8 września 1935 r., w pobliżu fol-

 

 

| wyborcze
ŁOMŻA, w marcu 1936 r.

warku Kuleszki, gm. Piszczaty, pow.
wysoko - mazowieckiego, jako uczestnicy
wspomnianego związku, uzbrojeni w ka-
rabiny i rewolwery, w zamiarze pozba-
wienia życia st. przod. p. p. Witolda Ta
rasiewicza i pozostałych siedmiu runk
Gonarjuszy polic'i, wchodzących w skład
oddziału, oddali do nich z posiadane
broni szereg strzałów, lecz celu zamie-
rzonego nie osiągnęli, gdyż chybili. „Po-
nadto Adolf Piotr Gąsowski i Grzegorz
Wnorowski osokarżeni są o to. że „w
tymże dniu na drodze przy wsi Kobylin -
Borzymy, gm. Piszczaty, pow. wys. - ma
zowieckiego, jako uczestnicy wspomnia
nego związku i działaąc wraz z ukrywa
jącymi się Tomaszem Mężyńskim i Wło
dzimierzem Zdrodowskim, uzbrojeni: Gą-
sowski w karabin, a Wnorowski w re- |
wolwer, w zamiarze pozbawienia życia |
post. p. p. Leona Tumiela, oddali do nie-
$o szereg strzałów, lecz zamierzoneś + ce-
lu nie osiągnęli, powodując tylko Tumie-
lowi ranę postrzałową prawej dłoni, stać
nowiącą ciężkie uszkodzenie ciała”

KWALIFIKACJA PRAWNA SPRAWY

Oskarżenie opiera się na art, 167 ko-
delksu karnego, który głosi:
„Kto bierze udział w bezprawnie u-

tworzonym związku zbrojnym, podlega
karze więzienia do lat 10”,
Ponadto oskarżenie zarzuca przestęp-

stwo usiłowania zabó stwa — art, 23 w
związku z art. 225 par. 1 K. K., który
głosi:
„Kto zabija człowieka, podlega karze

więzienia na czas nie krótszy od iat 5 lub
dożywotnio, albo karze śmierci”,

OBRONA OSKARŻONYCH

Wszyscy oskarżeni w liczbie dziewię
ciu przebywają uż blisko pół roku w
więzieniu w Łomży. Obrony oskarżonych
podjęli się adwokaci z Warszawy, pp.:
Konrad Borowski, Aleksandra Stypuł
kowska, Bogusław Jeziorski i apl adw.
Stełan Niebudek, oraz z Łomży adw.
Władysław Mieczkowski.
Na rozprawę powołano 26 świadków.
Pismo nasze poinformuje obszerniej

naszych czytelników o przebiegu tego
interesującego procesu,

STEN,  

Odpowiedź działacza z „terenu”
Atak p. ministra Raczkiewicza na

Stronnictwo Narodowe wywołał, o-
prócz innych uczuć, zdziwienie w spo-

łeczeństwie.

Redakcja „Warsz. Dziennika Naro-

dowego" sprostowała już i wyjaśniła

zarzuty p. ministra, ja chcę ze swej

strony dorzucić do tych sprostowań
parę szczegółów jako człowiek „z te-

renu“,

Pracuję na terenie Małopolski
Wschodniej, gdzie nawet przeciwnicy

przyznają, iż dla polskości tych ziem

Obóz Narodowymaniespożyte zasługi,
ale dodają: „w przeszłości”. Dlacze-
góż nie w teraźniejszości? Czyżby O-

bóz Narodowy obecnie od pracy się

usuwał? Nie, Obóz Narodowy od pracy

się nie usuwa, ale siłą odsuwa się go

od niej. О

Wspaniale rozwijaly się przed paru

laty oddzialy przysposobieniawojsko-

wego przy Sokolach i katolickich Sto-

warzyszeniach Młodzieży. Lecz „w

górze” uznano, że organizacje te są

pod wpływem „endeckim' i odebrano

" im prawo wychowywania wojskowego,

monopolizując całą akcję w „Strzelcu“

(a takže ukr. „Łuhach” i sjonistycznym

„Trumpeldorze“). Strzelecka działal- |

ność nie znalazła miru w społeczeń-

stwie, ale to jaż nie wina narodowców,

lecz strzeleckich „działaczy” i ich me-

tod pracy.

Jako drastyczny przykład z tej dzie-

dziny podam drobny, lecz charaktery-

styczny fakt z życia sokolego. „Sokol“

tarcopolski po odebraniu mu praw

przysposobienia wojskowego starał się

napróżno w ministerstwie sprawwojsk.

o pozwolenie kupienia jednego karabi-

nu, by członków swych wyćwiczyć w

strzelaniu. Pozwolenia tego nie otrzy:

mał, choć równocześnie z karabinami

włóczyli się po ulicach „łuhowcy” i

„trumpeldorczycy”.

RAREGTWEAEME BEC

Z CAŁEGO KEBAFU
| KALISZ

Okradzenie listonosza. — W godzinach
rannych, śdy personel pocztowy rozpo:
czął urzędowanie i gdy na miasto wy-
ruszali listonosze, 'ednemu 'z nich skra-
dziono w niewytłomaczony dotąd sposób
z torby pocztowej 6.200 zł,
Zawiadomiona polic'a obstawiła gmach,
w którym następnie przeprowadziła v
zwołanego tymczasem personelu i listo-
noszów skrupułatną rewizję osobistą,
O tej niezwykłej i sensacynej kradzie-

ży po Kaliszu krążą fantastyczne po-
głoski, '

LUCK

Starcia policji z komunistami. — „Głos
Lubelski" donosi: „Dnia 26 lutego wie
czorem posterunkowi P. P., Józef Królik
i Karol Kiernacki, pełniąc służbę patro
lową, natknęli się we wsi Lubczy pow.
łudkiego, w chacie jednego z mieszkań-
sów te wsi, znanego ze swych przekonań
komunistycznych na kilku podejrzanych
osobników. W chwili, gdy policjanci we
szli do iżby, padły dwa strzały, zabijając
na mie'scu posterunkowego Józefa Kró-
lika. P/sterunkowy Kiernacki użyt bro-
mi, zabijając Archiba Pawlika i raniąc
drugiego uczestnika zebrania o nieustalo-
nem narazie nazwisku. Pozostali uczest-
nicy zbiegli. Za zbiegłymi uczestnikami
zebrania komunistycznego został natych-
miast zorganizowany pościg.
W nocy na 28 ub. m. we wsi Niewólno

powiatu łuckiego patrol policyjny, biorąc
udział w pościgu, natknął się na trzech
nieznanych osobników, którzy wezwani
do zatrzymania, oddzli do policji kilka
strzałów. Wówczas policja użyła broni,
zabiając jednego z nich. Okazał się nim
Andrzej Hryciuk, karany dwuletniem
więzieniem za działalność komunistycz-

ną.
Pogrzeb zabitegow czasie pełnienia

czynności służbowych post. Królika od.
był się na koszt Skarbu wczoraj, I marca,
w Łucku.

ŁAŃCUT

Znamienna uchwała rady gminnej. —
Ostatnio ludność wiejska, gromad mają-
cych siedzibę gminną w Łańcucie przeży-
wała niepospolite wypadki. Mianowicie
już od 3 miesięcy zbiera się rada śminna,
celem uchwalenia budżetu, lecz nigdy o-
stateczne uchwały do skutku doptowa-
dzić nie można. Budżet po stronie wydat-
ków ustalony został na kwotę 32.000 zł.

  

jednak kwoty tej żadną miarą pokryć nie
można ze zwyczajnych dochodów odno-
śnej gminy, Dotychczas bowiem tak wy-
sokiego budżetu gromady obęte urzę-
dem gminnym w Łańcucie łącznie nie mia-
ły, wobec czego trudno w obecnych cza-
sach znaleźć takie źródło dochodu, które
pokryłoby olbrzymie wprost wydatki gmi-
ny, Dotychczas budżet wszystkich gromad
obejmujących gminę Łańcut, nie docho-
dził nawet do kilku tysięcy złotych wo-
bec czego radni śminy w obecnej chw li
nie wiedzą jak radzić sobie w tak ciężkiej
sytuacji.
Stąd w pierwszej chwil' użyto całkie 1

prostego sposobu, albowiem uchwalono
90 proc. podatek wyrównawczy po gro-
madach na rzecz śminy w przekonaniu, że
tego rodzaju uchwała jest zgodna z prze-
pisami ustawy. Oczywiście, nie wiadomo
jak wyglądałoby zrealizowanie tego ro-
dzaju budżetu, jednak chwilowo zaradzo-
no kłopotowi, który dolegał gminie od
kilku miesięcy.
Tymczasem po powzięciu tego rodzaju

uchwały okazało się, że jest ona z pun-
ktu widzenia prawnego niedopuszczalna
wobec możliwości wprowadzenia najwy-
żej 50 proc. podatku wyrównawczego.
Stąd trzeba było rozejrzeć się za nowym
źródłem dochodu,
W wyszukaniu tego Źródła dochodu

miał radzić również i delegat wojewódz-
ki, który przybył specjalnie ze Lwowa na
posiedzenie zarządu gminy do Łańcuta,

Oczywiście, — z pustego nie naleje i
stąd również i delegat nie wyszukał źró-
dła dochodu,
W toku dyskusji poruszano sprawę bu-

dżetu ze wszystkich strom, lecz żadną
miarą nie można było znaleźć wyjścia z
błędego koła, wtedy, gdy po dłuższem
przekonaniu radny narodowy Franciszek
Peszko postawił wniosek o rozwiązanie
gminy zbiorowej, zebrani taki wniosek
zgodnie uchwalili i to w obecności delega-
ta wojewódzkiego. Tego rodzaju uchwała
nie wymaga żadnych komentarzy,

RADOM
Zmiany w starostwie. — Dotychczaso-

wice-starosta radomski dr. lzaax
Schfitzer (Żyd), został przeniesiony do

urzędu wojewódzkiego w Kielcach Za

czasów urzędowania p. Izaaka Schfitze-
ra, który przez długie lata był szefem
bezpieczeństwa w Radomiu, doszło do
zamiknięcia narodowego tygodnika „Ga-
zety Radomskiej” oraz do znanych zajść
październikowych przy poświęceniu  

sztandaru mie'scowego Stronnictwa Na-
rodowego.
Władze administracyjne mianowały na

mie'sce dr. Izaaka Schiitzera wice-star>
stą radomskim pana dr, Dorosza, dotych-
czasowego radcę urzędu wojewódzkiego
w Kielcach,

SŁUPCA
Aresztowania, — W dniu 1 b. m. w go-

dzinach rannych polica słupecka aresz-
towała i odstawiła do więzienia w Ko-
ninie p. Wiktora Pawelę, kierownika
Stronnictwa Narodowego w Słupcy i
członka Stron. p. Franciszka Czarcińskie-
go, oraz pewnego rolnika ze wsi Kotunia,

gm. Ciążeń. Powód aresztowania nie-
znany.

 

Gdy pized trzema laty odbył się

wspaniały zlot młodzieży sokolej we
Lwowie to w nagrodę za to prezesa

dzielnicy małopolskiej, dr. Wolańczy=

ka, cenionego pedagoga, obrońcę Lwo*
wa i ochotnika z r. 1920, przeniesiono
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z gimnazjum lwowskiego do szkoły

powszechnej na kresach białoruskich,

A mimo wszystko mówi się, że naro*

dowcy usuwają się od pracy twórczej

w dziedzinie wychowania fizyczno=

wojskowego.

Nieinaczej jest w dziedziniespół*

dzielczej. Znowu drobny, lecz cha-

rakterystyczny szczegół. Ww woj. tare

nopolskiem jednem z najlepiej pro

sperującychkółek rolniczych jest Kola

ko w Chorostkowie (pow. kopyczy-

czyniecki). Sklep tego Kółka potrze=

bował gwarancji finansowej dla uru-

chomienia składnicy soli i prosił o tę

gwarancję (na podkład swegomająte

ku) powiatową kasę komunalną.Od-

wiedziano: usuniecie wpierw pre:

= — „endeka“. Naturalnie Kėlko

na ten warunek się nie zgodzilo, bo

właśnie ten endek był głównym mo=

torem rozwoju spółdzielni.

Itak jest w każdej dziedzinie. . z

Tow. Szkoły ludowej usunięto po mia«

stach narodowców przez odkomende=

rowanie na wybory zarządównietyl-

ko kadr urzędniczych, ale i korpusów.

oficerskich i podoficerskich. Nauczy*

cielstwu zabroniono pracy w Katolic+

kich Stow. Młodzieży. Słowem „oczy«

szczono teren' gruntownie zwszelkich

wpływów „endeckich”. Usunąć—przy

pomocy administracji państwowej —

dawnych pracowników było łatwo,

lecz zamiast nich pracować trudniej.

Ale to już nie jest winą ObozuNarodo

wego.

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI.

ERROR R OS ZZ O A CT T DSAKS

Odezwa „Pracy Polskiej” w Radomsku

Zarząd Związku Zawodowego „Pracy
Polskie'.' w Radomsku wydał do robotni.
ków miasta niniejszą odezwę: \
„Od chwili odzyskania niepodlegiości

państwa polskiego szerokie rzesze robot-
ników w Radomsku, pracujące czy to w
przemyśle drzewnym, metalowym, czy in.
nym nie miały nigdy zapewnionej pomocy
ze strony t. zw. „klasowych opiekunów”.
Robotnik w Radomsku był stale tylko
karmiony pustemi frazesami wyprowa
dzany z fabryk na ulicę, celem urządza-
nia strajków — w rezultacie robotnik z
każdym dniem wpada w coraz to gorszą
nędzę. Nic dziwnego skoro tacy „obr ?ńcy
ludu", którzy głośno krzyczą o walce z
kapitalizmem, a w rzeczywistości są słu-
gami wielkiego kapitału — nie mogą dać
zapewnionej pomocy robotnikom.
„Nędzna wegetacja robotników w Ra-

domsku, wyzysk i ucisk przez różnych
nieuczciwych pracodawców, brak zapew
nionej pomocy zawodowej zmusiły grono
robotników, rozumieących położenie na
froncie robotniczym do założenia Związ-
ku Zawodowego „Praca Polska" w Ra
domsku.
„Związek Zawodowy „Praca Polska“,

organizacja zawodowa, oparta na zasa
dach narodowych i katolickich dąży do
ulżenia doli robotniczej. rozumiec do-
skonale, że nie krzykiem, demagogją, na-
woływaniem do urządzania czarnych
strajków, spycha'ących robotników na  

RADOMSKO, w lutym.

dno nędzy, — ale konsekwentną, wytężo-

ną pracą można zm'enić dzisiejsze ho«

rendalne stosunki, panujące na froncią

zawod

Robotalcy miasta Radomska! |

Byliście świadkami potęśi klasowych

związków zawodowych, które miały Waa

bronić przed wyzyskiem. Czy jednak

spełniły swoje zadanie? Odczuwacie te

„dobrodziejstwa” dobrze na własnej skó-

rze dzisiaj.
Obecn'e różni „towarzysze” usiłu'ą na.

woływać do wspólnej solidarności z Żyda

mi, aby zaciągnąć Was pod rozkazyKo-

minternu z Moskwy. Musicie być czujni {

stać na straży swoich interesów robotni-

czych, nie dać się wziąć na lep haseł

czerwonych, wpychających Was w gorszą
nędzę i poniewierkę.

Musicie tworzyć narodowy front zawo
dowy przecjwstawiający się wszelkim za-

kusom na Wasze prawa. Wstępujcie w

szeregi Związku zawodywego „Praca Pol-

ska”, jako jedynej organizaci  zawodo-

wej, opartej na zasadach katolicko - naros

dowych, broniących Waszych życiowych

praw robotniczych.

Niech żyje Związek Zaw. „Praca Pol»
ska“!

Niech żyłe narodowy front zawodowy

w walc$ o lepsze jutro robotnika - Pola-

kai
Zwiazek Zawodowy „Praca Polska“
w Radomsku, ul. Reymonta 23”,



   

Reforma bankowa we Włoszech
w duchu ustroju korporacyjnego

„. RZYM, (PAT.). Na posiedzeniu ra-
dy ministrów uchwalono szeregdonio*
słych zarządzeń finansowych, wpro*
wadzających zasadniczą reformę ban
„kową w duchu ustroju korporacyjne-
go. Reforma zmierza do ochrony osz-
czędności oraz do całkowitego u-
trzymania działalności kredytowej.

Ww tym celu utworzony zostanie

specjalny organ państwowy, noszący
nazwę „inspektorat dla ochrony osz*
czędności i wykonywania działalno”
ści kredytowej, na którego czele
stać będzie gubernator Banku Italji.
Inspektorat zależeć będzie bezpośre-
dnio od komitetu, złożonego z mini-
strów finansów, korporacyj i rolni-
ctwa. Przewodniczącym komitetu
jest szef rządu. Komitet ministrów u-
sialać ma ogólne dyrektywy, mające
na celu dostosowanie działalności
kredytowej do potrzeb życia .gospo"
Чагсхейо oraz ochronę oszczędnośc:.

Zarys nowej struktury bankowej
jest następujący: na szczycie hierar"
chji stoi Bank Italji, jako bank ban-
ków, którego główne czynności pole”
gają na redyskoncie, zastawie papie-
rów państwowych oraz kontroli całej
xiziałalności kredytowej. Gromadze-
mie wkładów oszczędnościowych na-
leżeć będzie nadal do kas oszczędno”
Sciowych. Właściwe funkcje banko-
we powierzone zostają instytutom
kredytowym prawa publicznego o
charakterze państwowym.
Reforma bankowa przewiduje po”

nadto reformę statutu Banku Italji,
który przemieniony będzie na insty*
4ut prawa publicznego. Akcje banku
Jtalji będą imienne i będą mogły być
w posiadaniu wyłącznie kas oszczęd-
mościowych i t. p. Kapitał akcy'ny
Banku Italji, ustalony na 300 miljo"
now lir będzie subskrybowany po-

 

° @ gospodarce polskiej
\ w Paryżu

Staraniem Towarzystwa geogralji han-
dlowej studjów ekonomicznych odbył
się w Paryżu pod przewodnictwem amba-
sadora R. P. Chłapowskiego odczyt pik.
Regnault, b. szefa departamentu przemy-
słu wojennego francuskiej Misji Woj-
skowej w Polsce.
W odczycie tym, zatytułowanych „Pol-

ska i jej gospodarka”, płk. Regnault
przedstawił siły gospodarcze Polski w

historycznym rozwoju. Odczyt jest pierw-
szym z cyklu, jaki Towarzystwo zamierza
poświęcić sprawom polskim.

Eksploatacja torfu
na Wołyniu

- Staraniem oraz z inicjatywy dubień-
skiego Zw. Samorządowego rozpoczęto

prace przygotowawcze, celem szczegóło-

wego opracowania eksploatacji torfu, któ-

rego bardzo bogate i liczne pokłaay znaj-

dują się na terenie pow. dubieńskiego, Ze

względu na duże zapotrzebowanie opało-

we ziem wschodnich. eksploatacja natu-

ralnych zasobów energji cieplnej na Wo-

łyniu, będzie miała dużę znaczenie, przy-

nosząc ludności poważne korzyści. Z tor-

fu będą wyrabiane cegły opałowe.

 

 

cząwszy od 15 kwietnia przez konsor-
cjum wspomnianych przedsiębiorstw
kredytowych. Dotychczasowe akcje
zostaną spłacone w stosunku 1,300
lir za każdą akcję 1,000 lir wartości
nominalnej (obecny kurs giełdowy
wynosi 1,550).

Przewiduje się również nadanie
charakteru instytucyj prawa publicz-
nego szeregowi wielkich banków, jak
Bank Neanolu, Bank Sycylji, Narodo*
wy Bank Pracy i. t, d. Ich kavitał ak-
cyjny będzie utworzony z akcyj imien
nych, Niezależnie od tego uznane zo-
staną za instvtucje prawa publiczne”
go 3 wielkie banki: Banca Commer-
ciale Italiano, Credito Italiano i Ban-
co di Roma.  

Port rybacki wWielkiej Wsi
Po wykonaniu na wybrzeżu w latach

ubiegłych różnych inwestycyj portowych
dla użytku rybaków, obecnie przystępuje
się do budowy nowego portu rybackiego
od strony wielkiego morza w Wielkiej
Wsi. :
Oprócz tego w roku bież, dokonane

będą naprawy w zniszczonym porcie w
Pucku.
W celu udogodnienia żeglugi dla ku-

trów rybackich do Kuźnicy, przewidywa-
ne jest ustawienie znaków nawigacyjnych,
brzegowych i wodnych oraz ponowne
przeczyszczenie kanału dojazdowego do
Kuźnicy, Budowa schroniska dla kutrów
rybackich w Kuźnicy nasuwa znaczne
trudności ze względu na szeroko rozcią-
gające się dookoła mielizny, wymagające

kosztownych robót czerpalnych, jak ró-
wnież z uwagi na niebezpieczeństwo zni-
szczenia budowli portowych przez lody.

 

Spółdzielczość żydowska w Polsce
W dniu 1.1 1934 r. Związek Żydowskiej

Spółdzielni w Polsce liczył 577 spółdziel-
ni kredytowych, 60 różnych. W r. 1934 po-
wstało nowych 63, w tem 50 kredytowych,
a tylko 13 różnych. Ubyło w ciągu roku 3
kred;towych, a 50 różnych pozostało w
dn. 1.1.1935 624—kredytowych, a 53 róż-
nych. Członków spółdzielnie kredytowe
liczą 145.982, z tego 7.391 rolników —
5,1 proc., handlujących i przemysłowców
85.860 — 58,8 proc., rzemieślników 32.416

— 22,2 proc., robotników 793 — 0,5

proc., urzędników 2.414 — 1,7 proc., in-
nych 17.108 — 11,7 proc. Kapitał własny
wynosi 14.333.687 zł. (wzrost o 9,2 proc.).

Kapitał udziałowy 8.719.123 zł. (zwięk-
szenie o 207.429 zł.). Wkłady 25,248,292
(wzrost o 2,671,941). Suma bilansowa
wszystkich spółdzielni wynosi 55,574.894,
o 1,5 proc. wyższa. Z tej sumy saldo kre-
dytów udziałowych stanowi 73,5 proc. ca-
łej sumy bilansowej. Kredytów udzielono
na sumy 161.341,470 zł. Z liczby 556
spółdzielni — 11 nie wykazało ani zysku
ani straty, 222 wykazało zysk na sumę
518.846, 323 — straty na 1.564.936 zł.
Straty są wyższe od zysku ponad 7 proc.

e dane dotyczą końca roku

Bilans Banku Polskiego
za ostatnią dekadę lutego r.b.

WARSZAWA (PAT). W trzeciej de-
kadzie lutego zapas złota w Banku Pol-
skim wzrósł o 0,1 milj, zł. do 445,1 milj.

zł., stan zaś pieniędzy zagranicznych i de-
wiz o 2,3 milj, zł, do 17,1 milj, zł.

Suma wykorzystanych kredytów wzro-
sła o 18,1 milj, zł do 7501 milj. zł,
przyczem portfel wekslowy powiększył
się o 13,5 milj. zł. do 613,7 milj. zł., stan
pożyczek zabezpieczonych zastawam; —
o 5,9 milj. zł. do 97,7 milj. zt., natom'ast
portfel zdyskontowanych biletów skarbo-
r spadł o 1,3 milj. zł. do 38,7 milį.
zł.

Zapas polskich monet srebrnych i bilo-
nu spadł o 27,9 milj, zł. do 18,00 milj. zł.

Pozycje „inne aktywa”i „inne pasywa”
spadły, pierwsza o.3,7 milj. zł, do 207,9
milj. zł, druga — o 11.2 milj. zł. do
321,2 milj, zł.

Natychmiast płatńe zobowiązania ban-
s spadły o 59,7 milj. zł. do 163,3 milj.
zi.

Obieg biletów bankowych, w wyniku
wyżej omówionych zmian, wzrósł o 596
milj. zł. do 979,1 milj. zł,

Pokrycie złotem wynosi 41,86 proc, i
przekracza normę statutową o prawie 12

punktów. į
Siopa dyskontowa 5 proc., od požyczek

zastawowych — 6 proc.

Drugie wydanie „Gospodarki Narodowej“
W pierwszej połowie kwietnia r.

b. ukaże się drugie wydanie rewela-
cyjnej książki p, t. „Gospodarka Na-
rodowa“ — Adama Doboszyńskiego.

W przedpłacie cena książki (wraz
Rh pocztową) obniżona do
zł. 3.

Po wydaniu książki cena wynosić
bedzie 4 zł. 50 śr.

Przedpłatę należy wpłacać na kon-
to w P. K. O. Nr. 3105 „Myśli Naro-
dowej', albo wprost w administracji
„Myśli Narodowej” — Warszawa,
Al. Jerozolimskie 17 m. 5.  

W żydowsicich rękach
handel

Jak na wielu innych odcinkach, tak ; na
odcinku handlu rybami — przeważnie
znajduje się on w rękach niechrześcijań-
skich, Dotyczy to tak handlu rybami
słodkowodnemi, jak i morskiemi.

W obecnym  wielkopostnym okresie
szersze rozmiary przybiera handel ryba-
mi morskiemi, Wędzarnie morskie: nowa

w Pucku, Kuźnicy, Jastarni i Helu,

pracują na dwie zmiany, chcąc wyzy-

rybami
skać odpowiednią konjunkturę. Ceny o+

statnio kształtują się na Helu następu-

jąco: za 50 kg. surowych szprotek — 2

zł, za skrzynkę 2 i pół kg. wędzonych —

80 gr. — 1 zł. Skrzynki są wysyłane wa*

gonowo do kraju, lecz przeważne już są

kupione na miejscu przez handlarzy ży=

dowskich. Polski kapitał wcale nie pra-

cuje * nie zarabia. Nic dziwnego zatem,

że każdy inny zarabia zato dobrze i dużo,

„Porzadki“ w niemieckich mieczarniach
Przed kilkunastu dniami zamknięta zo-

stała w Lednogórze pod Gnieznem — w

wyniku lustracji sanitarnej — spółdziel-

cza mleczarnia niemiecka, której kierow-

nikiem jest niejaki Henke. Przeprowadza-

jący lustrację lekarz powiatowy, dr. Pa-

koski z Gniezna, zastał żonę Henkego w

mleczarni przy praniu brudnych sztuk

bielizny. Mleczarnia została opieczętowa-

na do czasu ukończenia dochodzeń, prze-

prowadzanych przez Komisję sanitarną.

Nieporządki i miechlujstwo w niemiec-

kich przedsiębiorstwach i zakładach pa-

noszą się w najlepsze. Niedawno temu w |
śmielanie, dostarczonej przez niemiecką
mleczarnię z Mogiln, klijent znalazł nie-
żywego szczura. Zarówno jeden, jak i
drug; wypadek, wzięty zresztą zbrzega,
świadczy wymownie o porządku, jaki pa-
nuje w mleczarniach niemieckich. A o

tym porządku niemieckim — przeciwsta-

Sytuacja walutowa
Na giełdach walutowych zanotowano—

po raz pierwszy od dłuższego okresu cza-

su — nieco większe zmiany kursowe.
Zwyżkowały waluty anglo - saskie oraz
floren holenderski, frank szwajcarski zaś
utrzymał się na dotychczasowym wysokim

poziomie.

Jak się wydaje, ta dość powszechna

tendencja zwyżkowa powinna być tłuma-

czona, jako reukcja na sytuację rynku

franc1skiego,

Dewizę na Londyn notowano: w War-

szawie 26,22 wobec 26,17 wczoruj, w Zu-
richu 15,12 ; pół wobec 15,10. w Paryżu
przy otwarciu 7487 wobec 74,76 przy

zamknięciu, Dewizę na Nowy Jork noto-
wano: w Warszawie (kabel) 5,25 i jedna
czwarta, wobec 5,24 i jedna czwarta, w
Zurichu 3,03 wobec 3,02 i trzy ósme, w
Paryżu przy otwarciu 14,99 i pół wobec
14.17 przy zamknięciu.
Dewizę na Amsterdam notowano: w

Warszawie 360,60, w Zurichu 208,10, w /

Paryżu 10,29 i jedna czwarta,

0 polskie plzcówki
Wielkopolan'e pragną przenieść istniejący

tartak parowy, restaurację, kawiarnię i inne

placówki. Zapotrzebowanie na takie  pla-

cówki przyjmuje Związek polski (Poznań,

ul. Pocztowa 27).

 

WIEDEŃSKI ODBIORNIK DLA
WYBREDNYCH MIŁOŚNIKÓW RA-
DJA. CICHE STROJENIE Z MAG-
NETYCZNYM WSKAŹNIKIEM. 7
OBWODÓW STROJONYCH. NO-
WOCZESNA SERJA LAMP.
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Droga do San Triste
Autoryzowany przeklad z angielskiego

; Marji Wańkowiczowej

ROZDZIAŁ XXV.

PAKOWANIE SKARBU.

 

Nazajutrz rano, jak tylko poczta zaczęła funk-
cjonować Silas Denny zabrał się do roboty.
‚  — Kapitan statku „Rachela' Ulloa.
Chcę wynająć „Rachelę” na miesiąc. Proszę podać
telegraficznie warunki. Silas Denny, Hotel Rzeczy”
pospolitej, San Triste.

Linja telegraficzna do miasteczka Ulloa nie
była widać tego ranka przeładowana pracą, bo
odpowiedź nadeszła prawie natychmiast.

„Rachela zajęta.
(podpis) Maepherson

Denny przeczytawszy wzruszył ramionami,
— Szkot — mruknął — łatwo z nim targu nie

dobijemy. `
— Potrzebuję „Racheli“ koniecznie. Czy nie-

możliwe zerwanie obecnego kontraktu i zawarcie
nowego zemną? — zatelegrafowal.
— Nie.

Tak brzmiała krótka, piękna w swej lapidarności
odpowiedź,
— Za wynajęcie na miesiąc „Racheli” ofiaru-

ję tysiąc dolarów więcej niż obecny kontrakt —
zadepeszował zgrzytając zębami. Z niecierpliwo-
$cią czekał co z tego wyniknie, aż v: kocu d9----
kał się następujących słów.

1 — Za malo.
Widocznie Maepherson zwęszył dobrą gratkę
i był gotów zerwać swój kontrakt.
— Ofiaruję dwa tysiące.
Odpowiedź nadeszła momentalnie. Niewątpli-

wie kapitan Maupherson nie miał zamiaru opusz-
czać urzędu telegraficznego w Ulloa zanim nie do”
bije targu. $
— Moja cena dziesięć tysięcy.
— Pięć tysięcy — Denny jęknął na myśl o tej

sumie.
— Dowidzenia —odparł Ma.pherson.
— Zgadzam się dziesięć tysięcy. Zadatek go-

tówką — zatelegrafował Denny. . :
— Czekam na rozkazy — odpowiedziano

uprzejmie.
— Ładujemy żywność. Przygotować wszystko

do natychmiastowego odjazdu.
— Spodziewałem się tego — nadeszła osta*

teczna i nie pozbawiona dowcipu odpowiedź.
— On wogóle jest za sprytny — mruczał Den-

ny, idąc wieczorem z urzędu pocztowego ulicami
San Triste prosto pod górę do pałacu Vćrealów.

W pałacu rozwinięto dziś niebylejaką aktyw*
ność. Mały wydał odpowiednie rozkazy: z okolicz-
nych ferm i wzśórz sprowadzono trzydzieści pięć
mułów. W ostatniej bowiem chwili zdecydowano,
że głupstwem byłoby ruszać z miejsca srebro, któ”
re stanowiło obiętościowo trzy czwarte skarbu,
choć wynosiło jedną dziesiątą jego wartości.

Dla przewiezienia całości tego, co ukrył przed
dwudziestu laty w podziemnej kryjówce Józef Si-
mon, byliby potrzebowali siedemdziesięciu mułów.
Obecnie Mały i Simon ważyli i ładowali w worki
jedynie złoto, dwadzieścia dwa muły zupełnie swo-
bodnie mogły przewieźć ten ciężar.

Osiem zbywających mułów były traktowane
jako siły pomocnicze, mające umożliwić pośpiesz-

| ne dojście do Ulloa, w razie bowiem gdyby się
| któremuś z objuczonych mułów zdarzył jakiś wy”

 

padek, cenny ciężar przeładowanoby na luzem idą*

ce zwierzęta. To była tylko drobna część potrzeb”

nych przyśotowań. Należało jeszcze zmobilizować

dwunastu tęgich wyborowych chłopów, którzyby

doprowadzili muły do Ulloa, pomogli tam do $z%b"

kiego naładowania worków na czekającą w rzy”

stani „Rachelę”, Niełatwo było znaleźć odpowied"
nich ludzi. 8

Oczywiście, w okolicah San Triste, dužo by-

ło chłopów na schwal, ale Jozef Simon potrzebo-

wał do tej roboty ludzi, którzyby za wynagrodze-

nie dwukrotnie czy trzykrotnie większe od nor”

malnego gotowi byli zaryzykować życie. Pod ko-

niec pierwsześo dnia znalazt tylko czterech, ktė-

rzy odpowiadali jego wymaganiom i umówił ich.

Tymczasem nadeszły muły, w porcieUlloa

-zekała już „Rachela” i drugi dzień zużyli wy:
łącznie na wyszukanie ośmiu potrzebnych poga-

niaczy i na objuczaniu zwierząt. Popołudniu wy”
jechali.

Przeszło dwie tony złotego piasku zostało

wsypane w małe worki z gęstego płótna, Zawar-

tość każdego worka równała się pięćdziesięciu

funtom angielskim. Złoto, w ten sposób podzielo”

ne, można było nietylko równomiernie naładować

w worki przytwierdzone do siodeł, ale ułatwiało to

jeszcze wyładowanie w przystani i szybkie nrze-
niesienie na statek. Mały i Józef Simon nosili te

worki pod górę z tajemnej kryjówki, do pokoju
znajdującego się nad nią. Mały widział jak Simon

rzucił ostatni raz okiem na srebro, które musiał

poniechać, nie mośąc fo dostawić forsownym mar"

szem do morza, iak oparł się o ścianę i ukrył

twarz w dłoniach. Wyszli obaj z kryjówki, Ciężkie
drzwi wróciły na swoje miejsce w ścianie. Spro”
wadzono poganiaczy, wpuszczono ich do pałacu

i kazano znosić ładunek,

(C. @. n.). 

wiając go kiepskiej rzekomo gospodarce
polskiej — lubi tyle pisać w samych. su-
perlatywach „Kattowitzer Zeitung“...
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(/DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE:
„SZWAJCARS GORZKIE ZIOŁA” są SToso-
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCHI SKŁONNOŚCIACH
00 ZAPARCIA -„STWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” SĄ Na:

RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM PRIECZYSZCZAJĄCYM,

UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO"
© WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI.
      

Gieldy pieniężne
Warszawa, dnia 4 marca 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89,50 (sprzedaż 89,68, kupna

89,32); Holandja 360,60 (sprzedaż 361,32,
kupno 359,88]; Londyn 26,22 (sprzedaż
26,29, kupno 26,15); Nowy Jork 5,25
Po 5,26 i jedna czwarta, ku
5,23 i trzy czwarte); Nowy Jork (kabel)
5,25 i jedna czwarta (sprzedaż 5,26i pół,
kup. 5,24); Paryż 35,01 (sprz. 35,08, kup.
34,94; Praga 21,96 (sp. 22,00, kaupė 21,92);
Szwajcarja 173,30 (sprzedaż 173,64, kup-
no 172,96); Stokholm 135,20 (sprzedaż
135,20 (sprzedaż 135,53, kupno 134,87);
Berlin 213,45 (sprzedaż 213,98, kupno
212,92); Madryt 72,60 (sprzedaż 72,75,
kupno 72,45). .

broty dewizami nieco wększe niž
średnie, tendencja dla dewiz mocniejsza.
Banknoty dolarowe w obrotach prywat-
nych 5,23 i jedna czwarta, rubel złoty
4,75 i jedna czwarta, dolar złoty 8,96 &
jedna czwarta, gram czystego złota
5,9244. W obrotach prywatnych marki
niem. (banknoty) 147,50 — 147,00. W o-
WY Tre funty ang. (bankno-
ty „22,

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabil zacyjna 62,88—

62,75 (500 zł.) 63,25 (w proc.); 4 proc
państwowa pożyczka premjowa dolarowa.
5285 — 52.65 — 52,75; 5 proc. konwer-
syjna 61,00; 8 proc. L. Z. Banku gospo-
darstwa krajowego 94,00 (w proc.);
8 proc. obligacje Banku gospodarstwa
krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gospodarstwa krajowego 83,25;
7 proc. obls cje Banku gos jrstwa.
krajowego 83,25; 8 proc. L. Ż. Banku rol-
nego 94,00; 7 proc, L. Z. Banku rolnego
83,00; 8 proc. L, Z. Tow. kred. przem. pol.
funt. 91,75 (w proc.); 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie, serja V — 45,50; 4 i pół proc.
L. Z. Poznańskie Ziemskie Kredytowe.
serja L — 40,50; 4 i pół proc. L. Z. Po-
znańskie Zemskie Kredytowe, serja K—
42,00; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
(1.000 zł.) 54,75.

Bank Polski 93,75 — 94,00; Warsz.
Tow. fabr. cukru 26,25 — 26,00 — 26,25;
Wegiel 1185 — 11,75; Norblin 40,00;
km 25,25 — 25,50; Starachowice

Gieida zbożowa
Warszawa, dnia 4 marca 1936 r.

Pszenica czerw. jara szki. 775 gl — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 21,50
— z: Pszenica zbierana 742 gl. 21,00
— 21.50.

Żyto I standart 700 gl. 12,75 — 13,00;
Żyto II standart 687 gi. 12,50 — 12,754
Owies I st. (niezadeszćz.) 497 gl 14,25 —
14.50; Owies A I st, (lekko zadesz| 516
śl. 14,75 — 15,00; Owies II stan, 460 gl.
— 14,00 — 14,25; Jęczmień browar=
niany 689 gl 15,25—15.75; Jęczmień 678-
15,00 — 15,25; Jęczmień 620,5 gl. 14,50—
14,75 — 15,00; Jęczmień 620,5 gl. 741.163
14,75; Groch polny 18,00 — 19,00; Groch
Victorja 30,00 —32,00; Wyka 21,50 —
22.50; Peluszka 22.50 — 23.50; Seradela
odwójnie czyszczona 22,00 — 23.00:

Pubin niebieski 9,00 — 9,25; Łubin żółty
11,50 — 12,00; Rzepik zimowy 40,50 —
41,50; Rzepak letni 39,50 — 40,50; Rze-
pik letni 40.00 —. 41,00;  Śiemią
Iniane bassis 90 procentowe 33,50
— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez gr.
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 czys'-
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; a pszenna gat. | — B 0 —
45 proc. 32.00 — 34,00; I-C 0-55 proc.
31,00 — 3200; 1 — D 0 — 60 proc.
30,00—31,00: I — E 0 — 65o 29,00—
30,00; II—A 20—55 proc. 28.00—29,00;
Il — B 20 — 65 proc. 26,00 — 28,00;
II-D 45-65 proc. 23,50 — 24,50; 1I-F 55—
65 proc. 2250 — 23,50; Il — © 60 — 65
p. 21,50—22,50; past. 14,50—1550Mą-
а 2. „wyc. 0-30 20,50—21,50; Mąka ż.

1 gat 0-45 20.00 — 21.00, Mąka żyt. I gat.
0-55 proc 19.56 — 2050; 1г gal 0.65 proc.

19,00 — 1950; II gat 16,00 — 17,00; ra-
zowa 16,00 — 16,50; poślednia 12,00 —
12,50; Otręby pszenne _ grube przem.
stand. 12.25 — 12,75; Otręby pszenne
średnie przem stand. 11,25 — 11,50: O-
tręby pszenne miałkie 11,25 — 50; O-
tręby żytnie 9,00 — 9,25; Kuchy ln'a-
ne 16,75 — 17.25; Kuchy rzepakowe
14,50 -- 15,00; Kuchy  słonecznikowe
— _ — — — —; Śruta sojowa 45 proc.
22.00 — 2250.
Ogólny obrót 1880 tonn, w te mżyła

367 tonn. Usposobienie spokojne. 
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Kronika wileńska Zjazd prasy katolickiej
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno i mglisto z rozpogodzeniami,

Na południu : zachodzie miejscami deszcze,
Temperatura bez większych zmian.
Umiarkowane wiatry z  południo-

wschodu i południa.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Na intencję X. Superjora Rzy-

mełki. W niedzielę dnia 8 marca o
godzinie 8 rano w kościele. Misjonar-
skim odprawioną zostanie Msza Św.
na intencję Czcigodnego i niezrów-
nanego pracownika na niwie Chry-
stusowej Dyrektora Stowarzyszenia
Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo Superiora Ojca Rzymełka,
na którą zaprasza wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia Pań i Panów
oraz sympatyków.
— Adoracja Zarząd Katolickiego

Stowarzyszenia Kobiet przypomina,
że 6-g0 bm. jako w pierwszy piątek
miesiąca odbędzie się w Kaplicy
Serca Eucharystycznego  (Mickie-
wicza 19 — 2) adoracja Przenaj-
świętszego Sakramentu od g. 4.
do 7.30 w. zakończone błogosławień-
stwem Przenajświętszym Sakiramen-
temi.
— Sodalicja Marjańska A-czek

podaje, że w sobotę, dnia 7 marca,
jako w dzień Patrona naszej Soda-
licji, zostanie odprawiona o godz.
1.30 w kaplicy w Domu Sodalicyj-
nym (Zamkowa 8) Misza św. Obec-
ność członkiń konieczna.

NEKROLOGJA.
— Za duszę ś. p. A. Kasperowi-

czowej. W. sobotę, 7 marca, o godz.
T-ej w kościele Św. Jana odbędzie
się nabożeństwo żałobne w pierwszą
bolesną rocznicę zgonu ś. p. Ale-
ksandry z Kijuciów Kasperowiczo-
wej.

— Koniiskata „Słowa*, Staro-
stwo grodzkie skonliskowało dzien-

* nik „Słowo'”, numer 64 z dnia 5 bm.
oraz jego wydania prowincjonalne
za artykuł pod tytułem „Równoległe
historji”, zawierający nieprawdziwe
wiadomości o sytuacji wewnętrznej|
Polski.
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Z MAASTA.
— Odwołania duch. Gołoda —

nie uwzględniono. W| dniu 20.1 r. b.
starosta grodzki zarządził opieczęto-
wanie starożyinej cerkwi patrjarszej
przy ul. Sołtaniskiej za niestosowa-
mie się księdza prawosławnego Łu-
kasza Gołoda, proboszcza tej cer-
kwi do zakażu nieodprawiania na-
bożeństw. Od decyzji starosty ks.
Łukasz Gołoda odwołał się do wo-
jewody wileńskiego, jednak wojewo-
dą uznał decyzję starosty za słuszną
i odwołania nie uwzględnił.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Protesty wekslowe, W/g da-

nych w ub. miesiącu wWileńszczyź- |
nie zaprotestowano weksli na ogólną
sumę 976.458 zł. Najwięcej prote”
stów było w handlu i przemyśle.
W porówinaniu z poprzedniemi mie-
siącami ilość zaprotestowanych wek-
sli zmniejszyła się o przeszło 100
tys. zł. Nie znaczy to bynajmniej o
poprawie konjunktury gospodarczej
w kraju, lecz świadczy o ogranicze-
niu wydawania towarów na kredyt
i kurczenie się handlu iprzemysłu
w Wileńszczyźnie. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Walne Zgromadzenie Elektro-

monterów Chrześcijan odbędzie się
w sobótę 7 marca 1936 r., o godzinie
19 (7-ej wieczorem) w lokalu Chrze-
ścijańskiego Związku Elektromonte-
rów w Wilnie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Harcerstwo wileńskie ku czci

Bisk. W. Bandurskiego. Harcerstwo
wileńskie uczci pamięć długoletniego
Przewodniczącego Oddz. Wil. Z. H.
i Honorowego Harcerza Rzeczypo-
spolitej, Biskk, W. Bandurskiego aka-
demją żałobną, która odbędzie się w
czwartą rocznicę Jego zgonu, dn. 6
тпазса b. r., o godz. 18, w: sali Gimn.
im, E. Orzeszkowej.
W tymże dniu we wszystkich huf-

cach i drużynach harcerzy Chor. Wi-
leńskiej odbędą się uroczyste zbiórki
żałobne ku czci Bisk. W. Badur-
skiego.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z.P.LK.'
odbędzie się w poniedziałek, dnia 9
marcą r. b. punktualnie o godz. 7
wieczorem w lokalu własnym (ul.
Zamikowa 8, I-sze piętno).

|  Referują: 1) Ks. Praiat L. Żebrow-

ski — „Ustatnie dokumenty (ency-

klika, enuncjacje, zarządzenia) Stoli-
cy Apostolskiej”. 2) Dr. P. M. Pu-
ciata -— „Historja prawodawstwa
maiżeńskiego w państwach Europy.
— Rekolekcje wielkopostne Žwią-

zku Polskiej Inteligencji Katolickiej

obędą się w dniach 26—29 marca

(od czwartku do niedzieli włącznie).
Konterencje przeprowadzi O. Pius
Pelletier Z. K., Francuz, mistrz no-
wicjatu 0.0. Dominikanów we Lwo-

|wie. Konferencje odbywać się będą
'w kościele Św. Jerzego w godzinach
| wieczorowych.

| — Zarząd Koła Wileńskiego
"Związku Olicerów Rezerwy przypo-
|mina swym członkom, iż dalszy ciąg
| Walnego Zgromadzenia Koła, odbę-
,dzie się w niedzielę daia 8 marca

|1936 r., o godz. 12-ej w lokalu Związ-

W dniach 3 i 4 bm. odbył się w Na terenie naszego kraju nie brak. wprost sadystyczną nienawiścią do
Domu Piusa XI w Warszawie zjazd żadnego z przejawów ateizmu woju:|kleru.
redaktorów pism katolickich i po-
pierających sprawy Kościoła katolic-
kiego. W zjeździe wzięli również
udział dyrektorzy instytutów  die-
cezjalnych Akcji Katolickiej z dy-
rektorem Nacz. Instytutu A. K., ks.
prałatem Brossem na czele. Ogółem
uczestniczyło 'w zjeździe 120 redak-
torów dzienników, tygodników i in-
nych perjodyków.

Zjazd zagaił JEm. Kardynał AL
Kakowski, arcybiskup metropolita
warszawski i prosił JE. Biskupa
Adamskiego o przewodniczenie zja-
zdowi.

Pierwszy referat o _ „Infiltracji
bezbożnictwa w umysłowość pol-
ską' wygłosii O. Jan Urban T. J.
Bezbožnictwo czyli ateizm — mówił
prelegent — nie jest rzeczą nową.
Spotykamy się z niem w różnych
epokach od czasów najdawniejszych,
przez średniowiecze, wiek ošwiece-
nia, encyklopedystów aż do XIX
wieku i początków nowoczesnego

jącego. Dochoazą więc nas, zwłasz- W. końcu swego gruntownego re-
cza ze wschodnich połaci kalu feratu ks. J. Urbanpodałnastępują”

wieści o niszczeniu figur (w
szawie też miało to miejsce), profa-
nacji świątyń i przeszkadzaniu w
nabożeństwach.  Zuchwalstwo wy-
konawców i reżyserów tych wro”
gich religjj wystąpień jest nieraz|
zdumiewające,

Poza atakami gwałtu i teroru an-
tyreligijnego rozwija się w Polsce
konspiracyjna 1 jawna propaganda
bezbożnictwa. Jeśli chodzi o tę
pierwszą, to jej narzędziem są
szczególnie tajne organizacje kom-
somolców, których, według ich włas-
nych statystyk, jest 16.000. Prze-
'mikają oni do różnych organizacyj i
starają się je rozbić. Drugą taką or-
ganizacją jest socjalistyczne Tow.
Uniwer. Robotniczego. Katdlog ksią-
żek, poleconych przez nie, nie za-
wiera ani jednej książki teistycznej.
Wogóle organizacja i prasa socjali-
'styczna są ośrodkiem bardzo wy-

„kowym przy ul. Orzeszkowej 11-% materjalizmu. Gdy nieliczni ateiści raźnej nagonki antyreligijnej i an-
im. 1.

|  — Zebranie Towarzystwa Lite-
rackiego im. Adama Mickiewicza
odbędzie się w sobotę 7-$0 marca o
godzinie 5 po poł. w lokalu Semi-
narjum. Polonistycznego USB. (Zam-
'kowa 11). Na porządku dziennym re-
'ferat p. mgr. Heleny -Obieziersikiej
„Oda do młodości w  do;rzałych
oczach'. Wstęp dla członków i
wprowadzonych gości.

' ODCZYTY.
| —— Odczyt lotniczy. W. sobotę
'dnia 7.111 36 r. o godz. 18-ej w 10Ка-'

przemawiali do takiej czy innej elity
umysłowej lub grupy społecznej,
dziś starają się zdobyć najszersze
masy i to w sposób gwałtowny. Z
hasłem „religia to opjum dla ludu“
wystąpił socjalizm i stara się,
zwłaszcze w swych skrajnych kie-
runkach jak bolszewizm, konse-
kwentniej przeprowadzać. Walka z
religjią przybrała ogromne rozmiary,
zwłaszcza w Rosji, gdzie stowarzy-
szenie bezbożników chwali się ofi-
cjalnie cyfrą 10 mikjonów członków.

tyklerykalnej. Dalszy, jeden z naj-
|poważniejszych odcinków frontu
ateistycznego tworzy _wolnomyśli-
cielstwo polskie. Zależy ono od
jdwu zasadniczych ośrodków  ateiz-
'mu w świecie: masonerji i międzyna-
|jrodówki. Wolnomyślicielstwo to w
'swych organach, jak „Wiolnomyśli-
ciel”, popularne „Błyski” i pismo

!dla młodzieży „Przyszłość to my”, w
|jaskrawy i ordynarny sposób zwal-
|cza religię, głównie katolicką.
1 Poza blużnierczym stosunkiem
"do religii prasa wolnomyślna zionie

|lu Związku Oficerów Rezerwy przy .URNWRZEWWE IO

Nieporządki na koleisię dla członków Związku rodzin i;

'wprowadzonych gości, nadzwyczaj|
(interesujący odczyt pilota Aeroklu-|
bu Wileńskiego p. Pilniaka Bogusła-;

|wa pt. „Spółczesne lotnictwo pol-

RÓŻNE.
| (— Czarna Kawa-bridge, trady-
cyjna wielkopostna impreza naszych

|wileńskich Pań Miłosierdzia odbę-

| dzie się w niedzielę dnia 8 marca o

godzinie 19 w sali Izby Przemysło-

|wo-Handlowej przy ul. Mickiewi-
cza. 32.

Towarzystwo Pań Miłosierdzia
przygotowuje wiele niespodzianek

j dia gości: żywe stylowe portrety,
|monoiogi ulubionej Ciotki Albino-
| wej, orkiestra mandolinistów, mono-

log artysty teatru z Pohulanki, chór
rewellersów, stylowe lalki i dobrze
zaopatrzony tani bufet, (będą koł-
duny).

O liczny «współudział Szanownej
wileńskiej publiczności uprzejmie u-
praszają Panie Miłosierdzia, by z
dochodów tej imprezy mogły zaspo-|
koić  najśwałtowniejsze potrzeby
swoich 575 rodzin biednych z 1297!
dzieómi, |

Niech nikogo nie zabraknie na,
Czarnej Kawie, kto współczuje z'.
biedą ludzką. '

' ADMINISTRACYJNE.
| — Za natrętną żebraninę. W dniu
„4 bm. starosta grodzki ukarał bez-
względnym aresztem Jana Puchna-,
rewicza (Werkowska 30). Puchnare-|
wicz zatrzymany został za natrętną|
|żebraninę 'w konsulacie łotewskim
„w Wilnie, przy ul. A
| KRONIKA POLICYJNA.
| — Kradzieże, W dn. 3 bm. nieujaw-

nieni narazie sprawcy, zapomocą dobranego
klucza, dostali się do lokalu Związku Za-

wodowego Kolejarzy (Kijowska 27), skąd

skradli teczkę skórzaną, 3 pary obuwia,
2 żarówki i inne drobne rzeczy, ogólnej
wartości zł. 74.

W dn. 4 bm. o godz. 8-ej, Józefowi

Wonałowiczowi (Belmont 38', w czasie ku-

powania w kasie „C” na dworcu kolejowym

biletu kolejowego, nieznany sprawca skradł

portmonetkę, w której były 3 złote

obrączki.

-— Pobicie i rabunek. Hipolit Roma-
nowski (w. Nowosiady, gm. szumskiej' za-

mełdował, że w dniu 4 bm. na drodze oko-
ło maj. Markucie został pobity na tle po-
rachunków osobistych przez Feliksa Stan-
kiewicza i Witolda Żubryckiego, m-ców wsi
Horowo, gm. mickuńskiej. Ponadto z kie-

szeni spodni zginęła mu portmonetka z go-

tówką w sumie zł. 37. Zadane uszkodzenie
ciała zaliczono do kategorji lekkich.
— Pobita nogą wołową. Właścicielka

sklepu rzeźnickiego Sara Lewin (Niemiec-

ka 21) pokłóciła się z sąsiadem rzeźnikiem,

który pochwycił nogę wołową i zranił gło-

wę Lewinowej. (h) 5
WYPADKI

— Przejechany przez powóz wojskowy.

W dniu wczorajszym w pobliżu domu Nr. 64

przy ul. Antokolskiej przejechany został

przez konie wojskowe z 5 p.p. Leg. 1-letni

Cz. Pająkowski. Chłopcu koła powozu
zmiażdżyły lewą nogę. Tymże powozem

przewieziono go do szpitala wojskowego

ina Antokolu, lecz tu nie udzielono pomocy

{

  

SPRAWY PRASOWE. ul. Orzeszkowej 11-a m. 1, odbędzie

W| dniu 4 b. m. linja kolejowa
Wilno—Grodno stała się miejscem

| skie. | wielu nieprzyjemnych wydarzeń. W
|związku 26 zwiększonym ruchem na|
„Kaziuka”, ilość pasażerów, kiórzy
wykupili bilety w pociągu motoro-
wym do Grodna, wyniosła około 300
osób, Ponieważ władze kolejowe
nieoględnie udzieliły zaledwie 2 wa-
gonów, syłuacja była rozpaczliwa.
Ścisk panował straszny, ludzie sie-

dzieli i stali wprost jedni na drugich.
| Jak to wyglądało, można sobie
|wyobrazić, jeśli na niektórych przy-
stankach pasażerowie, nie mogąc
przecisnąć się do drzwi wagonu —
wysiadali przez okno.

Sądzimy, że władze kolejowe po”
winny były przewidzieć zwiększoną
irekwencję. „Kaziuk“ zdarza się tyl-
ko raz do roku, a błąd raz popeł-
niony trudno naprawić.

Rozwiązanie organizacyj litewskich
ŚWIĘCIANY. Starosta powiato-

wy swięciański rozwiązał dwa od-
działy litewskiego twa św. Kazi-
mierza w Hoduciszkach i Dworcisz-
kach, gm. podbrodzkiej, oraz litew-
sikie kółko rolnicze w  Dojnicach,
śm. mielegjańsikej, za działalność
tych organizacyj, zagrażających bez-

Jeszcze jedn

pieczeństwu i spokojowi publicz-
nemu.

Organizacje te
zawieszone z uwagi na swą działal-
ność względem Państwa, a następ-
nie, wobec potwierdzenia faktów w
szczegółowem dochodzeniu, zostały
w dn. 4 bm. rozwiązane.

0 gimnazjum

\

prowincjonalne
POSTAWY. We wtorek 3 bm.

obradował pod przewodnictwem
starosty Powiatowego Bronisława
Karbusza zarząd T-wa
iklórego zadaniem jest utworzenie i
utrzymanie w  Postawach gimna-
zjum.

Z przebiegu obrad dowiadujemy
się, iż od dłuższego czasu aktualna
sprawa powołania do życia szkoły
średniej w Postawach wikroczyła о-
becnie na zupełnie realne tory. Do
Kuratorjum został przedłożony sta-
tut T-wa i budżet. Jedynie w sto-
sunku do projektowanego lokalu
władze szkolne podniosły pewne za-
strzeżenia, dlatego też został uzy-

Zabójstwo
Wi sprawie zabójstwa Alfonsa

Pietkiewicza w dn. 22 ub. m. w Try-
bilach, gm. szumskiej; przez Włiady-

sława Kuszelewskiego ze wsi Dobra

Myśl, gm. mickuńskiej, w toku do-

chodzenia ustalono, iż zabójstwo zo-
stało dokonane na tle zemsty.

Alfons Pietkiewicz i Władysław
Kuszelewski przychodzili do wsi Tru-
biły: na zabawy taneczne. W dn. 16
ub, m. Kuszelewski szedł przez wieś.
z. Malwiną Sżkiewiczówną, stojący
zaś na ulicy Pietkiewicz podstawił
Szkiewiczównie mogę, a wówczas
Kuszlewski zagroził zemistą. W dn.

SONGDEDI

ze względów formalnych. Dopiero wezwa-
ne pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy

poszkodowanemu, a następnie przewiozło

chłopca do szpitala św. Jakóba. Stan zdro-

wia Pająkowskiego jest groźny. (h)

— Ciągle podrzutki, W dniu wczoraj-
szym w różnych punktach miasta znalezio-

no 6 podrzutków, w wieku od 5 tygodni do

3 lat, Podrzutków skierowano do przytuł-

ków. (b)

„Ošwiata“,|

skany inny lokal, ofiarowany przez
p. Przeździeckiego. W. budynku tym
mieściła się już przed 100 laty szko-
ła polska, później zamknięta przez
władze zaborcze.

Projektuje się utworzenie z po"
czątkiem roku szkolnego 2-ch klas,
w następnych latach będą przyby-
wały klasy następne. Obecnie zade-
klarowało chęć wstąpienia 60 kan-
dydatów.
W dniach najbliższych wyjeżdża

do Wilna delegacja Towarzystwa
celem definitywnego omówienia tych
spraw w Kuratorjum Okręgu Szkol-
nego.

22 ub. m. Pietkiewicz spotkał Kusz-
lewskiego, który się z nim przywitał,
a następnie wciągnął bagnet i zaczął
nim zadawać «ciosy Pietkiewiczowi.
Rann Pietkiewicz odbiegł kilka me-
trów i upadł, śmierć nastąpiła nie-
zwłocznie. Kuszlewski przyznał się
do winy. Osadzono go w więzieniu
na Łukiszkach, dochodzenie zaś skie-
rowano do władz sądowych.

Aresztowanie
| 'defraudantów
| Wczoraj donosilišmy o popelnio-
nej defraudacji w banku żydowskim
ludowym w Łużkach przez dyrekto-
ra Machlisa i buchaltera Brudno,
którzy zbiegli. Dzięki natychmia-
stowej alkcji pościgowej, defraudan-
tów zdołano aresztować w czasie
usiłowania przedostania się przez
granicę na teren Białorusi sowiec-
kiej. Przy zatrzymanych znaleziono
około 4 tys. złotych. (h)

 

były uprzednio

AT-|ce postulaty w celu przeciwdziała-
nia zgubnej akcji bezbożniczej:

1) Stworzenie jednej na cały kraj
centrali ewidencyjnej dlą śledzenia
wszelkich objawów propagandy bez-

| božnictwa lub przygotowań do niej
|przez podkopywanie wiary.
| 2) W związku z centralą ewiden-
cyjną staćby powinno biuro prawne;
do niego należałoby wdrażać postę”
powanie karne przeciwko napaściom
na religję i Kosciół, o ile one stoją
pod opieką piawa, nadto zawiada-
miać poszczególne osoby z kleru o
wylmierzonych przeciwko nim  za-
rzutach w celu wdrażania przez nie

spraw o potwarz czy zniesławienie.

3) Przeciwdziałać propagandzie
bezbożnictwa 1 przygotowywaniu u-
mysłów pod jego posiew przez prasę.

4) Prasa katolicka, nawet popu-
larna, musi byc bardziej, niż dotąd,
naukową i krytyczną.  Włystrzegać
się musi legend, niesprawdzonych
cudowności, podawania jako prawdy
obowiązującej — opinji prywatnych,
lub tradycyj przez naukę podkopa”
nych,

5) Do obrony i umocnienia wiary
wciągnąć w większej mierze świec-
kich, urzeczywistniając hasło „apo-
stolstwa świeckich”.

Następny relerat n. p. „Kościół
katolicki a szkoła” wygłosił JE. Ks,
Biskup Stanisiaw Adamiski. W wy-
wodach swych przedstawił dostojny
prelegent stanowisko Kościoła kato-
lickiego w dziedzinie nauczania i
wychowania młodego pokolenia, sta”
nowisko Kons*ytucji polskiej i Kon-
kordatu, zawartego ze Stolicą Apo-

stolską. Niejednokrotnie przejawy
dobrej woli ze strony kierowników
nawy państwowej w Polsce, by za-
pewnić młodzieży wychowanie reli-
$ijno-moralne, były i są paraliżowa-
ne przez biurokrację szkolną, a
zwłaszcza przez Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego („Ognisko“). Na-
stawienie radykaine i wrogie Košcio-
lowi katolickieimu na szczytach tej
organizacji powszechnie są znane i
nieraz były omawiane na łam
pism. Zw. Naucz. Polskiego nie
ogranicza się w swej działalności do
zadań zawodowych, ale wychodzi
za te. ь

Po przerwie obiadowej dyrektor
KAP-wej, ks. pra. Z. Kaczyński po”
informował zebranych1 о-
mitetu polskiego w dziedzinie przy-
gotowania pawilonu polskiego na
Międzynarodową Wystawę Prasy
Katolickiej w Watykanie.

Z Litwy.
„SEMESTR WILEŃSKI* NA UNI-
WERSYTECIE KOWIEŃSKIM.

„Liet. Aidas' donosi: Dnia 1 mar-

ca z inicjatywy akademickiego od-

działu Zw. Wyzw. Wiina rozpoczął
się na uniwersytecie kowieńskim

„Semestr Wileński”, Alkademicy w
odpowiednim nastroju powitali pre-

lekcje wileńskie. Do sal wyklado-

wych, przepełnionych słuchaczami
przyniesiono ok. 30 sztandarów.

Chór akademicki wykonał hymny:

narodowy i wileński, Przemawiali
rektor prof. Romer oraz b. minister
d. Zaunius.

Prof. Romer pozdrowił inicjato-
rów „semestru wileńskiego" i pod-

Fkreślił potrzebę studjowania Wilna i |
kwestii wileńskiej ze względw na to,
że wielu młodych akademików nie
miało i nie ma okazji ujrzenia swej
stolicy.

Następnie dr. Zaunius łosił

odczyt pt. „Nasza droga do Wilna".

„Prelegent podkreślił cele studjow

akademickich, które polegają na po-

ruszaniu spraw i zmuszeniu do myr

ślenia i działania. Taki cel też ma
| „Semestr Wileński".

| ASS NATSRL TRIOWASI

Ofiary
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

`

 
leńskiego”.

K. Ch. zł. 5— dla biednej wdowy z
3-giem dzieci.

H. Zajączkowska zł. 5— dla najbied-

niejszych.
S. M.zt. 2gr. 50 dlamaturzystki.
L S. gr. 50 dla biednej rodziny przy

ul. Środkowej.
Emerytka zł, 2— dla najbiedniejszych,
Asz... zł. 2-— dla najbiedniejszych,
A. B. gr. 75 dla najbiedniejszych,
A. Z. zł. 5— dla nieuleczalnie chorego

Zmitrowicza. # (+
Stefan Głowacki zł. 5— dla matu-

rzystki na wpis. 
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Tragiczna przygoda dońch
rząc na słowo, że porządek nie będzie jużWjednem z mniejszych miast Stanów

Zjednoczonych miało się odbyć stracenie zakłócony.
murzyna nazwiskiem Tomson, skazanego na Głośnem wołaniem sprowadzono więc

śmierć przez powieszenie za zabójstwo. brata  biendego  Tomsona, w którego

otwarte objęcia rzucił się skazaniec, chwi-'

lowo uwolniony z kajdanów. Uścisk był tak

serdeczny i mocny, že obaj bracia až się

parokrotnie zakręcili w kóiko W końcu

nadeszła tragiczna chwila rozstania, i

wówczas oczom obecnym przedstawił się

nieoczekiwany widok: obaj bracia byli tak

Wiadomo powszechnie, że są ludzie na

świecie, którzy gdy nadchodzi ostatnia

chwila życia, okazują prawdziwą pogardę

śmierci. Murzyn Tomson jednak do takich
nie mależał, przeciwnie, nie umiał ukryć
swego — zrozumiałego zresztą — strachu,

krocząc powolnym krokiem w śmiertelnym

Kazimierz Czachowski. Obraz
współczesnej literatury polskiej 1884
— 1934 tom III-ci Ekspresjonizmi
Neoralizm, Wyd. Państwowe Wy-
dawnictwo Książek Szkolnych. War-
szawa—Lwów. 1936. Str, 782. Cena
zł. 11—

Już się pojawił na płn księ-
garskich LIl tom „Obrazu współczes-
nej literatury polskiej 1884—1934'
Kazimierza Czachowskiego. Zawie-
ra on wyczerpujący wykład naszej
literatury powojennej, doprowadzo-
a do wiosny 1935 roku. Z powodu

murzynów |
bana papuga, wrzeszcząc na cały głos, że

jest najnieszczęśliwszym człowiekiem na

kuli ziemskiej, mając brata szubienicznika,

za którego w dodatku chcą go uśmiercić.

Szeryi przestraszony coraz  groźniej-

szym pomrukiem tłumu i konsekwencjami,

mogącemi się wyłonić z niezwykłego wy-
padku, wstrzymał egzekucję i obu murzy-
mów kazał odprowadzić do więzienia. Spra-
wą zajmie się wkrótce wyższy sąd amery-,

kański, na razie murzynami zaopiekował

NOWOŚCI WYDAWNICZE
skiej” Czachowskiego. Ia przejrzy-
stość układu czyni jego książkę od-
razu poczyiną, dostępną i doskonale
orjeniującą'. Także krytyka zagra”
niczna przyjęłą dzieło Czachowskie-
go z dużem uznaniem. Franck L.
choelli nazwał pierwsze dwa tomy
„une magistraie introduction  histo-
rique a ia pćriode contemporaine'
(mustrzowskim wstępem  hustorycz-
nym do okresu wspóiczesnegoj. Lo-
Ikiadny i szczegółowy obraz okresu
wspóiczesneżo przynosi wydany
obecnie tom Ill dzieia, przeznaczo-pochodzie, tak, že, w miarę zbližania się do

szubienicy, w kierunku której prowadził go
zwyczajem miejscowym sam szeryf, na jego

szaraweni oblicza były potworne $rymasy,

świadczące wymownie o straszliwej męce

lęku.

Szeryi, któremu bardzo leżało na ser-

cu, by wszystko odbyło się w wzorowym
porządku, przy zachowaniu powagi urzędo-

wej godności, był widocznie zdenerwowa-

ny zachowaniem się skazańca, mogącego

w ostatniej chwili zakłócić nieopanowa-
niem nerwów uroczysty przebieg „cere-

monji*. Usiłował więc wszelkiemi sposoba-

mi pocieszyć trzęsącego się ze strachu mu-

rzyna i dodać mu niezbędnej otuchy, To

jednak nie wpływało dodatnio i uspokaja-

jąco na usposobienie skazańca.

Nagle murzyn zatrzymał się i zwraca-
jąc się bezpośrednio do szeryia, przyrzekł
mu solennie, że zdobędzie się na wysiłek
i zachowa spokój w  opowiedniej chwili,

o ile szeryf zezwoli mu na ostatnie poże-
śnanie się z umiłowanym jedynym jego

„ bratem, znajdującym się w tłumie, oblega-

jącym szubienicę.

— Ależ naturalnie,

kojony tem oświadczeniem

odrzekł uspo-

szeryf, wie-

Z zazdrości przykuł żonę do Ściany...
W jednej wsi w pobliżu Bogumiana za-

uważono, iż żona pewnego gospodarza tam-

tejszego nigdy nie pokazuje się ze

nieobecności swego męża. A miał on mło-|
dą i przystojną żonę. Sąsiedzi zaintereso-
wali się tą zagadką i postanowili ją wy-
świetlić.

Pewnego razn, gdy mąż wyjechał, za-

wiadomili policję, która przeprowadziła re-

wizję w mieszkaniu wieśniaka. Gdy weszli

do domu, skoczył na nich olbrzymi pies,

który groźnie szczerząc zęby, starał się ich
nie dopuścić do wnętrza. Psa jednak

unieszkodliwiono i puszczono się na po-

szukiwania po domu.

I oto co znaleziono. W izdebce za

łudząco do siebie podobni, że niemożliwem się specjalny komitet miejscowy, który ba-

wprost było odróżnić jednego od drugiego,: zy by w więzieniu czuli się jak najlepiej. ||poprzednich dwóch tomów pisał
tem bardziej, że obaj jednakową u-'

brani.

-—— Który z was jest skazańcem? — za-
pytał zaskoczony tem szerył.

Ani jeden, ani drugi nie odpowiedział |
na to pytanie, każden z nich natomiast;

wskazał palcem na drugiego.

— Tu nie pora na żarty, — oświadczył
surowym glosem wzburzony szeryL — Slu-
chajcie — dodał, ofiarują pełną ilaszkę ru-

mu i dobre cygaro skazanemu, jeśli się do-

browolnie przyzna i pogodzi ze swym lo-||
sem.

Oczy murzynów zabłysnęły na kuszącą
propozycję, pytanie jednak pozostało bez:
odpowiedzi. Tymczasem tłum zaczął się
niecierpliwić. Szeryf, człek rezolutny, po-
łożył energiczną dłoń na ramieniu  pierw-
szego z brzegu murzyna.

— Jakto, krzyknął ten, chcecie dopu-
ścić do powieszenia obywatela wolnej

Ameryki, niewinnego jak baranka?

— Przepraszam — rzekł zbity z tropu
szeryf i chwycił za ramię drugiego. Ten
również zaczął się rzucać jak żywcem sku-

byli

zdrosny małżonek, który przykuwał swą

|żonę w obawie przed flirtami, dbał jednak

o to, żeby nie zgłodniała.

Najciekawsze w tem wszystkiem było
| ak żony. Oto gorąco prosiła ona
policjantów, ażeby nie robili użytku z tego

Humor zagraniczny
NIE TYLKO NA GRĘ..

—— Jak możecie tracić tyle czasu na grę

w karty.

— Przecież nie tylko

rozdawanie kart.

na grę, ale na

(„Dagens Nyketer'').

«medjodramatem'”'

imilier (Нерпегома). Ceny miejsc zwyczaj-,
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Teatr ;muzyka.
-— Teatr Miejski na Pohulance. Pre-

Dzis, w piątek dn. 6-$o marca o

/ godz. 8-ej wiecz. Teatr Miejski na Pohulan-

ce daję premjerę komedjodramatu w 3-ch

aktach Kazimierza Leczyckiego pt. „Dzie-
je Wolności”. Autor, który przed kiłku la-

ty pierwszym swoim utworem scenicznym

„Satubą“ — zdobył sobie rozgłos w całej

Polsce, w tej nowej sztuce nazwanej „ko-
również uderza w struny

społeczne, ukazując kryzys ideowy współ-

czesnej młodzieży. Wykonawcami są pp.:

Irena _ Jasińska-Detkowska, Stanisława
Masłowska, Lili Zielińska, Henryk Borow-

ski, Władysław Neubelt, Stefan Śródka,
Stanisław Siezieniewski, Tadeusz Surowa.

Reżyserja — M. Szpakiewicza, Dekoracje—

W. Makojnika. х

— Niedzielna popołudniówka. W nie-
dzielę o godz. 4-ej popoł. komedją M. W.
Gogola „Rewizor“

gandowych.

— Koncert Janiny Familier. Dnia 11
marca rb. w Teatrze na Pohulance odbę-
dzie się koncert fortepianowy Janiny Fa-

tonów

!

ne. Znižki wažne. Bilety

kasie teatru „Lutnia“,

UWAGA! „Kierownictwo Teatru Miej-

do nabycia w  
skiego podaje do wiadomości, że zespół,
grający na prowincji szt. „Wierna ko-|

chanka' pt. „zespół artystów scen wileń-|
skich” nie ma nic wspólnego z teatrem!
Miejskim i prócz p. A. Łodzińskięgo, nikt

w teatrze Miejskim mie pracował. Nie ma

również nic wspólnego z Teatrem, ani z
aktorstwem Andrzej Wróblewski, podszy-

wający się pod miano aktora".

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś
i Offenbacha „Orfeusz w piekle".

— po cenach propa-||

prof. dr. Juliusz Kleiner: „Wiedzę o
aaa polskiej ostatniego pięć-
dziesięciolecia czerpać się będzie
odtąd przedewszysikiem z  trzyto-|
mowej książki Kazimierza Czachow-|
skiego. Jest to informator, na któ-|
rego słowach możną polegać". Prof,
dr. Tadeusz Grabowski wyróżnia|
Czachowskiego  „jalko szczególnego|
znawcę współczesnych zjawisk lite-
rackich, subtelnego analityka o du-
żej przedmiotowości, doskonałego
syntetyka, który z pewnością zastą-
pi przestarzałego już Feldmana': Te
dwa głosy wybitnych profeso-
rów uniwersyteckich autorytatywnie
stwierdzają naukową wartość dzie-
ła Czachowskiego. Z niemniejszem
uznaniem wyrażają się o nieni kry-
tycy literaccy. M. in. podnosi Paweł
Huika-Laskowski: „Mało która
książka orjentuje tak przejrzyście w
zasadzie walki ze schematem, jak
„Obraz współczesnej literatury pol-

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 6 marca 1936 roku.

6.3z: Pieśń. Gimnastyka, Muzyka z płyt
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
rolniczą. Audycja dla szkół. 8.10—11.57:
Przerwa, 11.57: Czas i hejnał, 12.03: Dzien-
mik południowy. 12.15: Audycja dla szkół,
12.40: Płyty. 13.25: Chwilka gospodarstwa
domowego. 13.30: Z rynku pracy. 13.35: Mu-
zyka popularna. 11.15: Codzienny odcinek
powieściowy. 15.25: Życie kulturalne mia-
„sta i prowincji. 15.30: Z różnych operetek.
16.00: Pogadanka dla chorych. 16.15: Kon-
cert. 16.45: Przygoda w marcu, pogadanka
dla dzieci. 17.00: Skarby Polski. 17.15: M:-
nuta uoezji. 17.20 Józef Haydn: Pięć Kwar-
tetów Wokalnych. 17.15: Poradnik sporto-
;wy. 18.00: Koncert Sekstatu Salonowego
|Pawła Rynasa. 18.40: Płyty. 19.00: Ze spraw
litewskich. 19.10: Pogadanka „Czy
„ebłop tutejszy jest uspołeczniony?” 19.25:
Koncert reklamowy. 17.30: Skrzynka tech-

nego przedewszystkiem dla szer-
szych kół kulturainych czytelników
poisikich, ale uwzględniającego rów-
nież potrzeby badaczy naukowych i
studentów  uniwersyieckich, —1а
których na końcu każdego tomu do-
dano obszerny dział bibiyjograiiczny.
hw tomie lll-cim znajdują się nadto
tablice porównawcze, w. których
chronologicznie zestawiono wybit-
niejsze zjawiska literatury polskiej i
obcej ostatnich lat pięćdziesięciu.
Indeks nazwisk do trzech tomów o
bejmuje 750 pisarzy polskich.

PANI DOMU ODPOCZYWA.
(Nr. 4 dwutygodnika „Pani Domu“)

Odpoczynkiem pani domu zajmowało

się pismo nasze i w poprzednich numerach.

W numerze 4-ym „Pani Domu* jest mowa

o regeneracji psychicznej, koniecznej dla

każdej kobiety, pragnącej zachować żywość

umysłu, bogactwo zainteresowań, a także

iączność z dziećmi na polu intelektualnem.

Wrażenia z wędrówek po Europie —
w tym numerze z Anglji — w sposób bar-
dzo żywy i interesujący opowiada p. Sko-

rzewska.

Wartość jarzyn, sposób ich przyrzą-

dzania, aby nie utraciły ważnych pierwiast-

ków, ich szczegółową analizę omawia ze

stanowiska naukowego i praktycznego art.

M. Strasburger.

„Od stolika prababki do stołów doby
dzisiejsze” — ciekawy przegląd nakryć sto-

łowych, używanych dawniej i dziś daje bo-

gato ilustrowany art. sprawozdanie z wy-
lwowski oddziałstawy urządzanej przez

ZROBI
Żartobliwy  ieljeton „Niewolnice mo-

dy”, opis roboty szydełkiem, recenzje oraz

ilustracje uzupe.niają ten numer.

ARON
4

kuchnią ujrzano żonę gospodarza przykutą =
łańcuchem do ściany. Kobieta miała wol- ZŁOŚLIWOŚĆ.

ną tylko rękę, którą mogła sięgać do stołu -— Tak, to była jazda! Jak strzała pę-

— Przedstawienie propagandowe. W niczna. 19.45: Komunikat śniegowy. 19.50:
poniedziałek _ widowisko amerykańskie Biuro Studjów rozmawia ze słuchaczami
operetkowe „Rose Marie". IP, R. 2200: Koncert symfoniczny. 22.30: zastawionego rozmaitemi potrawami.  Za-! dziłem, przesadzając przeszkody!

odkrycia, bo ona bardzo kocha swego męża | — Z koniem, czy sam? :

1 przyzwyczaiła się do tego traktowania.

PAN “ Monumentalny film PO
„JEGO WiELKA MIŁOŚĆ” W

Lena Żelichowska, Michał ZNICZ, Tad. OLSZA, St. Sielański i in. Film

(Le Re". |

  

  
  

4 i najn. aktualja. Upraszasię o przybywanie napocz. seansów PUNKTUALNIE: 4, 6, 8 i 10.15. Bil. honor.nieważne.

5. ;Transm. z Poznania międzynarodowego me-
czu bokserskiego Polska—Berlin. 22.50:

; Wiadomości sportowe ogólne. 22.55: Kom.
' met. 23,00: Spacer po Europie.

| — Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska
Dziś rewja p. t. „Wesoły Kaziuk“. Począ-
tek przedstawień: 6 min. 45 i 9 min. 15.

  
LSKIо.» ЛЕИ ЗАКАС2
o miłości, zdradzie, nawróceniu. Nad program: KOLOROWY FILM

 

Ulubieńcy wszystkich, królowieCASINO | Ulubieńcy

FLIP iFLAP
zademonstrują niezwykłe przygody i arcywesołe
awantury w swej najnowszej kreacji zwy

nej, wspaniałej komedji p.t.

„NOCNY PATROL:
Nowe pomysły! Nowa bombą humoru! Nowe wulkany śmiechu!
program Tygodnik: „Foxa“ i dodatki. Początek punktualnie o godz. 4ej.

POLSKia kius Dziś Szczytowy film produkcjiaustrjackiej,

ŚWIATOWIO opromieniony aureolą piękna nieśmiertelnej muzyki

Mietiewicz * FRANCISZKA SCHUBERTA pt.

„NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA"
W rolach głównych: czarująca MARTA EGGERTH i niezrównany HANS

JARAY. Muzyka w wykonaniuposz wiededskiej: zaskiestry Harmonięzanj:

сНа

Chcesz sprzedač

Reklama jest džwignią handlu!

lub kupić

BIOS ASDATEL

 

| 

  

SKLEP MEBLI
ZJEDNOCZENI

STOLARZE
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

Wiino, Trocka 6
poleca meble miękkie i twarde z włas- ;
nych warsztatów. Ceny niskie. Za go-|

tówkę i na raty.

NIERUCHOMOSC
riemską, miejską, lub podmiejską

zwróć się do

Spółdzielni Pracy Prac. Umysłowych

„PRACUM”
Wilno, al. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24

    

e HELIOS|

  
C=
i

‚— 9 rzęd. Siewnik dc:
jnawoz. szt.

 

Dzis
Wielki $plewno-muzyczny film p. t;

„SENORITA w MASCE”
w„ai gł fenomenalna śpiewaczka — partnerka Jana Kiepury —
Gladys Swardhout, ulubieniec kobiet John Boles i Charles Bickford.
Sensacy za, pełaa napięcia akcja. Nad program: Atrakcja i aktualja.

Początek o 4-ej, w_ niedzielęod 2-cej.

Siewnik
„Superior“ į

 

  

  

MĘŻCZYZNA,
Y |młody, żonaty, poszu*

kuje pracy dozorcy,
wožnego, jako robot-
nika przy budowie,7%
czy jakiejkolwiek in-
nej pracy fizycznej.
Lipówka 33, m. 1, Lic-
kun Antoni, albo tež
proszę pozostawič a-
dres w Adm, „Dzien.

 

PIANISTKA,
kwalifikowana udziela
lekcji gry pna

są im | Potrzebny
kleślarz-ka, umiejący
pisać na maszynie, z
dobremi reierencjami.

„Westfal-
ja” 11/3 mter, Kosiar-
ka oryg. „Ce. Kor.

. .|wej początkującym “ ika“.Ir z |.mid AS kaseda = usADEdla „robotnika

niedrogo _ sprzedam. |N0wszą metodą, Przyj-|-" šo 7“ SLUZACA,
Bliższych wiadomości mie _ akompanjament. |** e w średnim wieku, zna
zasięgnąć w Adm'n.| Warunki _ dostępne, 77777711" |się na kuchni i go-
„Dziennika“. 507 Kostepy zapewnione.| spodarstwie, poszuku-| &
RZA AZ . Dobra 12, m. 2 je pracy w domu

(kolo Zakretowej) chrześcijańskim, A-
Kupie dom dres do Adm. „Dzien.

 

  
 

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

Cena 10 groszy.

PRACY
dozorcajako lub

woźny poszukuje męż
czyzna w średnim
wieku znający się na

"prawem korzystania z
| salonu, z  opałem,
|| światłem, telefon, ła- |
jzienka, Odpowiednie
(dla doktora, adwoka-
ta, lub pod biuro,
VisĄ vis Apteki Miej-
skiej, ul. Wileńska 22,
m. 2 — I piętro, P.
Olszewska. 510—0

i“ Pokėj
umeblowany do wy-
najęcia. Portowa 19,
m. 11.

 

(ias natai
Cięcie "aw Z

karłowych i
wych,

nych,

stolarce,  ślusarstwie, KTZEWów Owoco ;

Z-k balngons. 3—2 sadzenie szczepów;

di przesadzanie roślin

za rage m E Qierty

sh b |dla „ogrodnika - Ia-

% chowca* do Admin.
„Dz. WiL* 41—2

66|

| DO WYNAJĘCIA bódżzim
1 lub 2 pokoje z ume-
„blowaniem lub bez,z| ,MIŁOSIERDZIU

Czytelników _poleca-
|my biednego, ślepną-
cego stolarza Ogo-
nowskiego Ludwika
zam. ul. Szkaplerna
89 — 2 .Łask. ofiary
przyjmuje adm. „Dz.
WiL'* lub bezpośred-
nio.

ODWOŁUJE SIĘ
do miłosierdzia bliź-
nich przymierający
głodem, nieuleczalnie
chory na przewlekle
schorzenie mlecza pa-
cierzowego — Adam
Zmitrowicz, zam, Kal-
waryjska 95—4, albo
łask. ofiary do Adm.

j |„Dzien, WilL“

RODZINA J. F.
składająca się z 6 o

 

  
od 7—10 tysięcy zło- MŁODA Wil* dla G. T. 509 sób bez środków do
tych. Oferty do Adm, RANCUZKA m m $ cia bl moc

| „Dzien. Wil'* pod lit. „Simo kicdwak. $ - ABSOLWENTKA m aCZ n ie 7 kasis też
A. B. Pośrednictwo'o| Paryża, udziela lekcji PRZYJMĘ Szkoły Przemysiowo | T A N į 0 darowaniu maszyny

wykluczone. kosyesakóji<Кн zarząd domem zu Handl. poszukuje pra- do szycia. Najstarsza

SPRZEDAM _ |kiei. | Wileiska 29|skromne wynagrodze.|): ockyki g jęz] Ziesz Śniadanie, |eėrka mogiaby zara:
į DE, nie, lub za ej lub pra w ja iać е
Ы ж:‘:іе;:аг. dobrzej m 3, od 5—7 wiecz. nie. Referzncjepigs kankojniekse po obiad i kolację Two ca Wincen-

jącą, w cen- wszorzędne. Oferty biorstwie, czy zakła- r. tego & Paulo prosi
{ bm miasta, Lokal NIEMIECKI —  |padsyłać do Admin, |dzie, Posiada b. do- oma aa pa rem
= się na každellekoje, konwersacja i „Dziennika Wileńsk.* bre referencje. Łask.|W KAWIARNI © przyjście z pomocą

de eeVis“ ad 0. z: pod „Zarząd pam Jegłoszenia do Admin| Wielka 14. |tej rodzinie. Adres w
a. M м

„Dzien. WiL* 517—1 p K aisiais fg > wig mąLKAL UK ez” szą -

ADMINISTRACJA: Wlimo, ri, Mostowa 1, czynna od į. 9 — 18 CENA PRENUMRRATY: miesięcznie x odnosytziem do domu lub przesyłką poeztową -- zł, 2 gr. 50, kwartalnie al. 7 gr. 50, uagranioą uł, ©; —
CENA OGŁOSZEŃ; ra wiorss milimetr: przed tekstem | = tokócie (5 łxm.) 40 ge. xekrologi 30 gr., na tekstem (10 xm.l 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty »a wiersz druku 30 gr Ża ogłoszenia »zórowy ( Śubela*

rycznę п 25% drożej, Dls vos: .4ujecyeh pracy 50% amiżki, Admia'strasja sestrzego robia emiany terminu drūku | ogłorneń | mie przyjmuje xastrzeżeń miejssn. :
 

Miydawca! ALEKSANDER ZMIKERZYŃSKI, Drukarais A, ROS Wilno, Mostowa I. mk O

 
Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAM JAKITOWICZ,


