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Co będzie 2 kartelem podręczników
szkolnych?

W związku z interpelacją ks. po-
sła Lubelskiego, poruszającą rów-
nież sprawę podręczników szkol-
nych Juljusza Balickiego, rażących
uczucia katolickie młodzieży szkol-
nej, wskazaliśmy, że naczelnikiem
wydziału programowo - ošwiatowe-
*go w Min. W. R. i O.P. jest właśnie
sam autor podręczników, p. Juljusz
Balicki. Na czele komisji, krwalifi-
kującej podręczniki stoi wizytator
Mendelbaum - Drzewiecki, o które-
go działalności w Rosji Sowieckiej
obszernie już pisała nasza prasa. P.
Drzewiecki zresztą znany jest jakoį np.
Noa radykalnego Związku
aucz. Polskiego. Nic dziwnego za-

tem, że kwalifikowane przez niego
podręczniki do szkół mają charakter
tak niechętny w stosunku do Kościo-
ła katolickiego i że tę niechęć usi-
łuje się zaszczepić młodym pokole-
niom.

Sprawę podręczników szkolnych
porusza ostatnio również  „llustro-
wany Kurjer Codzienny” (z dn. 29
ub. m.) w artykule p. t. „Skandal, z
którym trzeba skończyć! Mionopole
i kartele — podręcznikowe..." W ar-
tykule tym czytamy m. in.

„Zestawienie nazwisk okaże, że
autorami podręczników są przynaj-
mniej w dwóch trzecich albo osoby
pracujące w Ministerstwie "W. R. i
O. P. albo z Ministerstwem związa-
ne. Niektóre z nich mają dosłownie
monopole — na e podręczniki.
Któż to są teodóbę? .

Prym wiedzie naturalnie naczel-
nik wydzialu programowego (p. Ba-
licki), t. j. tego wydziału, który, jak
nazwa wskazuje, wypracowuje pro-
śramy i o podręcznikach z klomisją
decyduje. Obok niego dwie jego
współpracowniczki z tegoż wydziału
(pp. Grotowska i Klingerowa).
A dalej: urzędnicy ministerjalni

(Falski), doradcy ministerstwa w za-
kresie pewnych działów (Kubski) —
żony urzędników  ministerjalnych
(Zarembina), wizytatorzy i wizyta-
torki  (Dancewiczowa, Bąkowski),
instruktorzy (Wuttke, Gayówna, Ru-
siecki, Pohoska, Janiszewski), wy-
sbcy urzędnicy ikuratonjów  (naczel-
nik Durek, lebanowski) a dopiero
na okrasę trochę „szarej” braci prze
ważnie z Warszawy i parę „rodzyn-
ków" z powincji, ё

Może ktoś powiedzieć: ludzie ci,
jako pracujący przy warsztacie pro-
gramowym — najlepiej programy
znają więc nic dziwnego itd...

Zgoda! Niemożna dygnitarzy mi-
nisterjalnych ograniczać w ich pra-
wach do ubiegania się o siekė
ich podręczników — (choć raczej z
wielu względów (gdzie studja) było-
by wskazane — ale niech się to nie
dzieje z krzywdą innych autorów.

Bo dziwnie aprobaty wyglądają,
śdy się przeglądnie te nazwiska mi-
nisterjalne! Więc nikt już nie po-
trafi podręcznika napisać tylko dy-
gnitarz
wyśląda!

„ O wartości tych prac panów dyg-|
nitarzy a przedewszystkiem o prak-|
tycznej ich wartości wszkole —
mogłoby wiele powiedzieć nauczy-
cielstwo wszelkich kategoryj — ten
szary pracownik od codziennego
warsztatu, który musi się borykać z
wieloma trudnościami w szkole a
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ministerjalny? Bo tak to.

i

„któremu te trudności zwiększają
jwłaśnie podręczniki „dyśnitarzy”. —
iNieestetycznie wprost wyglądają
monopole właśnie tych dygnitarzy—
a często monopole połączone z kar-
telami”, и

Dia społeczeństwa katolickiego
ten dobór podręczników ma też swo
ją wymowę, gdyż ich autorowie są
wybitnymi działaczami radykalnego
odłamu Związku Nauczycielstwa Pol
skiego. Podręczniki te w dodatku
nie są najlepsze, wWfęcz przeciwnie,
roi się w nich od różnych błędów,

‚ w podręcznikach Pdhoskie; i
Kubskiego — Zarembiny.

Niezwykle wymowne są również
stosowane przez wydział programo-
wy M. W. R. i O.P. tak zwane tur-
nusy, czyli zmiana podręczników po
trzech latach ich używania, W okre-
sie nędzy i bezrobocia, jakie przeży-
wa nasza ludność miejska i wiejska,
łatwo zrozumiemy jakim dramatem
są w rodzinach wydatki ma nowe
podręczniki. Pewnie, niewiele to ob-
chodzi wydawców i autorów, którzy
pobierają za tó poważne homorarja.

Rząd rozwiązał już szereg karteli
przemysłowych i handlowych. Czyż
nie należałoby również przyjrzeć się

| bliżej ikartelowi podręczników szkol:
nych i uzdrowić tę dziedzinę? (KAP

|

) W środę w południe odbyło się
krótkie posiedzenie sejmowej komi-
sji spraw zagranicznych, na Ikitėrem
uchwalono projekty ustaw o raty-
„fikacji konwencji handlowej między
|iPolską i Kanadą, oraz dwóch umów
międzynarodowych w sprawach mor
skich.

Kandydatura
Od paru dni utrzymuje się pogło-

ska, że Minister Komunikacji, p. inż.
Butkiewicz podał się do dymisji. Ja-
„ko kandydata na wolną tekę wy-
mieniany jest płk. Juljusz. Ulrich, do-
|tychczasowy zastępca wiceministra
Spraw Wojskowych, dawny szef IV

|

{

| stępnego zaś dnia odbędzie się w

Po czterodniowej przerwie, spowodo-

wanej świętami grecko - katolickiemi Sąd
Okręgowy wznowił w czwartek o godz.

10.45 rozprawę w sprawie o zabójstwo ś. p

Ministra Pierackiego.
Przewodniczący

Hankiewiczowi.
Na wstępie obrońca zaznacza, że za-

równo on, jak i jego koledzy bronią mło-
dych ludzi, którzy w zaraniu życia popadli
już w konilikt z prawem i stoją pod cięż-
kiemi zarzutami aktu oskarżenia. Obrońcy
bronią ludzi, a nie organizacji,

Adw. Hankiewicz przechodzi następnie
do omówienia konstrukcji aktu oskarżenia,

zaznaczając, iż jest on madzwyczaj solidnie

i sumiennie zbudowany. Zdaniem obrońcy,

brak jest jednak zakOńczenia, co sprawiać

ma czytelnikowi wielkie rozczarowanie,

według obrońcy bowiem, ten solidny akt

oskarżenia nie daje sprawcy.

- Powołując się na słowa prokuratora.
że główną osią, dokoła której obracają się
wszyscy oskarżeni jest Grzegorz Maciejko,
obrońca przechodzi do rozważenia sprawy,
czy Grzegorz Maciejko jest rzeczywiście

tym, którego przedstawia oskarżenie,
Obrońca wskazuje ma oświadczenie

prokuratora, według którego organizacja
O. U. N. jest organizacją silną i finansowo
zamożną, Minister spraw - zagranicznych

i $ *

udziela głosu adw.

 
Expose min. Becka

Przy końcu posiedzenia prze-
wodniczący wicemarsz. Schetzel po-
dał do wiadomości posłów, że min.
Beck wygłosi swe exposć dnia 14-go
b. m. o godz. 12-ej w: południe, e

о
misji rozprawa nad jego przemówie-

| niem.

Min. Butkiewicz ustępuje
płk. Ulricha
oddziału Sztabu, obejmującego spra-
wy komunikacyjne.

Płk. Ulrich od 1927 r. do 1929
byi pierwszym dyrektorem — Рай-
stwowego  Imst. Wych. Fiz. i Prz.
Wojsk.

Kto będzie nowym akademikiem?
Przeprowadzone ną ostatniem po-

siedzeniu Akademji Literatury gło-
sowanie w sprawie obsadzenia wa-

kującego miejsca w Alkademji po

śmierci ś. p. P. Choynowskiego nie

dało, jak wiadomo wyniku i wybór

nowego akademika odroczono na

'Kto wygrał na loterji?
Pierwsze ciągnienie:

10.000 — 67120. |
5,000 zi. — 614 12953 60164 65670,

1106438 133847 130608 143232 165999.
| 2.000 zł, — 3070 10460 13860
"25168 35476 36767 48125 51305
51496 52559 60382 64898 97717
1102207 133828 138615 143508 148136
161657 165910 170926 183082 190610.
|. 1.000 zł. — 13907 15994 24531
34803 50574 58256 59887 63224 65416
166052 74817 79815 112874 112230
|115947 119464 127360 138019 137672
135097 139089 141687 147934 148777
164823 169798 176309 176393 187688.

Ciągnienie popołudniowe.
30,000 zł. — 104972.
20.000 zł. — 127908.
10.000 zł — 25304 92475 144359.
5.000 zł. — 19990 35923 44723

60768 81691 169746.
2.000 zł. — 4172 6180 9144 19695

32221 35430 46609 55506 62453 76686
82705 90530 102772 107687 108796,
110813 122419 122690 129204.

miesiąc. Jeżeli w nowym terminie
ponownie żaden z ikandydatów nie
uzyska wymaganej większości 3/4
głosów, wybór ponownie ie od-
roczony poczem dopiero na trzeciem
z kolei posiedzeniu zadecyduje zwy-
kła większość głosów.

Najwięcej szans wyboru mają po-
dobno: Ferdynand Goetel, Juljan
Tuwim i Kornel Makuszyński, któ-
jrzy w poprzedniem głosowaniu о-
jtrzymali jakoby największą ilość
głosów.

Prócz tych trzech kandydatur
zgłoszono jeszcze kilka innych.

AULAT NTATIK

GALWANIZOWANIE TRUPA
W Warszawie krąžą pogloski, iž

w miejsce EEBBWR. ama-
ją sanatorzy powołać życia grupę
Związek Inicjatywy Społecznej (Z. I.
S.). Do tej zmienionej partji sanacyj-
nej mają wejść: działacze organiza-
cyj gospodarczych, przedstawiciele
izb przemysłowo - handlowych i rol-
,niczych, delegaci wojewody lub sta-
SE przedstawiciele „Strzelca”, P.
O. W. i komibatantów. Słowem daw-
ne B. B. o zmienionym szyldzie, czyli
dawne bujanie dla utrzymania się
przy władzy tych samych ludzi. Ta
nowa organizacja trupa sanacyjnego
do życia już nie wskrzesi, W ostat-
nich miesiącach zaszły w Polsce tak
wielkie zmiany, że sanącji już od

zguby żadne
+

* mieckie donoszą,

Manewry floty na Morzu Śródziemnem

Litwy, dr. Zaunius, własnoręcznic wydawał

słałszowane paszporty dla płk. ,Konowalca,
a inne państwa również udzielają jej pomo-

cy, jest więc rzeczą zupełnie niezrozumiałą

— mówi obrońca — aby tego rodzaju orga-

nizacja mogła wysłać takiego chłopca, jak

Maciejkę w celu dokonania zamachu na

życie ministra i aby w kilka dni po zama-
chu nie miał on co jeść, jak to zeznał osk.

Myhal

Obrońca zapytuje następnie, czy możli-
we jest, aby sprawcą zamachu na życie mi-

nistra mógł być osobnik, którego nazwiska

nie znał prowidnyk organizacji, Bandera,
który kazał go sobie przyprowadzić i

stwierdził przytem, že jest nieinteligentny.

Jakkolwiek można się odnosić do organi-

zacji O. U. N. — zaznacza dalej obrońca —

niesposób odmówić jej pierwotnego chiop-
skiego rozumu,

Przypominając słowa prokuratora, iż
zabójstwo min. Pierackiego przez Grzego-
rza Maciejkę jest iaktem historycznym, tak
jak zabójstwo Andrzeja Potockiego i za-

mach Fedaka na Marszałka Piłsudskiego,

obrońca zaznacza, że z trzech tych faktów,

tylko pierwszy jest prawdziwy. Na podsta-

wie prawomocnego wyroku, oświadczam —

daka był oddany do wojewody Grabow-
skiego i Fedak zamierzał wręczyć rewolwer

Marszałkowi Piłsudskiemu, lecz policja go

chwyciła i nie zdążył już tego ruchu wy-
konać. Tak samo — konkluduje obrońca —

Maciejko nie jest sprawcą zamachu na min,

| Pierackiego.

| Po zabójstwo min. Pierackiego zniknę-
ło z Warszawy 5 ludzi: Łebed, Hnatkiwska,

' Maciejko, Fedyna i Mosdori. Maciejce po-
bytu Maciejki nie jest znane. O miejscu

| pobytu Mosdoria obrońca dowiedział się

' dopiero tutaj na rozprawie w ub. miesiącu.

! Obrońca przywiązuje dużą wagę do zeznań

sekretarza p. Ministra Pierackiego, który
oświadczył, że Mosdori, gdy dowiedział się
przez teleion, że pan minister nie może go

przyjąć, powiedział: „to będzie zapóźno”.

Q godz. 13.30 przewodniczący zarządził
przerwę obiadową.

 
Po przerwie obrońca Hankiewicz prze-

szedł do scharakteryzowania osk. Hnatkiw-
skiej.

Qbie strony p
WARSZAWA. (Pat). Na froncie

północnym według urzędowego ko-

ska była dziś w dalszym ciągu czyn-

Ip Gabat.
Według informacji włoskich, nie

zaszło nic godnego zanotowania.
Źródłą angielskie ruówią, że deszcze
unieruchomily niemal na całym fron-
cie północnym obie armje zarówno
włoską jak i abisyńską. Źródła Nie-

że odwrót wojsk

 
w ocenie

| RZYM. (Pat). Zapowiedziane ru-
jchy floty francuskiej i brytyjskiej
j wywołały głośne echo w prasie wło-
|skiej, która zwraca uwagę: 1) na

ać, że flota francuska znaj-

idzie się na wodach Casablanki dnia
|2 stycznia br., to jest w chwili, gdy
„na terenie genewskim zapadač mają
„wažne uchwaly dotyczące Włoch.
*2) Že rėwnoczešnie z ruchami 2-giej
„eskadry francuskiej koło Gibraltaru
„pierwsza francuska eskadra  śród-
ziemnomorska wyruszy z Tulonu,
„aby wykonać ćwiczenia obliżu
„Korsyki, 3) że ruchomfloty: Macu:
„skiej towarzyszyć będzie czasowe
wycofanie 4-ch potężnych jednostek
brytyjskich z Morza Śródziemnego.

 
zastrzyki nie uratują. 4) Że wszystkie te okoliczności zro-,

mówi obrońca Hankiewicz — że strzał Fe-j

munikatu włoskiego artylerja wło-,

na na południu od Makalle nad rze--

Proces Ukraińców
_.. Przemówienie adw. kankiewicza

Na podstawie zeznań kom. Jedlińskie-
go, obrońca twierdzi, iż mie było dowodu

(na to, iż Hnatkiwska była czionkiem OUN.
Obrońca omawia następnie pobyt Łe-

beda i Hnatkiwskiej w Warszawie, zazna-

czając, iż zerwali oni „wówczas zupełnie
kontakt ze światem.

Zastanawiając się nad kwestją, czy je-
żeli iaktycznie Łebed był tym, który przy-

gotowywai zamach na min, Pierackiego,

Hinatkiwska wiedziała o temzaznacza obroń
ca, że śledztwo ani rozprawa żadnych dowo

dów ma to nie dały. Jedynym łącznikiem
między Łebedem i Hinatkiwską — mówi о-

brońca — była miłość.

Zeznaje ona z całą szczerością, że po-

lityką nie zajmowała się, gdyż nie nadaje

się do tego, jako niewiasta, Zdaniem obroń-

cy, zarówno Łebed, jak i Hnatkiwska za-

piacili tylko za swą miłość.

Co do osk. Raka, oskarżenie opiera się
tylko na jednym świadku, to jest na Malu-

cy. istnieją natomiast jeszcze zeznania

osk. Zaryckiej i świadka Wiery ŚwięcfiKiej,
które zgódnie zeznają, że Rak nie znał
Maciejki osobiście,

Jako organizator sportowy, Rak  za-
kładał iilje ukraińskiego sojuszu sportowe-
go. Policja obserwowała go od trzech lat,
la nie znalazła żadnego dowodu jego przy-
należności do O. U. N.

Kończąc %we przemówienie, obrońca
Hankiewicz prosi o uniewinnienie osk.
Pidhiajnego z oskarżenia z art. 27 i 225
K. K.

Co do osk. Łebeda, obrońca prosi rów-

wnież o uniewinnienie z art, 225 K, K, a co
do art. 93 i 97 K. K. o odesłanie sprawy do
sądu przysięgłych we Lwowie.

Co osk. Hnatkiwskiej, prosi o uniewin-

nienie z ort, 225, 93 i 97 K. K. wreszcie co

do osk. Raka o uniewinnienie z art. 148, 93
1 97 К. К.

Następnie przewodniczący udziela gło-
su oskarżonym Malucy i Myhalowi.

Maluca zrzeka się głosu, natomiast

osk. Myhal wygłosił dłuższe przemówienie,
w którem wyjaśnił swoją rolę w sprawie

ucieczki Maciejki i potwierdził swoje ze-

znania, O uniewinnienie nie prosił.
Po zakończeniu oświadczenia osk. My-

hala, przewodniczący zarządził przerwę do |
jutra godz. 10-ej rano. 
 

Walki na froncie - południowym
oniosły straty
włoskich z pozycji na zachód od Ma-
kalle został zakończony.

Na froncie południowym, według
źródeł angielskich rozpoczęły się
walki na południe od Kerelle i na
zachód od Gorahei. W! Addis Abe-
'bie uważają, że jest to początek
ofenzywy armji gen. Graziani'ego w
kierunku stolicy abisyńskiej. Za-
'ciękłe walki toczyły się pod Dżinir
w odległości 110 km. na zachód od
Gorahei.. W bitwie pod.Kerelle о-
bie strony poniosły duże straty.

włoskiej
dziły domysły, iż układ  francusko-
angielski na temat współpracy śród-
zieminomorskiej jest już faktem do-
konanym.

CHOROBA GHANDIEGO. |
LONDYN. (Pat). Z Bombaju do-

noszą,'iż Mahatma Ghandi poważnie
zachorował.

ŚMIERĆ ZNANEGO AKTORA
FILMOWEGO.

HOLLYWOOD. (Pat). Zmarł na-
skutek ataku sercowego w wieku
lat 39 znany aktor filmowy John
Gilbert.
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Drugi dzień procesu młodych komunistów z U. 5. В.
Wczorajszy dzień procesu mło-

dych komunistów wileńskich po-

święcony był w całości badaniu

świadków.
Pierwsi zeznawali profesorowie

uniwersytetu, którzy w ten lub inny

sposób stykali się z oskarżonymi.

Zeznania ich naogół wypadły dla

większości oskarżonych pomyślnie.

Wprawdzie przyznają oni, że oskar-
żeni wyróżniali się naogół radyka-

lizmem poglądów, ale nie  stwier-

dzono na terenie uniwersytetu, by

w wystąpieniach ich było coś kary-

godnego, ponosił ich młodzieńczy

lemperamient i taka p. Marja Dzie-

wicka byłaby zawsze skrajna w

swych wystąpieniach, bez względu

na przynależność organizacyjną.

Taki sens miały zeznania profe-
sorów Rossego, A.Ž „Hillera

Koschmidera. Ten ostatni scharakte-

ryzował oskarżonych Smala i Szcze-

kalę jako wyjątkowych demagogów,

którzy swemi wystąpieniami  razili

nawet na tle bardzo radykanie uspo-

sobionych członków Związku  Stu-

dentów Białorusinów.
Nieco humorystycznie wypadło

zeznanie prof. Priifera, kitóry wysta-

wiając niezwykle dodatnie świa-

dectwo osk. Petrusewiczowi, jako

naukowcowi, więcej mówił o pają-

kach niż o kwestjach bezpośrednio

związanych z procesem.

Prof. Gutkowski i Świaniewicz
także pochlebne zdanie wypowie-
dzieli o naukowej pracy Jędrychow-

skiego, przyczem prof. Świaniewicz
wważa Jędrychowskiego za wybit-

mego znawcę marxizmu. Ciekawe,

iż, uchodzący za znawcę sprawy

białoruskiej, « p. Świaniewicz nie

umiał odpowiedzieć na pytanie co

do wysokości odsetka ludności bia-
łoruskiej na Wileńszczyźnie.

Po profesorach zeznawało paru

policjantów, których zeznania nie
wniosły do sprawy żadnych  istot-

nych momentów. Również nie wy-

szedł poza ogėlniki przedstawiciel
Starostwa Grodzkiego.

Świadek K. Szulc, b. wiceprezes

Bratniej Pomocy zapoznał sąd ze

sprawą ujawnienia ulotęk komuni-

stycznych w biurku Marji Dziewic-

kiej, która Bratnią Pomoc traktowa-

ła jako teren do wystąpień agitacyj-

no-partyjnych zaniedbywała nato-

miast swe obowiązki, jako członek

zarządu i referentka powierzonego

sobie działu.

Swego rodzaju sensacją było
jawnienie się na sali świadka Z.
uczyūskiego. Stanął on przed są-

dem w towarzystwie policjanta po-
nieważ odpowiada z więzienia, jako
aresztowany pod zarzutem  współ-
udziału w rzuceniu petardy w skle-
pie „Uniwersal”.

Zeznaje on o osk. Sztachelskim,
którego uważa za komunistę, gdyż
talki charakter miały jego poczyna-
nia na terenie Koła Medyków.

Również pod eskortą zjawia się
działaczka K.P.Z.B. Sora Melnicka,
która zaprzecza temu, jakoby się
miała „kontaktować” z M. Dziewic-
ką, gdyż poznała ją dopiero w wię-
zieniu, * |

Wychodząc panna Sora śle cza-

NA RO
WYDANYN

ww
zawierający bogaty dział
rolniczy i in 7

J
J
M

W každym domu polskimi

Zamówienia z prowincji
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rujący uśmiech osk. Marji Dziewic-podawał konkretne dane, co do u-

kiej.
Należy stwierdzić, że prokurator

Piotrowski robił wszystko, co móśł,

by wycisnąć ze świadków choć tro-

chę konkretnych wiadomości co do

komunistycznej działalności — озКаг-

żonych. :

Świadkowie albo operują ogėlni-

kami, albo wygłaszają prelekcje o

strukturze |kompartji, co poczęła

w końcu irytować nawet sędziów.

Wreszcie i na podwórku oskarże-

nia poczęło się rozjaśniać.

Pierwszym  promyczkiem
aspirant Królikowski. =

Zobrazował on zwięźle ale do-

botnie działalność kompartji na tere

nie Wilna, wykazał związek tej

działalności z poczynaniami Związku
Młodzieży Socjalistycznej i Lewicy

akademickiej — „Front”, wyliczył

aż 6 zebrań, twierdząc, iż wszyscy

oskarżeni brali w nich udział. Nie

jest on pewien jedynie co do tego,

czy się spotykał z Liwszycem.
Z zeznań jego na uwagę m. in.

zasługuje twierdzenie, iż śród mło-

dzieży żydowskiej, jaczejki komuni-

styczne zagnieździły się już w 1929

r. gdy wśród Polaków były tylko

pojedyńcze wypadki przynależności
do organizacji komunistycznej, tak

że pierwsze ślady zorganizowanych
wystąpień młodzieży polskiej dają

się zauważyć dopiero w roku 1933,

Jak wobec tego wytłomaczyć,
że dotąd nie wytoczono sprawy ko-

munistom żydowskim i że studenci
żydzi nie zasiedli dotąd na ławie
oskarżonych?

Na to pytanie świadek Królikow-

ski odpowiedzieć nie umie.

Jeszcze bardziej rozjaśnił hory-

 

był|.

działu w alkoji komunistycznej po-

szczególnych oskarżonych.  Najbar-

dziej dostało się Marji Dziewickiej

obserwując którą policja nietylko

ustaliła pewne „kontakty”, ale

przymknęła szereg poważnych dzia-

lłaczy komunistycznych, jak Sarę

Miennicką i innych.
Zeznania świa red. Mackie-

wicza wbrew oczekiwaniom, wypad-

ły blado. Powtórzył on rzeczy na-

ogół dobrze znane i bynajmniej nie

obciążające oskarżonych.
Na. zapytanie adw. Wirszyłły,

jak to się stało, że Jędrychowski

siedzi na ławie oskarżonych, a Dem-

biński, reprezentujący ten sam kie-

runek, wyjeżdża zagranicę, św.

Mackiewicz stwierdza, że przecież i

Jędrychowski na koszt państwa wy-

jeżdżał zagranicę. :

Q wiele bardziej efektownie wy-

padło zeznanie św. Dembińskiego,

który obok  Jędrychowskiego jest

faktycznym przewódcą grupy  mio-

dzieży, której część zasiada dziś na
ławie oskarżonych.

Podobnie jak Jędrychowski, św.
Dembiński za główne swe zadanie

 

uważał walkę z obozem narodowym.,
przez,Rację bytu, kierowanej

niego organizacyj jaki „Odrodzenie”,
„Klub  Intelektualistów” i niektóre
koła naukowe, była walka z naro-

dowcami. Sanację uważał Dembiń-|
ski za mniejsze „zło”, z którym
do czasu można się pogodzić dla
wspólnej walki z największym wro-
giem — narodowcami.

; Niestety narodowcy zwyciężyli a
| intelektualiści i ich satelici poszli w
‚ гогвурКе.

Po powrocie z wojska i studj6w|ją;
„zagranicznych Dembiūski tworzy no-

Przy sposobności załatwia św.
Dembiński swe porachunki z red.
Mackiewiczem, którego kwalifiku-
je jako człowieka pomniejszającego
każdy ideowy ruch młodzieży.
W dalszym ciągu swych zeznań

wyjaśnia Dembiński, że już „Odro-
dzenie' nietylko interesowało się
specjalnie „budownictwem sowiec-
kiem' zachęcone do tego m. in.
książką red. Mackiewicza „Myśl
w oboęgach”, ale używało termino-
logji sowieckiej jak np. „k'stienkie'',
„łewoje rebiaczestwo, „Mopr” itp.,
snawet ZW

eysztowicz nazywany „„kape-
lanem komsomołu', ši

Charakterystycznym jest że

śatywnie do
jednocześnie mieli kult dla osoby
Vilsudskiego.

Interesująco również wypadło
zeznanie św. [. Bujnickiego, znane-
go poety-żagaristy.

Charakteryzował om działalność
Jędrychowiskiego, stwierdzając, że
jego marxistowskie nastroje. zaryso-
wały się w okresie współpracy z

|rządem.
Wypływa przy tej sposobności

„Odrodzenia”  ks.'

sprawa zebrania u  profesorostwa

Ehreunkreutzów, na którem był o-

becny i przemawiał minister W. R. i

O. P. J. Jędrzejewicz.
Gdy adwokat Krzyżanowski za-

pytuje świadka, co mówił min. Ję-

drzejewicz, prezes Kaduszkiewicz

uchyla pytanie zapytując skolei jaki
to ma związek ze sprawą.

„Taki, — odpowiada mec. Krzy-

żanowski, że min. Jędrzejewicz wła-

śnie mówił o marxizmie',
Przewodniczący — „To  Jędry-

chowski mówił o marxizmie'.
Adw. Krzyżanowski — Ale i

min, Jędrzejewicz też.

| Przewodniczący jaki to jednak

ma związek ze sprawą?

Aidw. Krzyżanowski — taki, że

Jędrzejewicz mówił, a Jędrychow-

ski słuchał.
| Prócz wymienionych świadków
przewinęła się przez salę sądową

cała falanga wywiadowców policyj-
nych, . zeznających szablonowo ©

zgromadzeniach, komitetach, „kon-
|taktach', technice itd.
| Zeznania ich naogół
oskarżonych.

Dziś dalszy ciąg procesu.

obciążają

imi ii iesiii sie nėi PI S i,

‚ W. ciągu dnia wczorajszego bryga-
„dy robotnicze zatrudnione były przy
j uprzątaniu zatarasowanej linji ko-

i lejowej, zniszczonemi wagonami.
| Pociągi wileński i mołodeczań-
leki dochodzą 'tylko do miejsca kata-
|strofy, przyczem podróżni  przesia-

ją się.
ź dniem dzisiejszym komunikacja

Echa katastrofy kolejowej
rozbitych wagonów. Dziś rano przy-

stąpiono do naprawy torów.

". Dochodzenie w sprawie kata-

strofy pod N. Wilejką jest prowa-
'dzone bez przerwy pod specjalnym

kierunkiem komisji prokuratorskiej.
'Niezależnie od tego dochodzenia
|prowadzą władze kolejowe.
' Wyniki dochodzenia ze względu

zont następny świadek, komisarz j wą placówkę w postaci pisma „Po-

Blesmanowicz, który pomijając prostu”, które wypowiada walkę

wszelkie teoretyczne rozważania także i sanacji.

SL ABS iATAI IK IIITOSPAIN,

„Al. Zelwerowicz —przyjaciel człowieka”

kolejowa ma być podjęta normalnie,na dalsze śledztwo są trzymane w

gdyż w ciągu wczorajszej nocy pra- tajemnicy. (h)

cowano bez przerwy nad usuwaniem Ё

Sprawa prolongaty wykupu Świadectw
przemysłowych

, kartikię

ZI JMM
TRZECI NAKLAD PO KONFISKACIE

Wileński Kalendarz Narodowy

Stronnictwa Narodowego

ny wraz z dokładnym wyka-
zem chrześcijańskich źródeł
rzemieślniczych i wolnych zawodów, bogaty dział
porad prawniczych z wzorami podań — nowele —
jest do nabycia w Sekretarjacie

rodowego, Mostowa 1.

W CENIE 1 ZŁ. ZA EGZEMPLARZ.

nien znajdować się WILEŃSKI KALENDARZ NA-
RODOWY jedyny na Wileńszczyźnie, walczący z

zalewem żydowskim.

Stronn. Narod., ul. Mostowa 1 i wysyła za zalicze-
niem pocztowem. Przy zamawianiu najmniej 10

egzempl. udziela się rabatu.

„Kurjer Poznański” zamieścił w
numerze z dnia 7 stycznią artykuł
p. t. „Pytania”. Podajemy go poniżej

w całości:
„Prosimy czytelników, by: się na

chwilę przenieśli: myślą na salę ob-

rad warszawskiego procesu przeciw

ko oskarżonym o zabójstwo. ministra

Pierackiego. Przewodniczący właś-
nie odroczył sobotnie posiedzenie do
9 b m, tj. do czasu upływu świąt
grecko - katolickich. Trybunał są-
dowy już wyszedł z sali, gdy do ła-
wy oskarżonych podszedł prokura-
tor Żeleński w towarzystwie znane-
go artysty Al. Zelwerowicza.

Za zezwoleniem prokuratora Zeł-
werowicz wręczył  Korpyticowi, 0-
skarżonemu o sfabrykowanie bom-
by, jaką miał Maciejko i upuścił na
ulicy Foksal po dokonaniu zamachu,

świąteczną z następującym
napisem:

„Panu, Panie Korpyniec, jak i Pańskim
towarzyszom  tragedji, w dniu wieczerzy

wigilijnej przesyłam życzenia spokoju i u-

kojenia.

Al. Zelwerowicz,
przyjaciel człowieka”.
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ideowy,  gospodarczo-

zakupu, warsztatów

Stronnictwa Na”

i chrześcijańskim powi-

przyjmuje  Sekretarjat
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Wręczywszy kartę, Zelwerowicz
podał Korpyńcowi rękę,

Oskarżony tymczasem zwrócił
się do prokuratora Żeleńskiego z
prośbą o zezwolenie na udzielenie
mu książek do czytania, ofiarowa-
nych dia więźniów. P. Żeleński zg0-
dził się na to i obiecał Korpyńcowi
wydanie odpowiednich zarządzeń.
Korpyniec podziękował prokuratoro
wi za uprzejmość. Prokurator Żeleń-

Jak donosiliśmy Izba Przejmysło-
wo-Handiowa w Wilnie zwróciła się
do władz skarbowych z prośbą o
wzięcie pod uwagę ciężkiej sytuacji,
w jakiej znalazło się kupiectwo i

kios os iki die oiiii Oai AD MACA а

W. NIEDZIELĘ DNIA 12 STYCZNIA
1936 R. ODBĘDZIE SIĘ W OGNI-
SKU AKADEMICKIEM (WiELKA

124) ZABAWA TANECZNA
MŁODZIEŻY  WSZECHPOLSKIEJ

 
przemysł w okresie przedświątecz-
nym i wydanie zarządzenia 0 zwoł-
mienie оф odpowiedzialności tych
przedsiębiorców, przeciw którym
sporządzono do 15 bm. protokuły o
miewykupienie świadectwa przemy-
słowego. į
"Jak się dowiadujemy, władze
skarbowe skłonne są wydać takie
zarządzenie, z tem zastrzeżeniem,
że z całym rygorem będą ścigać
tych, którzy nie wykupią świadectw

ski, odchodząc, podał Korpyńcowi POCZĄTEK О GODZINIE 2i-ejprzemysłowych do dnia 15 stycznia
rękę, WSTĘP99GR.

Korpyniec, który odmawiał i ыа
znań w języku polskim, teraz posłu-,
 

giwał się nim bardzo łatwo.
Każdemu narzuca się wręcz py-

tanie: skąd ta niezwykła uprzejmość
dla oskarżonych, którzy należą: do
organizacji, sprzysięgającej się prze-
ciwko Polsce? ' s

Występ coprawda p. Zelwerowi-
cza w roli „przyjaciela człowieka”,
choćby wobec takich Korpyńców,
nie bardżo nas dziwi. Ale dziwi nas,
że umożliwił mu odegranie tej tea-
tralnej roli na takiem miejscu i w
takiej chwili prokurator, sam poda-
jąc teraz rękę jednemu z głównych
oskarżonych, na którego przed paru
dniami żądał kary śmierci, Co to ma
znaczyć?

Prosimy sobie uświadomić na-
stępujący stan rzeczy: Zbrodnia Kor
pyńca i tow. spowodowała utworze-
nie „miejsca odosobnienia" w Bere-
zie Kartuskiej przez ówiczesny rząd
p. Kozłowskiego, a dalsze jego obec-
ne podtrzymywanie i polityczne ży-
rowanie przez rząd pp. Kościełkow-
skiego, Kwiatkowskiego, Raczkie-
wicza, Świętosławskiego i in, W tej
Berezie Kartuskiej byli i są Polacy-
narodowcy, potępiający bezwzględ-
nie wkraińskie zbrodnie przeciwko
państwu polskiemu i jego przedsta-
wicielom.

Otó żzapytujemy: <czy reprezen-
tantowi obozu narodowego, choćby
najpoważniejszemu, — pozwolonoby
złożyć „odosobnionym'  narodow-
com polskim świąteczne życzenia
'„spokoju i ukojenia” i pieczętować
je ma piśmie godłem „przyjaciela
człowieka”? .-

| - Albo, czy byłoby ,do pomyślenia

troku bież. (h)

| Qgródki Jordanowskie w Wilnie
' Za przykładem Krakowa, Warsza-
„wy, i innych miast polskich powstać
mają w /

no - zalbawowe, oraz prawidopodob-
"nie krytą werandę, jako schronisko

Wilnie już w roku bieżącym przed deszczem, oraz ewentualnie
"t zw. ogródki Jordanowskie, czyli! jadalnię.
miejsca zabaw sportowych dla dzie-
‘©
* Pierwszy wileński ogródek Jorda-
nowski urządzony będzie przy ul.
Portowej u podnóża Góry Boutfało-
wej, па placu niegdyś przeznaczo-
nym na stację autobusów zamiej-
skich. Plac będzie ogrodzony i ob-;
sadzony drzewami, Mieścić on bę-
dzie płytką sadzawkę do brodzenia,
różne przyrządy i place giminastycz-
esana ik dii ik ai S

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Nr. 1.

Narodowy organ walki
cena 10 groszy

: Do nabycia w kioskach,

O TEM, CO SIĘ DZIAŁO
W SCHRONISKU WYCIECZKO-

‚ WEM NA UL. MONIUSZKI.
„ Wydział Zuchowy przy Komen-,
dzie Chorągwi Harcerek w Wilnie
'zorganizował tam kolonję dla zu-
chów. wiejskich i kurs informacyjny
„dla kierowniczek Gromad Zucho-
,wych. Mieściło się to przy ul. Mo-
niuszki 36 od 28.X11 35 r. do 4.1 36 r.
Dzieci wiejskie miały b. dużo wra-
żeń, zaczynając od jazdy pociągiem
poraz pierwszy (w dodatku motoro-
wym), a później zapoznanie się z
życiem miejskiem, jego kulturą, pa-

Urządzeniem ogródika zajmie się
Ośrodek WychowaniaFiźycdzado:

REP ROR RAPER ASACTREKA T

REGULACJA BOŁTUPIA.
| Na posiedzeniu w dniu 8 b. m.
: Magitsrat zatwierdził plan podziału

 

' gruntów Skarbu Państwa w miejsco-
wości Bołtupie i Wolne Żórawice.
; Wymienione wyżej miejscowości sta
„nowią pėlnocną dzielnicę m. Wilna,
przylegającą do Kalwarji. Zatwier-
|dzony plan stanowi właściwie regu-
„laoję tej dzielnicy i ułatwia dostęp
"do Kalwarji, gdyż m. i. wyznacza
' szeroką aleję, prowadzącą od mostu
w Bołtupiu do Wieczornika. {

sport.
ŻYDZI WILEŃSCY PRZECIWKO

'  OLIMPJADZIE BERLIŃSKIEJ.
w związku ze zbłiżającymi się

terminem olimipjady berlińskiej żydzi
wileńscy rozpoczęli akcję przeciw-
ko odbyciu olimpjady w Berlinie.
Akcja polega na zbieraniu podpi-
sów pod arkusze protestacyjne do
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w
Warszawie. Arkusze zawierają pro-
test przeciwko odbyciu gier olimpii-
skich w Berlinie oraz przeciwiko u-
działowi Polski w tych grach. Akcja
objęła prawie, że wszystkie organi-

 

В

„by — powiedzmy — w toku procesu; *. = 005 ;
j bydgoskiego o zajścia podczas wy- miątkami Wilna, Dalej — życie w zacje i towarzystwa żydowskie w
|borów w Wyrzyskiem prokurator gromadzie oparte oideologję harcer- Wilnie i już w ciągu pierwszych dni
| podał rękę oskarżonym Polakom, |SK4- Zuchy dużo skorzystałyinależy bm. zebrano około 5 tys. podpisów.
chociaż przecież nie obciążonym |ŻYCZYĆ DY takich kolonij dla zu- Akcja będzie trwać przez cały bm.
żądaniem przez prokuratora kary|chów wiejskich w okresie feryj zi-i zostanie zamknięta przed rozpo-
śmiiercś? mowych w czasie najodpowiedniej- częciem zimowych gier olimpijskich

Stawiamy tylko pytania. Czytel- |SZYm% gdzie dzieci nie mają Roy w „w Ganmisch-Gartenkirchen w lutym

nik sam na nie odpowie i sam — do-|Polu — było jak najwięcej. Przez to roku bież.
powie sobie resztę”. utrwalamy polskość w naszych za- Wileńscy żydzi przy pomocy:swej

i padłych wioskach i siejemy kulturę. prasy czynią etrania w kierunku
| PESZEKEPEE:TOWARZE EZTZOKORYCYCZZO 2przezpazygo wieje dachowych |rozazerzenia kampani na całą: Pol-
! : ; kierowniczek, pracę w Gromadach skę przez pobudzenie Iklubėw i zrze-
"CZY JESTES JUŻ CZŁONEIEM Zuchowych rozszerzamy i ę- |szeń sport. h całej it towych całej Polski do na-
! L. O. P. P. biamy. a šladowania wzoru Wilna. (h) щ 



POLIP DWUGŁOWY
Po „wyrėwnaniu“ pensyj urzędni-

czych i cen kartelowych obecnie ma

przyjść kolej na przedsiębiorstwa pań-

stwowe i wogóle na cały nasz eta-

tyzm, W tym celu minister przemysłu

i handlu, gen, Górecki, zainicjował

jeszcze przed świętami narady specja-
listów, które po świątecznych wy-
wczasach mają być dalej prowadzone.

Jak słychać, niedobitki prywatnego
gospodarstwa, skupione w izbach

przemysłowo - handlowych, szykują

się do walnej rozprawy, gromadzą

skrzętnie rozmaite materjały, widocz-
mie w nadziei, że tym razem uda im

się częściowo bodaj uwolnić z objęć

potężnego polipa etatyzmu,

Gdyby o dalszych losach tego poli-

pa decydować miały względy gospo-

darczej ściśle natury, to możnaby
przywiązywać pewne nadzieje do roz-

poczętej akcji. Po' wyczerpaniu re-

zerw budżetowych, po zlikwidowaniu

funduszu „f”, którym odżywiały się
przedsiębiorstwa państwowe, po za-

mrożeniu w nich znacznych kapitałów

banków państwowych — nadeszła
istotnie chwila sposobna po temu, aby
także i na tym odcinku zoperować

szkodliwe przerosty i garby.

Ale etatyzm — u nas i gdzieindziej

— nie jest zjawiskiem gospodarczem,
nie jest — jak twierdzą niektórzy —

następstwem kryzysu, jakiemś złem

koniecznem kryzysowej  konjunk-
tury. Nasz etatyzm jest jednym z

czynników pomajowego systemu poli-
tycznego, zajmując w nim naczelne

miejsce obok „sanacji moralnej”, „wal-

ki z partyjnictwem” i „państwowego
wychowania”,
W systemie, którego założeniem jest

wszechwładza rządu, jako jedynego

przedstawiciela i rzecznika interesu

państwowego, gospodarstwo na równi

z innemi funkcjami życia zbiorowego
musi podlegać postępującej etatyzacji,

Że jest to pewnego rodzaju zewnętrzna
konieczność, dziejąca się nawet

wbrew „nastawieniu” czynników de-
cydujących, tego dowodzi historja sto-

sunku rządu do życia gospodarczego
w pierwszych latach okresu pomajo-

wego,
Stosunek ten rozpoczął się od sie-

lankowego niemal liberalizmu, Sfery

gospodarcze stanęły u boku rządu p.
Bartla w jego walce z „sejmowładz-
twem”. Ten pierwszy okres „współ-

pracy” sprawił, że przywódcy ster go-
spodarczych przez pewien czas my*
śleli zupełnie na serjo o takim podzia-
le pracy na przyszłość, w którym kie-
rownictwo spraw politycznych przy-
padłoby piłsudczykom, a polityka go-

spodarcza dostałaby się w doświad-

czone ręce współpracujących z rzą-

dem przedstawicieli „sfer gospodar-

czych”, W myśl tej koncepcji po wy”

borach w r. 1928 konserwatyści rozpo-
tzęli energiczną akcję, zmierzającą

do utworzenia pod ich komendą „fron-

na zasadach liberalnych,

Żałośnie skończyła się ta impreza.

Na zebraniu u ks, Janusza Radziwiłła
wódz etatystów sanacyjnych, obecny '

prezydent Warszawy, p. Starzyński,
jednem krótkiem przemówieniem roz-

bił w puch liberalny „front gospodar-
czy”, wysuwając w jego miejsce pro-
gram gospodarki państwowej, plano-

wej, etatystycznej. Front ten obsadzi-
ła niezwłocznie „pierwsza brygada $o-
spodarcza”.

Przyszedł okres „radosnej twórczo-

ści” z jego wszystkiemi, po dziś dzień

trwającemi, a bardzo kosztownemi

konsekwencjami. Życie gospodarcze o-
bjęte zostało ramami systemu, nad
czem z gospodarczego punktu widze-

mia można ubolewać, ale co było w

sensie politycznym nieuchronne,
Dużo się zmieniło od tych czasów.

Kryzys zahamował nieco zapędy „ra-

dosnej twórczości”, a równocześnie sy-

stem pomajowy stworzył sobie podpo-
ry polityczne w nowej konstytucji i or-
dynacji wyborczej, Zdawałoby się za-
tem, że obecnie możliwe jest pewne

odetatyzowanie gospodarstwa narodo-

wego.

Aliści w międzyczasie — znowu z

ałdeologji państwowej” — wyrósł po-

 

 

ROLA OPINII
Na terenie polityki międzynarodo-

wej panuje zacisze; przerwie je dopie-
ro zebranie genewskie, na  ktėrem
może powrócić na porządek dzienny
sprawa nafty,
Poza świadomością szerokiego ogó-

łu, w ciszy gabinetów odbywają się
narady i rokowania, Kierownicy
państw i dyplomaci pracują usilnie, by
znaleźć wyjście z położenia, jakie się
wytworzyło w Europie naskutek wy-
wiązania się z wojny włosko-abisyń-
skiej zatargu włosko-angielskiego. O
przebiegu a przedewszystkiem o wy-
nikach tej akcji dyplomatycznej do-
wiemy się później, To, co ciekawi i
„wszystko wiedzący” dziennikarze
dziś piszą, należy przeważnie do dzie-
dziny plotek i fantazji, Należy się więc
do tego odnosić z wielką rezerwą i w
sposób bardzo krytyczny.
A to tembardziej, że plotki i fałszy-

we wiadomości są także narzędziem
politycznem, przy którego pomocy u-
rabia się opinję. Jak to mieliśmy mo-
żność przekonać się w ostatnich cza-
sach, opinja publiczna jest potężnym

, czynnikiem w polityce międzynarodo-
wej; wszak pod naciskiem opinji pu-
blicznej padł minister spraw zagra-
nicznych Anślji, stanowisko opinji pu-
blicznej we Francji sprawia, że kraj

ten jest stanowczo przeciwny wojnie i
wszystkiemu,
mimo, że w ciałach prawodawczych
znalazłaby się prawdopodobnie więk-
szość zwolenników „wojny świętej”
przeciw „łaszyzmowi', }

Jest rzeczą bardzo ciekawą przy-
glądanie się temu, jak różne ukryte
potęgi ponadpaństwowe pracują dziś
nad urobieniem opinji we wszystkic
państwach europejskich w duchu
swych dążeń i interesów. Potęgi te
(mamy na myśli naród bezpaństwowy,
masonerję, komunizm i wielką finan-
sjerę) posiadają nietylko potrzebne na
to środki pieniężne i oddaną sobie
prasę, lecz także przez lata urobioną
umiejętność urabiania opinji i wyko-
nywania sugestji zbiorowej. Fabryku-
je się w tym celu specjalne wiadomo-

\

pišmie, za niem powtarzają je inne, i
tak jak echo w lesie idzie przez tele-
graf, telefon i radjo plotka, która ma
cele bardzo określone, A potem, na
podstawie tych informacyj, buduje się

Doskonałym przykładem tego, >
się robi rzeczy podobne, jest wyzyska- nie dla celów politycznych faktu, iż
bomby z samolotów włoskich padły na

co do niej prowadzi, ,

ści, zamieszcza się je w jakiemkolwiek |

tezy, które znów obiegają świat cały. |

oszwedzki w Abisynji. Wypadki
takie zdarzać się muszą w czasie woj-
ny, służba sanitarna jest — niestety —
narażona na niebezpieczeństwo. Bar-
dzo słuszne i potrzebne są wysiłki, by
ją przed tem uchronić, bardzo po-
trzebne są przepisy i zakazy między-
narodowe, Leczod dążeń i działań w
tym kierunku różni się wyzyskiwanie
podobnych incydentów dla okrešlo-
nych i wyraźnych celów politycznych.
Zwracamy na to uwagę, bo sądzi-

my, że na rozgrywające się przed na-
szemi oczyma wypadki trzeba patrzeć
spokojnie, by nie ulec sugestjom ob-
cym, a wyrabiać sobie sąd własny, o-

| party na trzeźwej ocenie położenia i
| stosując kryterjum interesów państwa

i narodu polskiego. Nie jest to łatwo
w Polsce, . bo kierownictwo polityki
zagranicznej nie robi mic, by społe-
czeństwu ułatwić orjentowanie się w
sytuacji, W prasie obozu rządowe-
go zaś nietylko nie znajdujemy ża-
dnych informacyj o polityce urzędo-
wej Polski, lecz prasa ta zajmuje nie-

| iednol'te stanowisko — od „Gazet
Polskiej" do „Expressu Porannego'
znajdujemy całą gamę poglądów i sta-

| nowisk wobec wydarzeń na terenie
międzynarodowym.

T S. K.

 

Burzliwe wakacje polityczne
Jaki będzie wynik zabiegów o teki m'nisterjalne ?

Choć od wyboru prezydenta Repu-
bliki upłynęły trzy tygodnie, echa te-
$0 wydarzenia błąkają się ciągle po
łamach prasy, a ostre polemiki mącą
spokój świątecznych wakacyj politycz-
nych, Nic dziwnego: w końcu stycz-
nia ma dojść do przebudowy gabine-
tu, zagadnienie rozdziału portfeli za-
prząta tedy całkowicie uwagę stron-
nictw, ,

Tym razem przy układaniu listy
ministrów wejdą w rachubę nietylko
siły liczebne partyj i pozycje, zajmo-
wane przez nie w bloku koalicji pro-
rządowej, ale i inne okoliczności —
głównie ocena, jak się poszczególne u-
grupowania odniosły do kandydatury
p. Benesza, tudzież konieczność po-
wołania do współpracy katolickich lu-
dowców słowackich ks. Hlinki i Niem-
ców chrześcijańsko - społecznych,

Agrarjusze, którzy w grudniu
wbrew woli swego reprezentanta w
rządzie, premjera Hodży, próbowali
wyłamać się z solidarności koalicyjnej
i osadzić na stolcu prezydenckim prof.
dr. Niemca, poniosą niewątpliwie kon-
sekwencje tego kroku, Dotychczas od-
grywali oni w parlamencie rolę cen-
trum, a w koalicji czynnika, niezbęd-
nego do utrzymania większości. To im
zapewniało stanowisko dominujące w
dziedzinie politycznej i gospodarczej.
Piastowali teki premjera, spraw we-
wnętrznych, obrony narodowej i rol-
nictwa, ochraniali własne interesy za-
wodowe kosztem rzemiosła, przemy-
słu i handlu, х

Wódz katolickich ludowców cze-
skich, ks, Szramek, pokrzyżował a-
grarjuszom szyki, trwając niezachwia-
nie przy kandydaturze p. Benesza, W
wyniku jego zwycięstwa autorytet mo-

tu gospodarczego”, zorganizowanego | ralny i rola centrum w Sejmie i Sena-
cie przypadnie teraz w udziale ludow-
com ks, Szramka, Nieugiętość ks. pra-
łata wytworzyła mu atmosferę przy-
jazną nawet w kołach lewicowych,
wymościła drogę do prezesury rządu
w wypadku, gdyby p. Hodża dobro-
wolnie ustąpił i przejął resort spraw
zagranicznych, oraz ułatwia zamiar

rzekształcenia „modus vivendi', z
atykanem w konkordat, Prawdopo-

dobnie w związku bezpośrednim z tym

zamiarem pozostaje fakt, że wydanie

bulli papieskiej o rozgraniczeniu diece-

zyj, które miało nastąpić w lecie ro-

ku zeszłego, uległo zwłoce beztermi-

nowej.

(Od własnego korespondenta)

Wódz katolickich ludowców  „ło-
wackich ks. Hlinka, rzuciwszy głosy
swego klubu na szalę wyborczą, prze-
chylił ją ostatecznie na stronę p. Be-
nesza. Z chwilą, gdy Słowacy zarzucą
opozycję, rząd będzie dysponował w
parlamencie większością nawet w ra-
zie wystąpienia agrarjuszów z bloku
koalicyjnego. Ci więc tracą i drugi
„plus“ zasadniczy i od tej pory nie
będą mogli przeprowadzać w całości
swej woli ani przy obsadzaniu foteli
ministerjalnych, ani przy Erta
niu takich kwestyj gospodarczych, w
których interesy różnych grup zawo-
dowych będą ze sobą kolidowały,

Gwiazda agrarjuszów blednie bez-
sprzecznie, Cień zasnuwa i ich sateli-
tę grudniowego, rękodzielników („žy-
wnostników”), z których ramienia p.
Najman kieruje resortem handlu.Było-
by jednak zawodnem i z tych zjawisk
i ze słów surowej krytyki, Których nie
szczędzą agrarjuszom i rękodzielni-
kom pisma ludowców i socjalistów,
wysnuwać wniosek, iż atakowani znaj-
dą się poza blokiem, lub że rekon-
strukcja będzie miała ciężki przebieg.
Doświadczenia choćby zeszłorocznych
majowych wyborów parlamentarnych
i grudniowych prezydenckich „dowo-
dzą, że Czesi i Słowacy, wykłóciwszy
się i nagadawszy sobie ile wlezie
gorzkich słów prawdy, godzą się pręd-
ko i pracują zgodnie nadal, jak gdyby
nic nie było zaszło. Poczucie solidar-
ności narodowej jest u nich równie
silne, jak typowo nacjonalistyczny pa-

btrjotyzm, który ku swemu zdumieniu
znajdziemy w tym kraju u pierwszego
z brzega.., socjalnego demokraty lub
komunisty,
Tak więc burza, która dziś huczy w

dziennikach, przejdzie szybko, a par-
tja agrarna za potknięcie się w gru-
dniu zapłaci prócz „grzywien”, o któ-
rych wspomnieliśmy, jednym, lub naj-
wyżej dwoma z ważniejszych portfeli,
które dzierży, tracąc je na rzecz Sło-
waków, czy czeskich socjalistów naro-
dowych, Ci ostatni o wakujące po p.
Beneszu stanowisko ministra spraw
zewnętrznych nie będą się ubiegali.
Nie jest wykluczone, że jeśli nie zajmie
$o p. Hodża, nominację na nie otrzyma
bezpartyjny wiceminister dr. Kamil
Krofta, albo poseł czechosłowacki w
Berlinie dr. Mastny. Nad Szprewą,
gdzie dyplomata ten cieszy się wiel-
kiemi sympatjami, takie rozwiązanie

Praga, 6 stycznia.

przyjętoby z zadowoleniem i uważano
za przejaw chęci do zbliżenia między
obu państwami

Wiele znaków wskazuje, że się na

nister zapowiedział w listopadzie, że
czechosłowacka polityka zewnętrzna
będzie zmierzała do osiągnięcia poro-
zumienia z Trzecią Rzeszą. Jako pre-
zydent, przesłał telegraficznie ser-
deczne życzenia noworoczne kancle-
rzowi Hitlerowi i regentowi Horthy'e-
mu. Berlini Budapeszt nie oczekiwa-
ły pewnie miłej niespodzianki, jakiej b.
prezydent Masaryk nie sprawił im
przez cały czas swego urzędowania,
odpowiedziały jednak natychmiast i
niemniej serdecznie.

W Pradze panuje przeświadczenie,
iż taktyka dyplomatyczna, którą —
jak z tego widać — prezydent Benesz
stosuje w rządach Republiką, przeja-
wi się i u schyłku stycznia w postaci

który złagodzi antagonizmy
stronnictw i ułatwi przeprowadzenie
zmian w gabinecie.

WACŁAW MADEJSKI

ozn{ннн

(o z fundacją
Jakėba Poto:kiego!

O ogromnej fundacji Jakóba hr. Po-
tockiego na walkę z gruźlicą i ra-
kiem przynosi jeden z  sanacyj-
nych czerwoniaków alarmujące wia-
domości, Pisze m. in, że dwaj egze-
kutorzy testamentu nie wplacają
większych sum do zarządu fundacji,
a zato pobierają wysokie pobory.
„Kur, Por." odpiera te doniesienia i
uspokaja, że wszystko jest w porząd-
ku. Ale i on przyznaje:

„Narazie, oczyszczając powierzony s0-
bie majątek masy spadkowej, wykonaw-
cy testamentu przekazują tylko na rzecz
Fumdacji pewne sumy z-dochodów, które
umożliwiają w najskromniejszym choćby
zakresie, rozpoczęcie działalności okre-
ślonej w statucie”,

Powinno pojawić się w tej sprawie

jakieś  autorytatywne wyjaśnienie.
Chodzi przecież o wielomiljonowy ma-
jątek,

-———————-r:TASTSTIK KISSSTT II IIII IIS TIKO AAS

tężny czynnik, który stanie do walki

na szańcach atakowanego etatyzmu.

Czynnikiem tym jest biurokracja. W

mnogich przedsiębiorstwach państwo-

wych i o kapitale mieszanym, w ro-

zmaitych urzędach nadzorujących $0-

spodarstwo i w sekwestrach sądo-

wych usadowił się liczny i wpływowy

sztab ludzi, którzy niewątpliwie znaj-

| dą argumenty, zarówno gospodarcze

jak finansowe i polityczne w obronie

gospodarki etatystycznej. Jest zjawi-

skiem niezmiernie charakterystycz-

nem, że w ciągu 8 miesięcy obecnego

roku budżetowego, kiedy gospodar-

stwo prywatne nie wykazało żadnej

istotnej poprawy, przedsiębiorstwa
państwowe wpłaciły do skarbu prze-
szło dwa razy więcej, aniżeli za taki

sam okres w roku poprzedzającym.
Możnaby się cieszyć z tak pomysi-

nych wyników gospodarki etatystycz-
nej, gdyby te 45 miljonów były istot-
nie zyskiem gospodarczym, a nie re-

zultatem specjalnej polityki,
Niewątpliwie ze strony obrońców

dotychczasowej polityki gospodarczej
wysunięty będzie argument, że Polska
nie jest tak zetatyzowana, jak niektóre

inne kraje, To prawda, Ale na prze-
ciwną szalę trzeba rzucić dwa nader

ważkie kontrargumenty, a-mianowi- cie: 1) że te inne kraje są znacznie od

nas bogatsze i 2) że ich etatyzmem

kierują ludzie o wiele lepiej obznaj-

mieni z prawami i praktyką życia go-

spodarczego, aniżeli u nas, skutkiem

czego ten obcy etatyzm jest mniej

szkodliwy, mniej zbiurokratyzowany i
mniej kosztowny od naszego.

Walka zpolipem etatyzmu, którego
jedną głową jest system polityczny, a

drugą potężna biurokracja, nie jest ła-

twa. Póki żyją te głowy, póty nie
wystarczy obcinanie pewnych macek,

bo te, jak uczy zoologia, polipowi

szybko odrastają. 

 

 

WYKWINTNE
OBUWIE

LEO
MARSZAŁKOWSKA 137
CHŁODNA 20

PRZEGLĄD PRASY
POLACY Z MAŁOPOLSKI WSCH.
„NIEZŻYCI Z IDEĄ PAŃSTWA”

1241    

Usunięty przed kilkunastu dniami z
ministerstwa oświaty p. Al; Kawał
kowski, zamieszcza w „Gazecie Pol-
skiej* artykuł, zalecający ugodę z U-
kraińcami, Na dwa ustępy tego arty-
kułu trzeba zwrócić uwagę, Po pierw-
sze, p, Kawałkowski sławi ugodę rzą-
du z Undo, która zapewniła temu u-
grupowaniu ukraińskiemu 18 manda-
tów do Sejmu. Pan K. widzi dodatnią
stronę ugody w tem, że wzamian za
pewność uzyskania mandatów (bez
walki, bez pieniędzy i bez konkuren-
cji) Undo nie potrzebowało składać
żadnej deklaracji lojalności, ani wogó-
le zobowiązywać się do polityki po-
jednawczej wobec państwa polskiego.
est to punkt widzenia bardzo spe-

cyficzny, Takich „ugód” można za”
wrzeć dowolną ilość z grupami niepol-
skiemi, gdyż każda z nich chętnie zgo=
dzi się przyjąć mandaty sejmowe z rąk.
rządu (bo w praktyce na to wycho-
dzi), nic wzamian za to nie dając. Nic
dziwnego, że posłowie Unda, zachęce-
ni takim początkiem, czekają na ciąg
dalszy koncesyj. Ich żądania są zna-
ne. Małopolska Wschodnia ma uzy=
skać autonomję. Wszystko może by

/łoby dobrze, gdyby nie jednomyślnie
oporne stanowisko ludności polskiej

, tej dzielnicy. Polacy tamtejsi znają

nie zanosi. Dr. Benesz jeszcze jako mi- |

Undo i znaja cele nacjonalizmu ukra-
ińskiego. Wiedzą, czem ma być dla
niego autonomia. I oto p. Kawałkow-
ski usiłuje obniżyć wartość tego stano-
wiska, rzucając pod adresem najbar=
dziej patrjotycznej ludności w pań-
stwie obelgę, na jaką jeszcze nie od
ważył się żaden polityk i żaden obóz
w Polsce.

„Szczególnie trudne — pisze — jest
zadanie, śdyż społeczeństwo polskie w
województwach południowo - wschos
dnich ulega ciągle jeszcze dawnej psy»
chozie, wytworzonej przez Narodową De=
mokrację i zajmuje raczej pozycjęwalki,
starannej izolacji i wyłączności, nie wy«
kazując ciągle jeszcze dostatecznego zžy=
cia się z ideą państwa polskiego”.

Ten potworny zarzut stawia się Pos
lakom, którzy przeprowadzili krwawą

ji heroiczną walkę o przynależność do

| ści,

 

państwa polskiego! Stawia się ludno-
broniącej codziennie państwa

swą pracą, swą czujnością, ofiarnošcią,
w warunkach najcięższych. I stawia
się ten hańbiący zarzut w naczelnym ‚
organie sanacyjnyml...

P. SLONIMSKI POD OBSTRZALEM

W. prasie żydowskiej rozgorzała
walka o p. Słonimskiego. Ten wnuk
uczonego rabina obraził burżuazję z
Nalewek, pchającą się do pewnej ka-
wiarni prźy placu Saskim, w której
przesiadują sfery artystyczne, P. Sło-
nimski w „Wiad, Lit,' nazwał przy tej
sposobności kupców nalewkowskich
„krzykliwą, pretensjonalną, nieprodu-
kującą klasą pośredników”, Użył na-
wet w odniesieniu do ich manier na*
trętnych określenia:  hochsztapler-
stwo. Jeśli chodzi o meritum zarzu-
tów, to trudno z nim się nie zgodzić,
Jest to fakt aż nadto znany, że ży*
dowska burżuazja zapełnia wszelkie
„modne” lokale publiczne, a zwłasz-
cza kawiarnie artystyczne. Nikt też
nie zaprzeczy, że jest krzykliwa, pre<
tensjonalna i nieprodukująca. O ich
krzykliwości pisał już Tuwim:

„SZWar, wiecznie szwargoczą
wymachując długiemi rękoma,

opowiadaj ie dziwne rzeczy,
i uśmiechają się chytrze,
tajnie posiedli najskrytsze
z miljarda pokracznych literek"...

Ale Żydzi pozwalają p, Słonimskie=
mu ośmieszać w „Wiad. Lit." tylko
gojów. Lud wybrany ma być tabu. Gdy
więc p. Słonimski naruszył tę milczącą
umowę, powstał w Izraelu warszaw*
skim rwetes, „Moment“ grozi nawet
bojkotem „Wiad, Lit":

„Może się raz skończy zaśnieżdżone w
domach żydowskich plotkowanie dokoła
„Wiad. Lit", ich redaktorów i wspol-
pracowników. Może także staniemy się
takimi samymi estetami, jak p. Słonimski
i naplujemy w twarz nietylko Żydom Aa-
lewkowskim, którzy przychodzą do ka-
wiarni, gdzie p. Słonimski siedzi, lecz
także Żydom nalewkowskim, którzy czy=
tują gazetę. w której p. Słon. pisuje?"

Tak, tak, panie Słonimski. Będzie
pan „wielkim“ į „odwažnym“  pisa-
rzem dla Żydów tylko tak długo dopó-
ki w piśmie redagowanem po polsku
będzie pan wykpiwał „endeków ', kles
rykałów i innych Polaków,

 



 

„Fryderyk Wielki" — Nowaczyńskiego
w Teatrze Narodowym

Jestem gorącym, entuzjastycznym
wielbicielem talentu Adolfa Nowa-
czyńskiego. Dawałem temu nieiedno-
kroinie wyraz w piśmie i słowie  Za-
chwyca mnie jego humor, dowcip
werwa, pomysłowość, temperameat.
jego zadziwiający zmysł komizmu, by-
strość jego obserwacyj. Raduje mnie
jego język, tak nie do naśladowan'a
odrębny i osobisty, tak pełen plastyki,
dósadny, rubaszny, a raz po raz ol-
śniewający, niespodzianym, świetnym
w swej błyskotliwości efektem stylu.
Nie ulega wątpliwości: Nowaczyński
jest w swoim rodzaju unikatem. nie-
tylko we współczesnej literaturze pol-
skiej, ale światowej.

Zgoła jednak stąd nie wynika, by w
znakomitym komedjopisarzu i pamfle
ciście, chcieć dopatrywać się — apo-
stoła idei, nauczyciela narodu. Ta, że
tak powiem, intelektualno - programo
wa strona jego twórczości jest, mówiąc
prawdę, rzeczą najmniej w nim godną
uwagi i wartościową. Interesuje nas
przędęwszystkiem, ja k walczy, a nie
o co walczy, świetność szermierki
raczej, aniżeli sama sprawa, w kiórej
obronie w danym momencie zdecydo-
wał się wydobyć z pochwy swoją
szpadę. Objaśnijmy rzecz na przy-
kładzie, Jeszcze przed wojną światową
napisał Nowaczyński doskonałą sztułę
teatralną p. t. „Nowe Ateny", która
jest płomiennym, jakichkolwiek za-
strzężeń pozbawionym peanem na
WaPo wojnie zapre-
zentówał „Komedję amerykańską ', któ
ra jest tegoż samego amerykanizmu, w
tychże samych znamiennych jego ce-
chach, bezlitosnem ośmieszeniem i po-
tępieniem. Ideowo obie te sztuki ra-
zem, jak symbole algebraiczne o prze-
ciwnych znakach, kompensują się
właściwie wzajemnie, dają przy zsumo
waniu — zero, Ale, z literackiego sta-
nowiska patrząc, obie ży ją, obie
bawią, obie zadziwiają  obfitością
śmiesznych powiedzeń i sytuacyj prze
nikliwych spostrzeżeń, efektownych
para: iw.

Podobnież i z „Wielkim Frydery-
kiem”, Najmniej cenna i najmniej
ciekawa w dziele jest jega strona dy-
daktyczna, apoteozująca „rezon sta-
nu“, tak, jak wydawał się on pozba-
wionym doświadczeń z własnego życia
państwowego Polakom, w dobie, gdy
INowaczyński pisał swe „kroniki dra-
mątyczne”, gdzieś około roku 1910..
Wskazania natury polityczno - etycz-
nej, głoszone ze sceny, posiadają też
tu niejednokrotnie wartość dosyć wąt-
pliwą. Np. Fryderyk, kiedy pytają go,
czy zaprosi do swego pałacu hr. Key
serlinga, którego niedawno dekorował
nawyższym orderem pruskim „pour
le mórite”, odpowiada mniej więcej w
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te słowa: „Nie, łotrami moża się
posługiwać, można ich odznaczać naj-
wyższemi orderami, ale przyjmować
ich u siebie nie należyl..* Na galerji
rozlega się w owej chwili kilka okla-
sków, ale trudno oprzeć się refieksji,
że w danym wypadku, aforyzm byłby

| równie mądry i budujący, gdyby go np
sformułować: „Nie, łotrami można się
posługiwać, można ich, dla celów po
litycznych, przyjmować u siebie ale
orderami nagradzać ich nie należy!.."

Nie jest też nauczycielem narodu
Nowaczyński jako dziejopis: ukazany

przezeń obraz przeszłości niezawsze
bezpiecznie byłoby brać za źródło wia.
rogodnych informacyj, zarówno O
przedstawionych w sztuce osobisto-
ściach historycznych, jak wogóle o
atmosferze i obyczaju epoki. Nawet
najstaranniej przez autora opracowana

 

Jezyk jako zwierciadło kultury narodu
0 pracy prof. T. Lehra Splawiūskiego

Wcale poważną troską dzisiejszej
kultury polskiej je» język. Nauka pol-
ska liczy wiele bezcennych prac języ*
kowych, o których z pelną sluszno-
ścią możemy orzec, że nie są w świe”
cie doceniane. Są to prace i praktycz-
ne i teoretyczne. Do najznakomit-
szych teoretycznych z zakresu języ”
ka należy np. książka Jana Rozwa-
dowskiego „O zjawiskach i rozwoju
języka”. Pokaźna ilość tych o nieprze-
mijającej wartości dzieł nie stanowi
odosobnionych szczytów: Od naida-
wniejszych czasów tkwi w polskiej
naturze duży kult ojczystego słowa i
ciekawość do jego zagadnień: Okresy
specjalnego nasilenia tego kultu w
Polsce, to były czasy odrodzenia,
Księstwa Warszawskiego (warsz.
T-wo Przyjaciół Nauk) i do dziś dnia
chwalebnie trwająca epoka rotkwitu
naukowego polskiego językoznaw-
stwa. Zwłaszcza ta ostatnia faza przy-
niosła owoce gorącego zajęcia się mo-
wą rodzimą, owoce niestety mało Po-
lakom znane, owoce zapałów laickich
(Żeromski, Górski) i ścisłej wiedzy.
Uczeni słusznie wzięli się do prac po*
pularyzacyinych, Otóż właśnie prole-
sor wszechnicy krakowskiej, Tadeusz
Lehr-Spławiński ogłosił bardzo miłą
i bardzo potrzebną broszurę popular"
ną p. t- „Język polski jako zwierciadło
kultury narodu (Poznań 1935).

Jest to zresztą rozprawka oparta na
odczycie. wysśłoszonym w krakow-
skiem T-wie Miłośników Języka Pol-
skiego, mająca sporo szczegółów zu-
pełnie oryginalnych. Że „język można
porównać do płyty gramofonowej, na
której rylec wieków rejestruje wszel-
kie fale i prady kultury”, t. zn., że ię-
zyk jest odbiciem kultury narodu
wiedzieli oddawna polscy uczeni.
Co więcej, często pofmowali zadania
studjum języka maksymalistycznie-
Wszystko to, co powiedział o języku
w Prelekciach Mickiewicz, jest odbi-
ciem naukowych pojęć ówczesnej e-
poki. Oto jakie znaczenie przypisywał
studjum języka Mickiewicz w kursie
literatur słowiańskich: „Z nauki języ”
ka możnaby wydobyć nowe światło,
zdolne obiaśnić wiele b- ważnych
kwestyj filologji wyższej, filozofji i hi-
storii, kwestyi względem pochodzenia
języków i ludów..." (lekcja 1); „Jeżeli

3)

Profesor Miilberg
NOWELA

To była prostu niewola. Niedostrzegal-
ma, lekka i miła psychice służebnej. któ.
ra wyrzeka się swobody i godności ale
potwornie krępuąca przy próbie naj-
słabszych choćby samodzielnych poru-
szeń. Prof. teraz już wie, Że ta siła, co
go wjęła delikatnie i wyniosła wysoko, to
były poprostu obcęgi, stalowe obcęgi,
działające z nieomylną precyzją genjal-
nej mechaniki, Chciałby teraz wyrwać
się z tego uścisku, wyjść z tego zimnego
blasku sztucznego ognia, kopnąć z pasją
ten świecznik swój do wszysikich dja-

błów, i upaść, tak, choćby upaść na
twarz, jaknajniżej, ale na ziemię nie-

miecką, zapachem górskich pastwisk, i
erńych pól, wonią torfu, wrzosowisk,
bryzy północne: i ropy naftowej wygnać
s duszy ten zapach iormaliny i prosek-
torjum, jaki mu pozostał po największej
miłości. Chociaż — czyby to pomogło?
Usunęła się ziemia spod nóg i niewiado-
mo teraz, jak się połączyć z Ojczyzną...
Tu naćle mėzg prof. Miilberga wrócił

ło swej dyktatorskiej władzy i zamknąi
stawidła marzeń.
Qdpływa jeszcze ich struga. Nauczono

fo milczenia. Wytresowano mu duszę
Tak, sam tego chciał, wyuczył się dosko-
nałego panowania ned sobą, hamowania,
ta'enia, zimnego, hypnotycznego wzro-
Ku i wszystkich cnót wielkiego koaspira- |
tora. Dobrze pod korą mózgową „ocho-
wańe były te rzeczy, obnażane jedynie w
godzinach misterėw wielkiej władzy
Nigdy człowiek do człowieka nie wycią-
gał rąk do tak zobowiązujących przysiąg
4. po tak ciężkie okowy..,

Tedy stało się tak, že prof. poczał wy-
raźnie w swojem ciele dwie żywe dusze
Niedawno jeszcze przypuszczał, że nie-
ma ani jednej.
A życie poszło dalej i wszystko wyda-

ło owoce. Leonard i druga żona — Ży
dówka. Kobieta cudna, jak rewolucyjny
kult rozumu, ucieleśniony ideał, karna-
cja, możnaby powiedzieć, ducha tajnei
organizacji...
Wczoraj była na posiedzeniu, więc

dziś pewnie 'ą wysłano na zwiady, albo
może 'uż nawet z wyrokiem. Przyjdź —
zatęsknił nagle prolesor — i znowu w
tem pragnieniu odezwały się dwa głosy
—wezwanie do zbrodniczej rozkoszy i żą
dza śmierci, która go powróci ziemi.
Zapukano do drzwi.

.

Otulał ją jarzący się, puszysty szlafrok,
z którego wychylała się, jak uśmiech, jak
wnętrze świeżo rozkwitłej róży. Wiaści-
wie narzuciła go sobie tylko na plecy
bo niespodziewanie wysunęła zupełnie
obnażone ramiona, objęła szyję męża
pocałunkiem badała sytuacię.
W momencie tym profesorowi przemk

nęła przez głowę myśl o zdradzieckim
pocałunku Judasza i to skojarzenie z bi

blją, niby wiatr, zahybotało ogniem, któ
ry mu nagle rozpalił usta i twarz.
Sporzeli sobie w oczy. W jego ponu
rym wzroku żyła nieprzenikniona głębia
duszy pokutu'ącej. Jej oczy wielkie į nad
opis urocze lśniły, jak zimna toń. Gdyby prołesor był w bardziej poetyckim . życz-
liwym nastroju, dojrzałby może na ich

dnie zatopiony. ląd szczęśliwości, ziemię  

poznawanie natury prowadzi do wy-
kładu wielu zjawisk moralnych, u*
miejętność mowy, pośredniczki mię-
dzy światem niemym a duchem, roz*
strzyśnie zapewnie niejedną zagadkę
filozofii" (1. 7). Język — sądzi Mickie-
wicz — winien posiadaćdzie izictwo,
cywilizacji. która go *onrzedziła i
przyswoić sobie przyszłą:

Prof. Lehr - Spławiński przypisuje
obserwacji pokładów geologii języko-
wei również głębokie vsycho-socjola-
giczne znaczenie: Pisze bowiem:
..... tak samo zasadniczy zrąb psychi-
ki dzisiejszych Polaków, który znaj-
duie wwraz w ich myśleniu ięzyko-
wem, mimo wszystkich różnic dzie-
lącvch napozór ogromnie człowieka
nowoczesnego od jego tak czasowo
odległych przodków, nie uległ wcale
zbyt daleko idącym zmianom w po-
równaniu ze stanem prasłowiańskim",
Otóż to Mickiewicz szukał w mowie
słowiańskiej obrazu psychiki tych lu-
dów, wierząc. że da się w niej wykryć
warstwy objawienia i ludzkiej twór-
czošci,

Prof: Lehr Spławiński doszukuje się
w żywym współczesnym języku pol-
skim osadów wielkich zdarzeń dzie”
iowych. Przedewszystkiem stwierdza
duży polski konserwatyzm w połącze-
niu z językową logiką: W mowie pol-
skiej w ciągu dziejów widać wielkie
fale pływów obcych, które po od-
pływie pozostawiają niekiedy znacz-
ne ślady. Te fale, to osady łacińsko”
órecko* kościelne, potem z wieków
XIV — XV czeskie i niemieckie dalej
włoskie (Odrodzenie), od XVII w.
francuskie; węsierskie j tatarskie na
przestrzeni od KV — XVIII stulecia,
w XVIII wieku ponown'e przez szko-
ły jezuickie łacińskie. Naodwrót, gdy
kultura polska działała na sąsiadów.
pozostawiła liczne ślady w ich języ:
kach: w ruskich (z rosyjskimj litew- '
skim, rumuńskim, czeskim, serbo-
chorwackim. W dwóch ostatnich wy-
padkach przyczyniła się do przyjęcia
polonizmów droga sztuczna, nauko”
wa — czeski słowik Jungmanna i
serbski Vuka Karadžicia,
Badanie naukowe rozwoju języka

polskiego oświetliło sprawę kolebki
nolskiego ięzyka literackiego. którą
była — jak właściwości tego języka

obiecaną, Atlantydę. Były szeroko o-
twarte i miały nieco jastrzębi blask

Pochyliła wytwornie ondulowaną gło
wę i rzekła cicho, z pokorą:
— Nie chcę tracić czasu ł zaprzątać

ci uwagi konkretnemi wydarzeniami, któ-
re znamy oboje równie dobrze. To są
przecież rzeczy zupełnie błahe, wobec
tego, że przestaję cię rozumieć i że ty,
czuję to, źle © mnie sądzisz.
— Dlaczego, Rena?
— Wiedziałam zawsze, co myślisz. I

byłam pewna twych uczuć, miałeś donie*
dawna ieszcze całkowite do mnie zaufa-
nie... Odikąd spotkaliśmy się poraz p.erw.
szy, jako samotni narciarze, w Czarnym
Lesie, na szlaku do wioski Lissen, odkąd |
tam poraz pierwszy w śnieżycy...
Ale niezrozumiałe twoje szaleństwa

podstawa twego charakteru, najintym-
nięiszy, ukryty motyw twoich dążeń, to
było mi obce — ; to 'est niepokośące w
stosunkach ludzkich, że może wiašnie
dlatego tak bardzo...
Mówiła jeszcze łagodniej:

— Chcę ci powiedzieć wszystko choć
nie wiem, czy będę mgła...

Dzisiaj jestem zupełnie szczera w roz-
mowie z tobą.Po raz pierwszy, choż może
»apóźno. Jeszcze kilka dni temu nic mi w
tobie nie imponowało, ani suma władzy
w twych rękach, ani stanowisko naukowe
i sława. Znam dobrze mechanizm tego
wszystkiego, jestem przedstawicięiką ra- |
sy na'wyższej, która umie być władzą
władzy i rządem rządów...

Profesor nie miał miny słuchacza re.
welacyj. Przygotowany był na więcej
olśniewa'qcych odkryć. ba! na jakis zna-
komity, buduarowy szantaż. A tera: słu.
chał nieco zawiedziony i nieco też — o-
czarowany.
Ta kobieta jest agentką loży, od kilku

dni plondruje mu w biblotece i kradnie

dokumentv. których nie zdażył zabez-  

wykazują — Wielkopolska (dzielnica
niemazurząca): Prof. Spławiński oma-
wia w książeczce swej odbicie w ię”
zyku ogólnonarodowym udziału w
kulturze naszej Polaków z dzielnic
wschodnich, także odbicie się w języ-
ku ogólnym innych dialektów: Język
polski mimo wielu obcych fal pozo-
stał w swej istocie wierny prajedności
słowiańskiej („zasadniczy typ języ”
kowy tak w zakresie systemu gloso-
wego, jak we fleksji i składni zachował
się nienaruszony”). Obce wpływy
ośraniczyły się do szczupłego wobec
ogromu polszczyzny słownictwa.

Według obliczeń prof. Lehra Spła-
wińskiego (na podstawie etymoloś.
słowników słowiańskich Miklosicha
i Bernekera) ilość wyrazów  prasło-
wiańskich, które w niezmienionej po-
staci słowotwórczej zachowały się do
dziś dnia w mowie polskich warstw
wykształconych wynosi zgórą 1,700.
Z tych zachowanych wyrazów 1,450
odnosi się do świata materjalnego, a
178 wiąże sie z życiem wewnętrznem
człowieka.
kultura prasłowiańska należała do ty”
pu materjalnych. Język rozwija się
ciągle: ziś język t+ zw. literacki za-
silają trzy nowe źródła: archaizmy,
śwary (także grup społecznych) i ne-
olośizmy, Co do wpływów obcych o*
becnie język polski nastawiony jest
raczej odpornie. Przy końcu  roz-
prawki prof. Splawiūskiego zamiesz-
czony jest króciutki rys dzie'ów na-
szego języka literackiego. „Język pol -
ski jako żwierciadło kultury narodu”
— tę książkę powinno się rozpo-
wszechniać szeroko. Pisana popular"
nie, zwięźle, ciekawie i naprawdę z
umiłowaniem wykładu czeka na mi--
łośników polskiej kultury:

Jedno tylko zastrzeżenie: Prnf.
Lehr Snławiński sądzi, że zabytki
polskie XIV j XV wieku mają „słow”
nik bardzo ubogi i monotonny”. A
wszak nas bawi i porywa ta pstra, bo”
śata polszczyzna kazań šwietokrzy-
skich. biblii i osałterzy, a choćby ea-
me glossy i pleonazmy!
Czytać i uczyć się o sobie musimy

ciąślel Poznać swą przeszłość i mieć
dumę dawności.

JAN BIELATOWICZ.

 

pieczyć. Ale również jest pewne, że te-
raz nie gra komedji,
Tem gorzej. Bo teraz on ją będzie mu:

siał odtrącić, i to ją popchnie do jakiejś
namiętnej zbrodni...
Więc co robić?
Prof. Mūlberg kró'ko się wahał Zew

krwi, którą widział na twarzy syna —
ciągnął go racze do grobu, niż w ob'ęcia
tej judzkiej czarodziejki, która go tax
późno pokochała.
— Chcesz słuchać — pytała Rena.
— Mów.
Znowu spotkały się ich oczy i zato-

piły, jakoby w obopólnej hypnozie, son
duiąc głębokość dusz. Czoła ich dotyka-
ły się nieomal, ale oczy, pogrążone w so.
bie, poczuły nagle, że dzielące je powie-
trze sztywnie'e j odgradzą z nieubłagana

koniecznością, jak grube szfcło. Ta
wspaniała lwica sjońska, czołgająca się
chwilowo u stóp goja — z prośbą, żeby |

; się uśmiechnął i korzystać raczył z jej u-
przejmej rozkoszy — odczuła naraz całą
swą intuicją, wyrobioną przez tysiąclet-
nią mistykę, że ma przed sobą rasowy 0-
kaz Niemca o europejskie* duszy świa-
domej swego kultu wolności i prawdy.
Poczuła nadludzkie uwielbienie i jedno
cześnie jakąś chorobliwą, zoo — politycz
ną nienawiść dla tego człowieka, w któ-
refo oczach urzała straszliwe Bóstwo
chrześcijan: pokorę pokutującego sumie-
nia.
Za co ci ludzie rezygnują dobrowolnie

z wielkich porozbudzanych ambicyj, rzu-
cają asjy'yższy życiowy komfort, łoż: naj
cudownie'szych kobiet, upojenia najkosz
towuirisze” narkozy?
To są szalone wyjątki, taki trafia się

jeden na sto posłusznych na rzędzi Ale
też w rękach tych wyjątkowych jedno-
stek najtęższa sieć rwie się, jak pajęczy-
na i znowu trzeba robotę zaciągać na no-

wo.

Wniosek stąd płynie, że.

 

postać Fryderyka budzi — z tego
punktu widzenia — niejedno zastrze-
żenie.

Ale cokolwiek możnaby rzec ©
prawdzie historycznej figur, stworzo*
nych przez Nowaczyńskiego, prawdę
sceniczną posiadają one niewątpliwie,
pisarz wprowadza na deski teatralne
szereg typów, zdolnych zaciekawić,
chwilami nawet przykuć poprostu u-
wagę widza i słuchacza. Po mistrzow=
sku układa dialogi, zawsze interesują
ce i żywe, z rzadką umiejętnością daje
poszczególnym aktorom sceny do po*
pisu, w których pokazać mogą w naj-
korzystniejszych dla siebie warunkach,
możliwości swojego kunsztu i talentu.
A przez majsterstwo autora dramątycz
nego przeziera niejednokrotnie szczere,
gorące uczucie patrjoty, jak np. w moe
mencie, gdy ustami von Bischotwer=
dera przypomina Polakom, czem jest
dla Rzeczypospolitej Gdańsk i dostęp
do morza... Że te słowa nie były dla
Nowaczyńskiego pustym frazeserr, ale
przekonaniem głęboxiem, dowiódł w
kilka lat po ich napisaniu, kiedy za o*
kupacji niemieckiej gotów był, w imię
tego przeświadczenia, działa;odważ-
nie i narazić się na prześladowania z
strony najeźdźcy... :

W roli tytułowej we „Fryderyku
Wielkim” od lat dwudziestu zgórą zbie
ra oklaski i komplementy niezrównany
w niej istotnie Ludwik Solski. Pisał
Chesterton w „The man whod was
Thursday", iż trzeba młodzieńcem,
pełnym siły, aby podołać tak wyjątko=
wo trudnemu zadaniu, jak udawanie...
osiemdziesięcioletniego starca. Te siły
młode posiada wciąż jeszcze osiem=
dziesięcioletni Solski 1 dlatego jego 0-
siemdziesięcioletni Fryderyk (rola nie-
zwykle ciężka, nawet ze wzślędu na
trud czysto fizyczny, przez cztery akty
wymagająca ustawicznego niema! prze
bywanią na scenie) wywoływał za-
chwyt doskonałością artystycznej in*
terpretacji. :

Z pozostalych aktorėw šwietni byli
byli przedewszystkiem: p. Wojciech
Brydziński jako generał von Ziethen,
oraz pp. Leszczyński (von Bischotwer=
der), Chmurkowski (von Hertzberg),
Pawłowski (lejtnant Krasicki). Bardzo
dobrze wywiązały się ze swego zada-
nia: p. Rotterowa (Skórzewska) tu-
dziež pp. Šwierczewska i Želiska, jako
córki fabrykanta Gockowskiego P.
Stanisławski trochę nietaktown'e po-
djął dę roli biskupa Krasickiego, z
którego, zgodnie zresztą z intencją au-
tora, uczynił postać groteskową.

Dekoracje p. Jarockiego — popraw-
ne.

JAN REMBIELIŃSKI.

Przecież ten profesor niszczy od jedne
go zamachu swoją świetną karerę. bal

na:sża grubo więce', bo — życie. A jed
nak można wyczuć, że jest to jego nie.
złomne postanowienie i że nie boi się ni«
czego. Więc na co liczy? Na miłość Bo-
ską, na co liczy?!
— Własnie — na miłość Boską, rzekł

profesor.
Rena zbladła. Czyżby on odgadi jej

mysi? Czy опа tak dalece straciła pano=
wane nad sobą, że gada do siebie, nic
> tem nawet nie wiedząc?
W ej chwili osiągnęła pewność naj*

sroższą pewność, że rozeszły się ich dro-
gi Zn.kły w duszy złudzenia ak znika
połysk fali, gdy rzeka ścina się lodem.

Ора‹с га па łóżko twarzą na purpurową
kołdrę, i rozsypały się jej włosy około
złocistych policzków, 'ak czarna aureola,
pokrywając częściowo jasne ciało jej ra+
mion.

Szlochała.

Gdy podniosła głowę. zabłysły jej na
twarzy ślady łez. Jeszcze raz spojrzeli so
bie w oczy. а
Świeżo nawrócony niemiecki patrjota

miał w obliczu i spo'rzeniu coś ż siiro»
wości świętego średnich wieków. Oczy
zaś pięknej Żydówki świeciły orlim poły=
skiem i jakąś gorączkową potęgą. Nieina
cze' chyba wvglądała biblijna Sa.omea.
decydująca się na oddanie głowy Jana
Chrzciciela pod topór kata.

Pierwszy raz w życiu Rena ше м.
trzymała spojrzenia męża Znienack» roż

paczliwym ruchem, odwracając się do

dizwi, uchwyciła rękoma skronie . gnio-
tąc swe prześlicznie ondulowane xę1zio-
ry, z tym dramatycznym gestem wyszła
z pokoju. Profesorowi zdawało si; przez
chwilę, że z szelestem kotary i szmerem
stąpań, oddala,ących się w ciemn%ciach
bibljoteki — łączy się głos ludzki — mo=
że płacz, może szept Reny. (D, <. a  



Z RUCHU NARODOWEGO
w Tarnopolszczyźnie

Ruch narodowy w Tarnopolszczyż-
nie, wzmagający się dzisiaj z dnia na
dzień nie jest nowym w naszej dziel
nicy. Żyje jeszcze w pamięci poskiej*
wsi kresowej szereg działaczy naro-
dowych z doby przedwojennej, jak
prof. Stanisław Głąbiński, Zamorski i
inni, a także z okresu późniejszego z
dr Leonem Bochenkiem na czele. Dzię
ki ich właśnie wytrwałej i niezmiordo
wanej pracy chłop polski w Tarfiopol-
szczyźnie po tylu latach, mimo wszel
kie wstrząsy i klęski pozostał wiernym
tej idei i temu Obozowi, któremu dro-
gę ku wielkiej, Narodowej Polsce wy-

kreślił Roman Dmowski. — Po ostat-
niej reorganizacji i „czystce” z czerw-
ca 1935 r. powiat tarnopolski wziął się
do pracy z podwójnym zapałem, ze
wzmożoną wiarą w żywotne siły Naro

du, odwiecznego gospodarza tej kreso-
wej ziemi, którego triumf nad wrogami
idei katolickiej i narodowej jest już
bardzo bliski,
TENSMAS TR TO COOKWE TAAAK

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: czwartek

„Kandida”,
Kina polskie:
Apollo: Raj na ziemi.

Promień: Księżniczka czardasza.
Stella: Dwie Joasie.
świt: Dodek na froncie.

Sztuka: Najpiękniejszy dzień.

Uciecha: Katarzynka.
Z teatru miejskiego im. J. Słowackie-

go. —Nabliższą premierą teatru im. J.

Słowackiego będzie w reżyserii p. Radul-

skiego niegrana dotąd sztuka Maurycego

Maeterlincka „Niebieski ptak”. Próby już

się odbywają.

Nowa wystawa w Pałacu Sztuki, — W
* niedzielę, dnia 5 b. m. odbyło się w Pała

eu Sztuki przy pl. Szczepańskim otwat-
„eie wystawy styczniowej. Na inaugurację

1936 roku przygotowano ekspozycje dzieł

Stanisława Żukowskiego i Marjana Mok-
wy. Stanisław Żukowski reprezentowany
jest stu obrazami, obejmującemi obrazy
olejne, pe'zaże z Puszczy Białowiesk ej i

x Puszczy Świsłockiej. Polski marynista

Marjan Moftwa stale zamieszkały w Gdy

ni, nadesłał 45 akwarel » tematach mor-

skich Następnie idzie wystawa bieżąca

obejmująca 30 artystów - malarzy kra-
kowskich, z Wadowic, Bielska i Lwowa

Samobójstwo pod pomnikiem. -—— Pod
pomnikiem Lilli Wenedy wypiła większą

ilość jodynv żona fryzjera, 31-letnia Mar-

ja K. z ul. Wieczystej. Powodem usiłowa-

nego samobė'stwa bylo zmuszanie 'ei

przez męża do uprawiania hańbiącego
procederu. Nieszczęśliwą po udzieleniu

pierwszej pomocy przewiózł lekarz Pogo-

towia Ratunkowego do szpitala św. Ła-

zarza.

Z procesu komunistycznego. — W pro-
tesie komunistycznym toczącym się
przed ławą przysięgłych w Krakow'e ze.

znawali świadkowie W czasie zeznań

świadka Drożdża z Łagiewnik, w które-

4> domu mieszkał osk. Jodłowski i dru-
kował ulotki komunistyczne, żona Отой-

dża oczekująca w poczekalni sądu tak się
przejęła. że dostała ataku drgawek Prze
wodniczący trybunału zarządził skutkiem

tego przerwę w rozprawie oraz zawez-

wał lekarza sądowego, który udzielił
Drożdżowej pomocy.

Kradzież „po żydowsku*, — Kupiec

Izrael K z ul. Starowiślnej doniósł poli-
cji. że w czasie ub. świąt nieznani spraw

cy weszli do jego mieszkania i ogołoci!:
je ze wszystkiego z wyjątki*m mebli. W
„czasie dochodzeń wyszło na jaw szereg

szczegółów, które sprawę kradz'eży sta-

wiaą pod znakiem zapytania. Ponięwaz
zachodzi przypuszczenie, że kradzież zo-

stała upozorowana w celu uzyskania

prem'i asekuracyjnej, władze wszczęły
przeciwko kupcowi dochodzenia.

9 domowych lekarzy.dentystów, — Z
dniem 8 b m. iekarze stomatolodzy i le-
karze dentyści Ubezpieczalni Społecznej
w Krakowie rozpoczynają przyjmowanie
ubezpieczonych w swoich prywatnych
kancelarjach. Na terenie m. Krakowa bę
dzie 9 rejonów dentystycznych, co ułatwi
chorym możność korzystania z pomocy
lekarskiej Lekarze dentyści będą przyi-
mowali chorych dwukrotnie, s to w go-
„dzinach , rzed i popołudniowych. Do le-
karzv dentystów chorzy mogą się zgła-
szać bezpośrednio,

 

Ekażdazłotówkre, złożona na akcję

 

(Od własnego korespondenta)
Kołom wiejskim Str. Narod. w na -

szym iecie przoduje placówka Str.
Narod. w Nastasowie pod dzielnym kie
rownictwem kol. Franciszka Komar -
nickiego. Narodowcy w Nastasowie nie
tracili czasu na żałamywanie rą« bia-
dania i żale. Zakasali wysoko rękawy
i wypowiedzieli nieubłaganą walkę
wszystkim przeciwnościom, jakie spo-
tykali na drodze, I dzisiaj wysazują
już nie mały dorobek: sklep towarów
mieszanych i mleczarnia, oparte na za
sadach spółdzielczości,  prosperują
nadzwyczaj dobrze, ograniczając coraz
to bardziej wyzyskiwanie ludności
chrześcijańskiej przez miejscowych
Żydów; za wzorowe prowadzenie Kasy
Stefczyka dwaj narodowcy Fr. Komar
nicki i Wł Boczar otrzymali uznanie
od władz radzorczych kas.

Praca narodowców w Towarzystwie
Szkoły Ludowej skutecznie przeciwsta
wia się specjalnie mocno zorganizowa-
nym w tej wsi Rusinom, pozo” 1jącym
pod wpływami ruchu ukraińskiego.
Ostatnio zabrano się do odbierania Ży-
dom monopolu w handlu zbożem. Mi-
mo, iż Żydzi, chcąc unicestwić wysiłki
narodowców w tym kierunku, podnie-
śli cenę zboża o pół złotego, miejscowi
gospodarze nie dają się nabierać, a raz
nawet ż takim Żydkiem załatwili się
po „swojemu” (czego konsekwencją by
ło doniesienie tutejszego posterunku
policji do starostwa).— Praca ideowa i
organizacyjna raz rozpoczęta postępu-
je szybko naprzód i nie zatrzymają jej
nawet kłody rzucane pod nogi naro -
dowcom przez miejscowego wójta, od
którego już prawie cała wieś stroni,
O wysokim stopniu organizacyjnym

koła Str. Narod. w Nastasowie świad-
czy fakt urządzenia przez koło w okre
šie świąt Narodzenia „Jase -
łęk”. z któ: dochód postanowiono
przekazać na cele zarządu głównego
Str. Narod. i uroczysty wspólny „opła-
tek", obchodzony dnia 27 grudnia 1935
roku w dużej sali Domu Parafjalnego
w Nastasowie. Uroczystość tę rozpo -
czął kierownik koła kol. Fr. Komarnie-
ki przemówieniem, w którem podkre-
ślii doniosłość chwili obecnej dla ru-
chu narodowego w Polsce, a zatem dla
narodu polskiego w jego rozwoju hi-
storycznym. Następny mówca, miej -
scowy ksiądz rzymsko - katolicki, na-
ks TOKTEDIAZ EMO DG

* Kasacja w procesie szantażystówpra -
sowych, — Prokurator dr. Stawarski wy-
gotował w tych dniach skargę kasacy'ną
przeciwko wyrokowi S. Apelacyjnego w
procesie szantażystów prasowych. Kasa-
cja dotyczy wyroku uwalnia'ącego dr.
Knoebla, Dereniowskiego, Kwaśniewskie
49 i Hoffmana. Prokurator natomiast nie
wn:ósł kasacji od wyroku uwalniającego
osk. Zdulecznego.
Petardy w żydowskich dzielnicach Kra

kowa. — W poniedziałek miały m.ejsce
w Krakowie tajemnicze wybuchy petard
Donosi o nich żydowski „Nowy Dzien-
nik”: „O godz. 6 wiecz. przechodnie na
ul. św. Gertrudy, usłyszeli głośną deto-
nację dochodzącą od strony plant. Deto-
nacja była tak donośna że słychać ją by-
ło również w promieniu około 300 ме -
trów. Jak się niebawem okazało. przy-
czyną detonacji był wybuch petardy, któ-
ry nastąpił na trawnika plant, tuż obok
gmachu sądowego. Na skutek eksploz'
spłosżone zostały konie zaprzęgu stojące
40 przed kinoteatrem „Wanda”. Konie
połamały dyszel oraz uszkodziły uprząż
Według opowiadań przechodniów petar-
da została podrzucona przez 'akiegoś 0-
sobnika, który zbiegł. Niedługo później,
bo jyż około godz. 18,30 rozległ się znów
donośny huk. Tym razem przyczyną była
również petarda która wybuchła niedale
ko gmachu DOK. Dozorca plant zauwa-
kęwode chłopca, który rzučiwszy
petardę, żbiegł, przesadziwszy parkan w
sąsiedztwie. W obu wypadkach władze
wdrożyły dochodzenia”.
Do powyższej relacji należy dodać, że

miejsca obu wybuchów znajdują się na
terenie dzielnic zamieszkałych przez lud-
ność żydowską.
Czyja własność? — Robotnicy Elek-

trowni Miejskiej zajęci zbieraniem
papierów w ogrodżie obok parku od ul
Podgórskie', znaleźli pakunek owinięty
niebieskim papierem, w którym znajdo-
wał się płód płci żeńskie liczący około 7
miesięcy Płód przeniesiono do Zakładu
Medycyny Sądowej.

 

Tarnopol, w styczniu.

wiązując do roli, jaką kościół katolic
ki odegrał w życiu narodu polsaego.
scharakteryzował stosunek idei naro-
cowej do zasad Chrystusa i etyki Fato-
lckiej, a łamiąc się z obecnymi opłat
kiem, podkreślił piękno tradycji ojczy-
sej i umiłowanie przeszłości oraz za-
znaczył, że to symboliczne łamanie się
świadczy o gotowości podzielenia się
w potrzebie ostatnim nawet kawałkiem
chleba z każdym bliźnim, którym jes
w pierwszym rzędzie ten, kto wyzna-
je tę samą wiarę i ideę, na koniec wy-
raził życzenie, abyśmy w przyszłym
roku znaleźli się w Polsce prawdziwie
katlickiej i prawdziwie narodowej. —
Kol. Michał Niedzielski poświęci kil.
ka serdecznych słów tym narodow-
com, którzy za udział w walce o Pol-
skę Narodową przebywają bądź to w
Berezie bądź to w więzieniach, a sen -
jor tutejszych narodowców kol. Kazi-
mierz Szeremeta wspominając czasy
dawniejsze, opowiedział zebranym 0
pracy narodowej Zamorskiego i in-
nych, którzy położyli zasługi około
podniesienia wsi polskiej i 'vyraził ra-
dość z tego powodu, że Stronnictwa
Narodowe jest jedyną organizacją.
gdzie ojciec spotyka się w jednym sze-
regu z synem, w przeciwstawieniu do
sanacyjnych „Strzelców”, które wyry-
wają dzieci z pou rodziców.
Wśród tonów kolęd, w m'lym i uro-
czystym nastroju spędzili zebrani kil-
ka godzin ku ogólnemu zadowoleniu
wszystkich. Uroczystość zakończono
odśpiewaniem „Roty” i Hymnu Mło-
dych, wznosząc okrzyki na cześć Roma
na Dmowskiego i Polski Narodowej.
Na opłatku nie brakło ani jednego
człovka koła! Chcielibyśmy jeszcze
zaznaczyć, że na miłej tej uroczystości
obeszło się zupełnie bez alkoholu. Pol-
ska wieś w Tarnopolszczyźnie odradza
się tak pod względem duchowym, jak i
moralnym.

 

 

ka*

Przeciw upośledzeniu nauki religii
Księża dekanatu kostopolskiego ze-

brani dnia 30-go grudnia 1935 roku na
konferencji dekanalnej w Bereznem

przewodnictwem ks. dziekana
iotra Kaczorowskiego po wysłucha-

niu referatu ks, Juljusza Janusza, pro-
boszcza potaszniansk:ego n. t „Upra-
wnienia kleru parafjalnego w szkol-
nictwie w świetle obowiązujących

ustaw”, uchwalili następujące rezolu-
cje:

1. W imieniu własnem jakoteż 20-ty-
sięcznej, rzeszy wiernych naszego de-
kanatu protestujemy przeciw narusze-
niu przez inspektora szkolnego w Ko-
stopolu postanowień artykułu st
Konkordatu oraz okólnika min. W.
i O.P. z dnia 3 lipca 1929 r. (Nr. 11 —
14391-29), kóre zapewniają, że nauki
religii katolickiej w szkołach ma w
pierwszym rzędzie udzielać ducho-
wieństwo, a dopiero w razie jego nie-
możności, o której decyduje władza
duchowna lub ono samo, mogą uczyć
religji osoby upoważnione przez wła-
dzę diecezjalną. Samowolne powierza-
nie B= inspektora nauki religii w
szkołach nauczycielstwu bez uzyska-
nia misji kanonicznej, jak to miało
miejsce w wielu szkołach, znajdują-
cych się na terenie parafji, jest po-
gwałceniem praw obowiązujących,

2. Stwierdzając, że inspektor szkol-
ny w Kostopolu zniósł swemi rozpo-
rządzeniami w ostatnim czasie 100 go-
dzin religii, żądamy uchylenia tych
rozporządzeń i domagamy się prze-
vii w szkolach rozporządzenia
min. W. R, i O. P. z dnia 9 grudnia
1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 1 poz. z r.
1927), które w paragrafie 3-cim posta-
nawia, że „ilość godzin i plan nauki
religii katolickiej ustala minister wfaj
rozumieniu z kompetentnemi władza-
mi kościelnemi, oraz zwracamy uwagę
na konieczność stosowania w życiu in-
strukcji min W. R. i O. P. o rozkładzie
lekcyj w szkołach powszechnych w
r. 1935/36.

3. Protestujemy przeciw naruszeniu
przez inspektora szkolneśo w Kosto-
polu rozporządzeń min. W, R. i O. P.

1: stopol, w stycznid

z dnia 1 marca 1926 r. oraz 24 stycz<
nia 1934 r, gwarantujących duszpas«

terzom wynagrodzenie w wysokości
1 zł, 50 gr. — a nie 1 zł., jak WE
inspektor — za każdąodbytą jak rów-

nież prawnie opuszczoną godzinę re<

811.
4. Katolików dekanatu wzywamy do

dalszej czujności i obrony naturalnych

praw rodziców i dzieci do wychowa-
nia religijnego, które zwłaszcza tu na

pograniczu sowieckiem winno być 0*
toczone szczególną opieką.
L

Ze Staszowa
Rozwój Stron, Narod. — Zawiązane za«

tedwie przed 6-ciu tygodniami koło Stron

nictwa Narodowego w Staszowie (powa

sand'miersiki) orzwija się coraz pomyśl-

niej. Do koła należy już około 150 osób.

Są to w ogromne; większości młodzi rze-

mieślnicy, kupcy i robotnicy; wielu i nich

ma po 4, 6 a nawet 8 ukończonych klas

gimnazja!nych. Koło ma od Nowego Roku

własny cbszerny 4-ro pokojowy lokal x

dużą salą.

W nicdzielę, dnia 5 b. m., na intencję

pomyślnego rozwou koła, ks. Jędrasia

odprawił w kościele św. Ducha Mszę św.,

poczem wygłosił piękne okolicznościowe
kazanie. Na nabożeństwie zebrał się cały
narodowy Staszów.
Popołudniu, o godz. 4-ej we własnym

lokalu, odbyło się zebranie koła, na któ-
re przybyło 150 członków. Zebranie o-
tworzył energiczny kierownik koła p.
Grzegorz Szczurek, składając raport
przybyłemu z Kielc delegatowi zarządu
okręgowego p. ted. Przybylskiemu.

Następnie red. Przybylski wygłosił dłuż
szy referat, w którym przedstawił obecną.
sytuację polityczną i gospodarczą w Pol-

sce j płynące z niej nakazy dla Obozu Na
rodowego.
W dyskusji, jaka się wywiązała. prze«

mawiali pp.: mec. Dziewicki, mgr. T.
Szczurek, Wł. Amtoroski i inni. Zamknął dyskusję apelem do pracy kierownik ko=

| ła p. G. Szczurek, ’

 

Z CAEEGO KRAJSJU
CZESTOCHOWA

Rewizje i koniiskaty. — W Częstocho-
wie rewizewśród narodowców odbywają
się co kilka dni. W trzeci dzień świąt po-
lie'a przeprowadziła w lokalu redakcji
„Gazety Narodowej oraz u jej wydawcy,
p. Jana Rutkowskiego, rewizję w poszu-
kiwaniu jakiegoś listu z Opoczna, który
miał zawierać korespondencję O zaj-

ściach w powiecie opoczyńskim. Listu nie
odnaleziono.
Noworoczny numer „Gazety Narodo-

Wej* uległ konfiskacie za dwa artykuły»
stosunkach w szkolnictwie.

ŁĘCZYCA

Uchwała przeciw ubojowi rytualne-
mu. — Zebrani w liczbie ponad 250 osób,
mieszkańcy miasta Łęczycy w sal. Stra-
ży Ogniowej dnia 5 stycznia b. r. po wy-
słuchaniu referatu na temat „Sprawa u-
boju rytualnego w Polsce“ uchwalili:
Zważywszy że: "

1) Ubój rytualny jest zbędnem zada-
waniem cierpień zabijanym zwierzętom;

2) Niepotrzebnie podraża cenę mięsa,
będącego artykułem pierwszej potrzeby;

3) Wskutek nadmiernych cen najuboż-
sze warstwy ludności nie mogą spożywać
mięsa;

4) Ubój rytualny nie ma nic wspólnego
z religją mojżeszową, nie jest żadnym ak

tem religijnym a edynie barbarzyńskim
zabytkiem obliczonym na czerpanie nad-
miernych zysków przez gminy żydow-
skie, które to ciężary obciążają również
w znacznej mierze ludność chrześcijań-
ską.

Zebrani domaga'ą się od rządu | sejmu
wydania ustawy zakazującej praktyk u-
boju rytualnego w całej Polsce, i zapro-
wadzenia uboju humanitarnego, przy po-
mocy na'nowszych środków  technicz-
nych. r

PILZNO

Z życia Stronnictwa Narodowego, —
W ostatnich tygodniach odbyło się
wiele zebrań kół Stronnictwa Narodo-
wego na terenie tute szego powiatu: i tak
odbyły się zebrania w Dębicy, P.ižnie,
Bielowach, Chotowie, Zwierniku, Mokrz-
cu * t. d Wszyst ie zebrania były poświę
cone sprawom programowym.

 

 
 

Dnia 6-go stycznia odbył się w kole w
Piznie „oplatek“ po raz pierwszy w hi-

stotji koła. Obecnych było 70 członków
koła i kilkanaście zaproszonych kobiet.
W nastroju niezwykle podniosłym, wśród
śpiewów kolęd i pieśni patrjotycznych
spędzono długie godziny wieczoru. Prze-
mówienia wygłosili kol. Przybyło, mag
Stanisław Szczeklik, Kubas, Białas i
Wnęk. Przemówienia te wywarły potęż.
ne wrażenie, nie jednemu płynęły łzy,
zwłaszcza gdy podkreślano, že lamiemy
się opłatkiem nie tylko z sobą, ale z tym;
kolegami, którzy siedzą w Berezie i w
więzieniach. Hymnem Młodych, długo nie
milknącemi okrzykami na cześć Polsk:
Narodowej, Romana Dmowskiego i przy:
wódców Obozu Narodowego zakończono
opłatek.
Opłatek ten odbył się w dzielnicy Dul-

czówce w domu p. Kubasa,

SKIERNIEWICĘ /

Rewizje u narodowców. — W ub. pią-
tek w nocy policja państwowa przepro-
wadziła rewizję u członków zarz. Stron-
nictwa Narodowego w Skierniewicach,
p. p. Henryka Sakowicza i Mieczysława
Sadkowskiego. Cel rewizji nieznany. Wy
ników rewizje nie dały.

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Nowe zajścia przeciwżydowskie. — W
Dąbrówce Kościelnej, pow. wysok2 - ma-
zowieckiego, przed paru laty nie było a-
ni jednego Żyda. W ostatnich czasach, ko
rzystając z pomyślne! koniunktury dla sie
bie oraz z biedy ludności wiejskie, wci.
snęło się tam pięć rodzin żydowskich :
mimo wrogiego stosunku okolicznej lud-
ności, Żydzi tkwili na miejscu, starając
się opanować handel we wsi,

Niespodziewanie na parę dni przed No
wym Rokiem.w nocy wybito w mieszka-
niach żydowskich szyby i połamano okna.
Żydzi żaalarmowali pólicję, starostwo itd.
Przeprowadzono surowe śledztwo pod
kierunkiem komeńdanta policji powiato-
wej. Prawdopodobnie jednak sprawcam.
byli jącyś obcy ludzie, ponieważ, mimo
energicznych wysiłków, nie wykryto ich
i nie ujęto.

Charakterystyczne jest, że aresztowa

 

 

ki żydowskie krytycznej nocy „gewsłt, pa
li się” przybiegł z wiadrem wody, lecz po
stwierdzeniu symulacji, zaklął siarczyście
i położył się spać...
Żydów w Dąbrówce ogarnęła panika,

jedna rodzina już wyprowadziła się, a
drugi Żyd pośpiesznie sprzedaje dom a
placem.

ZAWIERCIE :

Strzelanina na ulicach miasta. — W
dniu 5 b. m. w godzinach popołudnio+
wych do przechodzących ul, Paderew«
skiego młodych mężczyzn: Romana vaśko
wicza, Piotra Kwiatkowskiego, Eug Bry+
ły i pewnego ucznia gimnazjalnego za «
czął strzelać z rewolweru ukryty za par-
kanem 27-letni Tad, Tyl (z zawodu fryz-
jer). Strzały na szczęśc:e chybiły: jedynie
jedna z kul przeszyła palto idącemu w
grupie uczniowi.
Na widok strzelającego Tyla Bryła od-

łączył się od zaskoczonych zaściem ko«
legów i salwował się ucieczką. Za ucieka
jącym B. pobiegł Tyl i usiłował strzelać,
jednak rewolwer zaciął się, udaremniająa
zamiar szaleńca.
Zaalarmowany przez przechodniów st.

posterunkowy P. P. Długosz pobiegł za
idącym Tylem i na ul. Grunwaldzkiej we-
zwai go do zatrzymania się słowami:
„Stój — ploica"! Wówczas Tyl t.zema
strzałami w klatkę piersiową pozbawił
s.ę życia.

Jak wykazały dochodzenia poiicyjne,
orzed mniejwięcej 2 laty Bryła został na
„Stój — policja"! Wówczas Tyl trzema
$0 wówczas B. ciężko pobił po głowie rę
kojescią bagnetu (Bryła był na wo;sko=*
wym urlopie). Pomimo ciężkich ran, za«
śrażających życiu, Tyl po długiej kuracji
w szpitalach został utrzymany przy ży =
ciu, ale z dużemi komplikacjami w zdro-
wiu. Doznał on częściowego paraliżu
mózgu i kończyn górnych oraz wady mo-
wy. Za kalectwo Tyl postanowił pomścić
się na Bryle. W tym celu nabył rewolwer
systemu „Parabellum“ i często w uetat-
nich dniach czatował przed domem Bry.
ły przy ul. Hoże i na ulicach szukając
okazji do zemsty. Ub. niedziela miała być
jej epilogiem, saończyto się jednak tylko

 

 no miejscowego sołtysa za to, iż na krzy-

Stronnictwa Narodowego,
przybliża cię de Folski Narodowej

„amobó,stwem „mściciel+*,

 



 

- Po wyroku sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych.
„Z Waszyngtonu donoszą, iż w dn. 7

b. m.odbyła się w Białym Domu kon-
ferencja prasowa, na której prezydent
Roosevelt, odmawiając jakichkolwiek
komentarzy. na temat decyzji: Sądu |
Najwyższego, stwierdził, że wzróci się
do Kongresu o uchwalenie niezbęd-
mych kredytów dla. wykonania ukła:
„dów. zawartych już z farmerami w ra-
mach'A:A.A, | SSBSZPEPO A
„Sekretarz rolnictwa Wallace zapro-

sił przedstawicieli organizacyj farmer-
skich na konferencję w: Waszyngtonie
w dn. 10 b, m. Na konferencji tej ma
on przedyskutować wraz z przedsta-
wicielami rolnictwa szereg zagadnień,
masa w związku z wyrokiem są-
la, ;

Sekretarz. Wallace wstrzymał w dn,
7.b. m. w drodze telegraficznej wszel-
kie, operacje, dokonywane na pod-
stawie ALA.A. przez okręgowe urzę-
dy'tej organizacji, #

PrezesKomitetu Rolniczego Kongresu
Jones podkreślił, że administracja
wstawi: do, budżetu Rólnictwa,. który
jest obecnie złożony izbom, odpowie-
dnie. sumy, które pozwolą rządowi na
wywiązanie się z „zobowiązań moral-
nych”'„a mianowicie z należności wo-
bec farmerów,

Zważywszy, że urzędy mają wyraź-
ny'nakaz'wstrzymywania się od“ ja-
kichkolwiek komentarzy na temat
decyzji Sądu Najwyższego, «bserwa-
torzy zwracają się do rynków towaro-
wych, szukając w ich kształtowaniu
wskazówek co do przyszłości politycz-
nej i gospodarczej St. Zjedn. Wyraża-
na jest opinja, že do chwili zaznacze-
nia -się; wyražnej zniżki cen rolnych,
farmerzy. będą raczej zadowoleniz li-
kwidacji.A,A.A., co pozwoli im na
rozszerzenie obszarów uprawy. Jeżeli
jednakjuż obecnie zaznaczająca się :
zniżka cen bawełny rozszerzy się na
rynki pszenicyikukurydzy, farmerzy
całego. kraju gotowi będą podtrzymać
Róosevelta, gdy będzie poszukiwał ja-  
 

kichkolwiek środków dla wyjścia z im-
pasu, '

Sekretarz rolnictwa Wallace, prze-
"mawiając przez radjo w dn. 7 b. m.
wieczorem, oświadczył; że. spodziewa
się: stosunkowo nieznacznego natych-

miastowego wpływu decyzji Sądu Naj-
wyższego na ceny rolne. Wallace za-
znaczył jednak „że jest.w chwili obec-
„nej niemożliwe do stwierdzenia, . jaki
będzie ten wpływ za 2 lub 3 kwar-

stały. ‚ UB 401:

 

Powoli lecz nieustannie
rosły placówki polskie w Warcie

Podawaliśmy za „Oręd.“ cyfry,
ilustrujące rozwój polskiego handlu,
rzemiosła i przemysłu w Łasku, Kali-
szu i Sieradzu,
Pewien postęp na tem polu wykaza-

ła w roku ubiegłym Warta pod Sie-
radzem. i AE

Cyfry na terenie Warty przedsta-
wiają się następująco: | ЧЕ

wr. 1934
było obecnie

Składów polskich 51 53
Składów żydowskich ' 83 81
Warsztatów polskich 63 767“
Warsztatów żydowskich 65 60°
Wytwórni przemysł,

polskich 12
Wytwórni. przemysł, 8

žydowskich 9 9
Straganów polskich 8 12
Straganów żydowskich  35- - 31
Kiosków polskich 1 31
Kiosków żydowskich: 15 1  

" Społeczeństwo polskie przeprowa-
dza w ostatnim czasie coraz bardziej
racjonalny i zorganizowany bojkot
składów żydowskich, wskutek czego
cyfra placówek żydówskich pówoli ale
„stale kurczy się. Pocieszający:jest fakt, ;
że w miejsce zamkniętych: placówek .
żydowskich :pojawiają się polskie, któ-
re zńajdują utrzymanie i obią coraz
lepsze obroty. Większość: tych placó-
wek powstała:z inicjatywy Stron, Na-
rodowego, :

Na terenie Warty daje się odczu-
wać brak placówek chrześcijańskich:
składu drzewa biudulcowego, składu z
gotowemi ubraniami, szczotkarza, bla-
charza, dentysty, zegarmistrza i leka-
rza. Placówki te mogą liczyć na po-
parcie społeczeństwa.

"W. ciągu ub. roku na terenie Warty
wykupiono z rąk żydowskich trzy nie-
ruchomości, położone w rynku,

-Hamdel Gdańiska ucierpiał
na dewaluacji i ograniczeniach dewizowych |

Z Gdańska informują: OR

Gdański Związek Przedstawicieli Za-
granicznych Firm Handlowych wydał
sprawozdanie za rok. ubiegły. Sprawo-
zdanie podkreśla, że dewaluacje guldena
oruz restrykcje dewizowe stanowią nie-
zmierne obciążenia dła członków Związ-
ku; dużo pracy idzie na marne, |||

 

Wielka pożyczka Francji dla Sowietów?
Z Berlina informują:
Agencja D. N. B. donosi z Paryżą: Po-

głoski o mającem nastąpić przyznaniu
Sowietom.przez Francję kredytów w wy-
sokości 800 — 1.000 milj. franków, nie
zostały. dotąd z żądnej. strony zdemento-
wane, To też coraz poważniej zaczynają
się Fczy z prawdziwością tych pogłosek.

Pożyczka ma być udzielona przez Ka-
sę Konsygnacji i Depozytów i będzie o-

procentowana na 5 proc. rocznie, przy-
czem rząd francuski będzie ją śwaranto-
wał w wysokości 60 proc. W licznych
kołach społeczeństwa francuskiego— do-
nosi agencja — a w szczególności wśród
posiadaczy. rosyjskich pożyczek przedwo-
jennych, zamiar. udzielenia pożyczki So-
wietom wywołał wielkie niezadowolenie i
liczne protesty. $ ‚

„

° Niemcy walczą o rynek chiński
Z Tokjo informują: :
Agencja Domei donosi: Obserwatorzy ]

gospodarczy Japonji: w-Chinach zwraca-
ją baczną uwagę na ekspansję. Niemiec
narynku chińskim... Jak dotąd, Chiny
importowały najwięcej ze St, Zjedn., Ja-
ponji i Wielkiej Brytanji, Z tych :trzech
krajów najwięcej eksportowały do Chin
Stany Zjedn., najmniej Wielka Brytania,
Obecnie wiele momentów wskazuje na

to. że'Niemcy zaczynają'wypierać W.
Brytanję-z zajmowanego przeznią tnze-
cie$o” miejsca, W imporcie: chińskim w. r.
1933 Niemcy figurowały - х «udziałem

 

23)

7,95 proc. W 1934 r. ich udział wyniósł
już 8,99 proc., w ciągu 11 miesięcy r. ub.
już 10,93 proc, Eksport niemiecki : &
Chin składa się z chemikalij, artykułów
medycznych, maszyn, *przyrządów: op-
tycznych, instrumentów, aparatów foto-
graficznych i t. d. 4 :
Sukces niem'eckiego handlu zagranicz-

nego w Chinach przypisuje się częściowo
popieraniu eksportu przez rząd niemiec-
ki, częściowo zaś ruchliwości przedstawi-
cieli niemieckich, którzy wchodzą w bez-
pośredn. kontakt z sprzedawcami chiń-
skimi,.  

w Nowym Jorku do pewnego interesu, odzyskałem
zamożność, choć oczywiście na wiele mniejszą ska-

Następstwa dewslnacji guldena były |
szczególnie ujemne dla handlu napo'am. !

wyskokowemi i winami. Zyski w handlu :

artykułami chemicznemi zostały w po-

równaniuz rokiem poprzednim zreduko-

wane.do połowy, zwłaszcza z powodu o-

graniczeń dewizowych. W handlu arty-

kułami włókienniczemi zaznaczyła się

w drugie połowie r, ub. poważna stagna-

cja.. Przez ustalenie cen małksymalnych

przedsiębiorstwa poniosły straty, naru-

** Obroty portów polskich w r. 1935 wy-

niosły ok. 12,6 — 12,7 milį. ton, czyli by-

ły o niespełna 1 milj. ton niższe, niż w

1934 r. Nastąpił mianowicie spadek wy-

wozu, podczas gdy przywóz wzrósł o ok.

| 10-proc. Spadek wywozu spowodowany

został skurczeniem sięo przeszło 1 milj

ton wywozu węgla oraz ok. 200 tys. ton

wywozu drzewa.
Mimo to, procentowy udział handlu

przez porty w. ogólnym handlu zagrenicz-

nym Polski wzrastał w 1935 r..w dal-
szym -ciągu: w ciągu 'edenastu miesięcy

1935 r. wynosił on wagowo 73,6 proc.,
„wartościowo zaś 62,8 proc., gdy w tym-

że czasie 1934 r. — odpowiednio 72,2

proc. i 60,7 proc.

Zażydza swój dom

„Kurj. Poznański" podaje:
Donosiliśmy w swoim czasie, że właś-

ciciel domu przy ul. św. Marcina 14, p.
Andrzej Łaś, wydzierżawił Żydom 'eden
ze składów. W tych dniach tym samym
Żydom p. Łaś wydzierżawił 6-pokojowe
mieszkanie na pierwszem piętrze,

Ustawodawstwo
gospodarcze

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr.:2 z dn.
7 bm. ogłoszone zostały nast. rozporzą-
dzenia o charakterze gospodarczym:
ustawa z dn. 2 stycznia 1936 r. o wy-

konywaniu kontroli parlamentarnej nad
długami państwa (poz. 3); į

obwieszczenie ministra Skarbu z dn.
14 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia
'ednolitego tekstu ustawy o państwowym
podatku dochodowym (poz. 6).

Ubezpieczenie odognia 
szające Kapitał zakładowy. Uniemożli- ;
wiłoto kupcom utrzymanie składów to-
warowych na poprzednim poziomie, |

- Zbyt wyrobów włókienniczych spadł w.
porównaniu z rokiem poprzednim o 20—

25:proo. W dziale obuwia oraz artykułów

technicznych i elektrotechnicznych poło-
żenie również poważnie się pogorszyło.

Wreszcie eksport drzewny przez Gdańsk

Rada Powszechnego: Zakładu: Ubezpie-
czeń Wzaiemnych uchwaliła dn, 4 bm
udzielić ludności rolnicze” bonifikat.w
opłacie składek za przymusowe ubezpie-
czenie budowliod ośnia w wysokości
20 proc. dla kresów wschodnich i 15 proc
dia pozostałych województw na okres
2-ch lat. | AS

PAMIĘTAJ :
spądł z przeszło 1 mit. ton w 1934 r. do|

ok. 760 tys. ton w 1935 r. Jedynie w bu-
downictwie okrętów nastąpiło ożywie-

nie,

iia 0801KE 

O BEZROBOTNYCH —

NARODOWCACH

 

Polskie połowy ryb morskich
Z Gdyni podają: i : 3

Polskie połowy ryb morskich w grud-
niu r. ub, wyniosły ogółem 2.872.570 k$.,
z czego na połowy bałtyckie przypada
2.637.370 kg. a na dalekomorskie
235.200 teg, Na poszczególne obwody po-
łowy wynosiły (w tys. kg.): Hel — 1.324,
Gdynia — 703, Jastarnia— Wielka
Wieś — 514, Chłapowo — Karwja —
41, Puck — 26, połowy dalsze— 24. Z

poszczególnych gatunków najwięcej zło-

wiono ( w tys. kg.): szprotów 2.422, śle-
dzi 361, wątłuszy 75,

W ciągu całego 1935 r. złowiono
17.115,8 tys. ryb, z czego na poszczegól: į
ne obwody przypada (w tys. kg.): Het!
5.993, Gdynia 3.771, Jastarnia — Wiel-
ka Wieś 2.272, Chłapowo — Karwia 187,
Puck 340, połowy dalsze 311, połowy da-
lekomorskie 4,241 tys, kg.

wiasem prawa. Wysłałem ich na poszukiwania ko
gos, któryby był zupełnie podobny dotego portretu.

       

Droga do San Trisie
Autoryzowany przekład z angielskiego

„Marji Wańkowiczowej

С. О. BAXTER.

 

Koniec końców, przejechałem granicę i znala-
złem się w Stanach, zdrów icały,Zanim jednak po-
wróciłem zupełnie do równowagi po wszystkich tych
przejściach, minął miesiąc. Wówczas zacząłem roz-

myślać nad sytuacją. Chciałem wszcząć kroki pra-
wne, ale nieposiadałemprzecie żadnego dowodu na
to, że.skarby zgromadzone w pałacowych polzie-
miach są moją własnością. Jeżeli dopomnę się o nie,
ekontiskują je: natychmiast. Mieszkańcy San Triste

przysięgną, że jestem wcieleniem szatana, zarzucą
mi przynależność do rewolucjonistów — zrobią
wszystko możliwe, by doprowadzić do konfiskaty

mojej własności. : :
„1. Gdyby to była niewielka ilość papierowych pie-
niędzy, sambym zaryzykował powrót do San [riste,

albo nająłbym złodzieja, któryby je wykradł Ale

skarb ten.mogło przewieźć niemniej jak siedemdzie-

siątjucznych mułów.. Dokonać tego w tajemnicy —

było niemożliwością. Ponieważ moje legalne prawo

własności było w.tym wypadku nie. do udowodnie:
nia,nie śmiałem zdradzić faktu istnienia podziemnej

- kryjówki.: WON A>
_«u;Kradzież była niepodobieństwem. Przez cały rok

zastanawiałem się nad tymproblematem i omało nie

oszalałem, poszukując wyjścia z sytuacji, W końcu

zrezygnowałem, pozostawiając to czasowi. . Garść

klejnotów zamieniłem na gotówkę. Przystąpiłem
 

lę. Zbierałem wiadomości tyczące się San Triste i do-
wiedziałem się, że majątek samorzutnie zagarnęli
Cabrillo'wie, najbliżsikrewni Vórćalów.

Lata mijały i straciłem już kompletnie nadzie-
ję, gdy wtem doszły do moich uszu dziwne plotki,
krążące po San'Triste. Podobno, wówczas, w dzień
pogromu, nie znaleziono między zabitemi ciała ma-
łego Josć'go i jego nauczyciela. Różne rzeczy mo-
gły się były z niemi stać. Może utonęli, chcąc prze-
płynąć rzekę, może zginęli w pożarze, który objął.
niektóle przedmieścia w czasie pogromu, może ucie-
kli., Ale w takim razie dlaczego, śdy nastały spo-
kojne czasy, nie wrócił Ludwik Gaspard do San Tri-
ste, dlaczego nie wprowadził na zamek swego mło-
dego pana i nie zażądał dla siebie nagrody za wier-
ność? 27 ! į

Niektórzy przypuszczali, że może stary wywióz
gdzieś chłopca daleko i umarł, a Josć powędrował
w obce kraje... Może opowiadał na obczyźnie dziwną

historję o Vėrčalachi nikt mu nie uwierzył, a może
dziecko wogóle nie zdawałosobie sprawy z rewolu-
cyjnego cyklonu, który go zmiótł, może nie rozumia-
ło, że czekają na” niego wielkie bogactwa... W każ-

dym razie powstała w San Triste legenda: pewnego |

pięknego dnia, wróci'młody Josć i sięgnie po ojco- |

wiznę a razemz nim, powrócą złote czasy San Tri: |
ste, Wtedy to panie Janie, zaświtała w mojej głowie
wielka myśl. Powiem panu co zrobiłem. Zetuałem
z tuzin fotografij różnych starych Vórćalów. Zrobi
łem z nich rodzaj fotograficznej kompilacji. Następ
nie wynalazłem malarza, któryz fotografii z tuzina”

innych, namalował.portret rodzinnego typu Vćrća-

lów. To był portret, którego fotogratję pan widział, |.

* Wyciągnął fotografję olejneśo portretu. |||. |
. — Następnie nająłem trzech ludzi, znanych

awanturników, którzy zgodzili się pracować poza na-

 

1 w ten sposób poznałem pana.
— Od pewnego czasu domyślałem się tego —

* odparł Jones: — Co pan zamierza obecnie zrobić?
— Plan mój jest cudownie prosty i bajecznie

niebezpieczny. Skonstatował pan zdumiewające po-
dobieństwo swojej osoby do tego portretu. A może
niema tu powodu do zdumienia? Podobieństwo to nie
jest bynajmniej całkowite. Polega raczej na tym sa-
mym typie twarzy i wyrazu. Powinno jednak wystar-
czyć do stworzenia sensacji w San Triste. !
— Krótko mówiąc, mam tam pojechać. ogłosić

swoje prawo do nazwiska Vćróala i powiedzieć, że
jestem zaginionym Josėm?

—Nie tak prędko, nie tak prędko, przyjacielu.

Muszę panu wytłómaczyć jeszcze wiele szczegołów.
—Przypuśćmy, że pojadę do San Triste i dopo-

mnę się o swoje prawa? Mógłbym zabrać wszystko
i zapomnieć o panu. ;

—Nie. Z chwilą, gdy mnie pan zdradzi, zdradzę
"i ja pana.

‚ — Ale kula wpakowana w pana zaraz, tutaj,
usunęłaby pana z mojej drogi?

Simon spojrzał na swego młodego towarzysza

i zastygł w ekstatycznym, pełnym przerażenia, za- |
chwycie.
— Mój Boże, pan jest dziwnym człowiekiem

panie Jones — westchnął wreszcie — kula nicby tu

nie pomogła! Jeżeli zginę, za dni pięć, w NewYor

*ku'otworzą mój list, który tam zostawiłem i momen

talnie cała sprawa wyjdzie na jaw. Gdy dowiedzą się
o temwSan Triste, spalą pana żywcem:
"— Niegłupi z pana człowiek — mówił Jar Jo-

nes. — Mam tam więc pojechać, sam, objąć wszyst-

ko'w posiadanie i znaleźć sposób dostarczenia pańu

schowanych pieniędzy?
(C. d. a.)

Obroty portów polskich w r. 1935
zmniejszyły się w Gdańsku, zwiększyły nieco w Gdyni

-Spadek obrotów towarowych w póre

tach polskich dotyczy tylko Gdańska (w

'1934 r. 6,4 milį. ton, w 1935 r..— ok. 5,2

milj. ton), gdzie przy znacznym wzroście

importu (o ok. 17 proc.) nastąpił dość po-

ważny spadek eksportu (o ok. 1,3 mił.

ton); natomiast obroty Gdyni zwiększyły

*się w.1935 r. do ok, 7,45 mil. ton wobec

7,2 milį. ton w 1934 r. Import.przez Gdy-

nię wzrėst.o-ok. 5 proc., eksport.— tyl-

ko o alk. 3 proc. (200 tys. ton), przyczem

gros zwyżki eksportu przypada 'na wę-

gielsbunkrowy.:- 4 |
mma 0 A|

Giełdy pieniężne
DEWIZY gi >

Belgja. 89.30 (sprzedaż 89.48, "kuno
| 89,12); Holandja 360.30 (sprzedaż 361.02

kupno 359,58); Londyn 20.21: sprzedaż
2.28, kupno 26.14); Nowy Jor (kabel)
5.31 i jedna czwarta (sprzedaż 5.32 i pół,

kupno 5.30); Paryż «35, i pół . (sprzedaż
35.07.i pół, kupno 3493 i pół); Praga
2197 (sprzedaż 22.01, kupto 2193);
Szwajcarja 172.70 (sprzedaż 173.04, kupe
no 172.36); Stękkholm 135,15 (sptzedaż
135.48, kupno. 134.82); Madryt _72.60

(sprzedaż 72.75, kupno 7245); Berlin
213,45 (sprzedaż 213.98, kupno 212.92).

PAPIERY PROCENTOWE. ;.:.

7 proc pożyczką stabilizacyjna 64.50 —
64.35— 04,63 (odcinki pó 500. dol:) 64.30
—-64,75 (w: proc); 4 proc. państwowa

požyczka premjowa dolarowa ,52.70m
52.60 — 52.75; 5 proc. konwersyjna 64,50;
6 proc pożyczka dolarowa 80,50 — 80,25
—80,50 (w proc.); 8 proc, L. Z, Banku
gospodarstwa krajowego 94,00 (w:proc.);
8 proc. obligacje Banku gospodarstwa
kra owego 94,00 (w proc.); 7 proc. L..Z.
Banku gospodarstwa kra owego. 83,25;
7 proc. obligacje Banku gospodarstwa
krajowego 83,25; 8 proc, L. Ź. banku ro!-
nego 94,00; 7 próc,L.ZBankii toinegó

83,25; 4 i pół proc. L. Z, ziemsicie 4» 25—
45,38 — 46,25; 4 proc. L. Z: ziemskie 42;
5 proc. Li; Z. Warszawy 59,50 — 59 13
4ipół proc. L. Z. Warszawy 57,00;
5 proc. L; Z.Warszawy (1933:r].54,00 —

54,25; 5 proc. m: Siedlec (1933 r.).31 00;
6 proc. obligace m. Warszawy. 6 em.
62,00, 8 i 9.em, 58,75. A и

' i WAKCTE ;

Bank: Polski — 96,50.— 96,75; Warsz:
(Tow:fabr; cuktu-— 33.00;.Liipop =+ 7475;
„Ostrówięc: —. 18,50; : Starachowice. т°
31,50 — 32.00; Haberbusch — 32,25. "|
„„Obroty dewizami mniejsze, 1ėndenčia
dla dewiz niejednołrta, Banknoty doiaro-
we Ww obrotach prywatnych 5,31 i jedna
Ei rybel złoty 4,76:— 4,761 pół;
dolar złoty 9.04 i pół; gram czystego zło:

 

| ta 5.9244. W obrotach prywatnych marki
| niemieckie (banknoty). 130,50; funty, ang,

(banknoty) 26.20. Dla pożyczek państwo
wych tendencja przeważnie utrzymana;

dla listów zastawnych. niejednolita; dlą
jakcyj przeważnie. mocniejsza -Pożyczki
dolarowe w obrotach prywatnych:+8
proc. pożyczka z r. 1925 (D.llonowska)
95'i pięć ósmych — 9% (w proc.); 7 proc.
poż. Śląska 72 i trzy.ósme — 72,50. (w

c.); T proc. pożyczka m, Warszawy
(Macistratj 70 i siedem ósmych =— 71,00
—70i siedem ósmych (w proca + * «

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 8-go stycznia

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 19,50

— 0.0); Pszenica zbierana 742 gi. 19,00

— 19.50, #
““Žyto I standart 700 gl. 12.50 — 17.75;

Żyto Il standart 687 gui 12.25 — 12.50;

Owies I st. ae:491 ,g.1. 14 25—

14,75, Owies A IL st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14.75 — 15.00; Owies Il stan '460 8-1

— 13.75 — 14,25; Jęczmień  browar=

niany 16,25 — 17,00, Jęczmień 67%,—

673 gl. 14.00 —. 14.50; Jęczmień 649 gl.

13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 1350—

13.75; Groch poiny, 20:00 — 22.00; Groth
Vietória: 31.00 —— 34.00; Wyka 19:60—

20.50;.Peluszka 21.50 — 22.00; Seradsia
podwójnie czyszczona 21.00 — 22.00;

Lubin niebieski 8.25 — 8.50; tui

"42.50 — 43.50; Rzepik NZ
43.00; „Rze-

 

42,50; Rzepik. letni 42.00 — „Rze

a letni 41:50 |— 4250;  Ślemi
iane  bassis 90 procentowe” 32:

-—— 33.50; Koniczyna czerw. śur. bżz gr.

kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna

czerw. bez. kan, 9 czyst 97 pros..12 U0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70,00; Koniczyna..biała.bez-kan. 0 czyst,
97 proc. 80.00 — 9,00, Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. jad. -; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc. 31 U0—
33.00; Mąka pszenna gat. I — В @ —
45 proc. 29.00 — 31.00; I-C 0 — 55 proc.
27.00 — 29.00; 1 — D 0 — 60 proc.
25.00 — 27.00; I-E 0 — 65 proc 2440 —
25.00; II-B 20 — 65 proc. 23.00 — 25.00;
II-D 45 — 65 proc, 22.00 — 23.00; 1l-E
55—65 proc 22,00 — 23.00; Il G'60 —65

| proc. 21,00—22,00;: МаКа žytnia „wycią-
owa“ 0-30 20.00—21.00; -Mąka żtnia
gat. i-45 20.00 — 21.00; Mąka żyt ' gat.

0-55 proc. 19.00 —2000; | gat 0-65 oroc.

20.50 — 2150 „ll gat 1500 — 160V ra-
zowa 1500-— 1600, oośiednia — —:—
— — —, Otrębv pszenne grube przem.
stand. 1050 — 1100. otrębv pszeune
średnie przem, stana 9.50 — 10141 OQ-
trębw pszenne miałkie 950 — 1000 ©-
> > 18.75 — 9,25;, +Kuchy ltia-

 
 

, ne 15.50 — 16,00; Kuchy rzepaspwe
| 13.50. — 1400; Kuchv słoneczn оуе
— — — — =; Šruta sojowa 45 proc.
22.50 ы— 2300: | koś
*. Ogólny. obrót 3769 ton. w. tem.żyta |
1143 ton, Usposobienie spokojne.  

 

 
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak zńrowy-



O policje na wyższych uczelniach
Gwiazdkowe marzenia wolnomyśliciela

Nązwisko prołegora logiki na wydziale
humanistycznym uniwersytetu warsząw-
skiego, dr. Tadeusza Kotarbińskiego, sta-
je się sławne wśród społeczeństwa. Kil-
ka lat temu profesor ów wystąpił na ła-
mach „Racjonalisty” z bluźniefćzym ar-
tykułem przeciw tajemnicy Najświętsze-
go Sakramentu i ożci Krzyża, wysuwając
postuląt usunięóia naukt religji ze szkół
średnich, oraz zniesjeńia wydziałów teo-

logii na polękich uhiwersytetach. Wystą-
pienie to spotkało się wówczas z żywym
protestem młodzieży akademickiej.

Ostatnio prot. Kstąrpiński umieścił w
sanacyjnym „Kurjerze Porannym" (z dn.
19 ub. mies.) artykuł p. Ł: „Wyraźny о-
bowiązek”, w którym m. in. pięał: „Na
uniwersytetach potrzebna jęst policja.
Nie powinno się puszczać uczelni w ruch
po ferjach noworocznych bez ochrony
policyjnej. Powinien się znaleźć silny i
groźny posterunek policyjny na terenie
uniwersytetu. Powinien być tam stale i
zapobiegać wypadkom”.
Surowe przepisy nowej ustawy o szko-

łach akademickich przewidują, że orga-
ny bezpieczeństwa mogą wkroczyć z wła-
snej inicjatywy na teren uczelni jedynie
w wypadkach nagłego n'ebezpieczeństwa.
Nad porządkiem iczelni optwa rektor,
który może wezwać pomocy policji. gdy
uzfia to za konieczne. Jak dotąd, żaden z
rekiorów wyższych uczelni warszaw-
skich z tych uprawnień nie skorzystał, a
nawet rektor Ujejski oświądczył na wie-
©u akademickim w 1933 r, że „nigdy
mie zamienię berła rektorskiego na pałkę

pokcyjną”.
Marzenia prof. Kotarbińskiego nie zo-

stały zrealizowane. Rozpóczęły się po fe-
rjach świątecznych wykłądy w uniwersy-
tecie. Posterunek policyjny jest, jak
swykle, jedynie przed bramą uczelni.
Wystąpienie prof. Kotarbińskiego spo-

-———7717—— 707074P———-———

Jeszcze 170 karteli
W przyszłymmiesiącu znaleźć się ma

na wokandzie sądu kartelówego sprawa o
rozwiązańie kartelu metalurgicznego pn.
„Biuro: sprzedaży wyrobów odlewni i e-
maljerni żeliwa”, który jał wiadomo, był
jedynym kartełem „odwółującym się od
decyzji ministerstwa. Akta tej spfawy
przekazane będą już w b. tygodniu dó Są-
du Najwyższego. Po rozwiązaniu przymu-

sowem i dobrowolnėm stu kilkudziesięciu
karteli, pozostało w rejestrże kartelowym
176 umów, prawnie uznjnych. (i)

Strzały do pociągu
Pólicja pow. warszawskiego podjęła e-

mergiczne  dochędzeńie dla wykrycia
sprawców zagadkowych strzałów do pó-
ciągu. W dniu wcżęrajszym podczas
przejazdu pociągu ) o Nr, 1837,
zdążającego z Rembórtowa dó Warszawy,

przy lesie Rembóriowskim, nięztśńiо-
sobnicy oddali szereg strzałów do wagė-
nów, wybijając szyby. Na szczęście, n'kt
mie zóstał ranióny. (i) а

Próbki
narkotyków—zakazane
Państwowa Służba Zdrowia dla zwal-

tzania nielegalnego obrotu narkotykami,

wprowadza wciąż nowe rygory uniemó-

žliwiające niekontrolowany obrėt morfi-
ną i kokainą. Ministerstwo Opieki Spo-
łecznej zwróciło uwagę na to, iż specy-
fiki zawierające środki odurzające, toz-

syłane były masówo lekarzom, firmom
handlowym i t. p. przez hurtownie far-
maceutyczne, jako próbki bez wartości

W związku z tem wydane zostało zarzą-

dzenię, wprowadzające bezwzględny za-
kaz rozsyłania narkotyków w formie
próbek pod groźbą odbierania koncesyj
hurtownióm aptecznym. Próbki wysyłanę
będą tylko w wyątkowych wypadkach
instytucjom naukowym, 'ak: klinikom u-
miwersyteckim i t. p. dla badań leczni-

€rych za specjalnem zezwoleniem Mini-

sterstwa. (i).

 

 

tkało się z ogólnem oburzeniem polskiej
młodzieży akademickiej.

*

Jak się dowiadujemy, prezes uniwer-
syteckiej „„Bratniej Pomocy”, p. Boczyń-
ski, w imieniu polskiej młodzieży uniwer-
sytetu złożył na ręce p. rektora Pień-
kowskiego protest przeciwko wystąpie-

 

niu prof. Kotarbińskiego na łamach „Ku-
rjera Porańnego". P. rektor Pieńkówski
przyjął do wiadomości protest młcdzie-
ży oraz zapewnił jej wicela, že
prof. Kotarbiński ił jedynie we
własnem imięniu, jego więc tylko opinia
została wyrażona we wspomnianym arty-
kule. :

Wykupywanie nieruchomości przezŻydów
Groźne objawy w stolicy

Od jednego ż Czytelników otrzymuje-
my następujące słuszhe uwaś::
Szanowny Panie Redaktorze!

Pragnę zwrócić uwagę na konieczność

niedopuszczenia do nabywania nierucho-
mości przez Żydów. Niestety u nas na to
zwracano bardzo mało uwagi. Sta'e do-

my i majątki przechodzą w żydowskie

ręce. Np. parę miesięcy temu została na-
byta z licytacji przez Żydów wielka nie-
ruchomość przy ul. Młynarskie' 26, sta-
nowiąca własność Antoniego i Włady-
sława Kierskich (nieistniejąca 'uż obec-

nie F-ma „A. Kierski, fabryka cukrów i
czekolady"). Do licytacji stanęli tylko

Żydzi. Nieruchomość można było łatwo
zatrzymać w ręku polskiem. Nawet

państwowy monopol tytoniowy, mający

dużą sumę na pierwszem miejscu hipote-
ki ustąpił swój dług na bardzo dogod-

mych warunkach reflektantom Żydom.

Nawiasem mówiąc i tej umówiottej sumy

nie otrzymał od nich, a tylko zgodził się
czękać, aż zapłacą w przyszłości,
W. rezultacie nieruchomość została

sprzedana za bardzo niską sumę, prawie
równającą się tylko wewnętrznemu ш-

rządzeniu fabryki.
; Stały Czytelnik

Wypadek wykupienia nieruchomości
przez Żydów, wskazany przez naszego

informatora, nie jest niestety odosobnio-
ny. Coraz częścić' słyszy się o wykupo-
waniu przez Żydów zarówno nierucho-
mości miejskich jak i ziemskich. Groźne

to zjawisko dla polskiego stanu posiada-
nia. Czyż nie jest wstyd tym Polskom,
którzy wyzbywają się swoich majątków

na rzecz Żydów? 

   
Gwiazdka w włoskim Instytucie kultury. J. Е. ks. kardynał Marmaggi w otocze.

niu włoskich dzieci,

Śmiertelne strzały policjantów

 

Zabójstwo
O godz. 2-ej w nocy na Solcu, wprost

domów 35/37, rozjęgło się kilka strza:

łów rewolwerowych, a jedńocześnie

zauważono uciekaącego mężczyznę. Ra-

ńo przechodnie i lckatorzy domu Solec

37, zauważyli leżącego na placu za par

kanęm, jakiegoś mężczyznę, który nie

dawał ozńak życia. Wezwany: lekarz Po-

gotowia stwierdził śmierć wskutek rany

postrzałowej brzucha. Ze znalez.onych

przy denacie dokumentów, okazało się,

iż był to 25-letni Władysław Cierpiński,

drukarz, (Czerniakowska 150).

Przeprowadzone dochodzenie ustali?o.

że Cierpiński zmarł od strzałów poli-

c'antów. Mianowicie Cierpiński i jego

brat Edward szeregowiec 86 pp. uczest-

niczyli w libacii przy ul. Czerniakowskiej

181. Po libacji w nocy wszyscy młodzień-

cy, śpiewając, podążali ul. Czerniukow=

ską do Przemysłowej. Jeden z lokato-

rów domu Przemysłowa 10, zawiadomił

9 komis., skąd delegówano na miejsce

trzech posterunkowych. Policjanci chcieli

aresztować szeregowca i Buta. Pierwszy

nie chciał się zgodzić, oświądczaac, że

jego, jafko wojskowego, mogą aresztować

tylko żandarmi, Po chwili zjawił się

Tajemnicza dama uprowadza dzied
a następnie okrada je z ubrania

Od pewnego czasu do policji stołecz-

nej napływały skargi o zaginięciu dzie-

ci, które jakaś taemnicza damą uprowa-

dza do jednego z domów przy ul. Nalew-

ki, gdzie ograbiala 'e z ubrania i następ-

nie pozostawiała na łasce lósu. Nieżna-

joma polowała przeważnie na dzieci, ba-

wiące się grotnadnie, wybierając najle-

piej ubrane, jak również na idące, bez

opieki ulicami miasta. W ten sposób,

T-letnia Matylda Ołdakowska, (Rynek

Staiego Miasta 6), córka wyrobnicy, zą-

czępiona była na ul. Podwąle przez ową

kobietę, która, pod pretekstem, że pói-

dzie z dziewczynką do krawcowej, celem

uszycia nowego ubranka wyprowadziła
O. na ul. Nalewki, gdzie w bramie 'ed-
nego z domów, zdjęła z dziewczynki pal-

tocik, beret i rękawiczki, poczem ucie-
kła, pozostawiając dziecko.
Przechodnie zawiadomili policanta,

który płaczącą dziewczynkę przeprowa-

dził do IIl-go komis. Ta sama kobieta w

podobny sposób okradła również 5-.etnią
Basię Pasikówską, (Piwna 7), która ba-

wiła się na podwórzu wspomnianego dó-

mu z rówieśniczką, Władze pólicyine i
śledcze zajęły się odszukaniem tajemni-

czej złodziejki. ().

 

na Powiślu
| wachmisttz |-go pułku szwoleżerów któ

| ty przeprowadził Cierpińskiegł do $
komis., a następnie do II-go plutonu

żańdątmerji, «

Policjanci zamierzali przeprowadzić

do komisarjatu Buta, lecz w. czynnoś-

ciach przeszkadzał Władysław Cietpiń-
| ski. Wobec tego i jego zatrzymano, W
drodze do komisarjaty, zatrzymani st4-

„ wiali czynny opór, poczem wyrwali się

i rzucili się do ucieczki, w kierunku tl.
Solca, Po kilkaktotńem ostrzeżeniu i wy-
strzeleniu na alarm w górę, padło znowu
kita strzałów, Jedną z kul został ugo-

. dzóny w brzuch Cierpińsiti, który upadł
na terenie posesi Solec 37, gdzie zmarł.
Wypadek miał miejsce między godz. i
a 2-gą, Jednak dopiero około godz. 7-e'
«weżwano Pogotowie, któregó lekatż

| stwierdził śmierć. Na miejsce przybyła
policja 9 komis., prokurator i sędzia śled-
cży. Zwłoki przewieziońo de prosektór-

jum, (k).

 

żeś

Zamachy samobójcze

— 64-letni Wacław Korzuchowski, bez
za'ęcia, (Okopowa 53), otruł się esencją
Qctową.

23-letnia Leokadia Maciejewska,
(osada Targówek, dom własny), otruła
się kreozotem przy ul. Tykocińskie 5,

36-letnia Anastazja Todzakowa, robot-
nica, (Solec 64), otruła się kwasem siąr-

kowym. :

Zatrzymana w areszcie 11-40 komis.,
28-letnia Mara Lorfinżanka, (Strzelecka

44), kontrolna, w zamiarze samobójczym
połknęła agrafkę, Lekarz Pogotowia po
udzieleniu pomocy, pozostawił desperat-
kę na miejscu.

 
19-letnia Hanna Jewczykówna, bez za-

jęcia, (Ogrodowa 46), napiła się esencji

octowej w bramie dorau Chłodna 22
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pogrążeni w głębokim smutku

Kierownictwo Sekcji Akadem'ckiej

Str, Nar, zawiadamia, iż w czwartek,

dnia 9 b, m, odbędziesię o godz, 19

zebranie II drużyny kandydackiej —

w lokalu Aleje Jerozolimskie 17 m. 5.

Obecność obowiązkowa,

W związku ze zbliżającym się termi-

nem dorocznej akcji zbiórkowej na rzecz

Funduszu szkolnictwa polskiego zagrani-

cą, która rozpocznie się w dniu 15 b. m. i

trwać będzie cały miesiąc, Komitet głów-

ny zbiórki wydał do społeczeństwa pol-

skiego w kraju odezwę. W odezwie tej

czytamy m. in. co następuje:

Obywatele! Na tym świecie, tak ty-

eiącznemi niómi z nami związanym, mie-

szka osiem miljonów Polaków. Jedni

mieszkają na swojej ziemi, choć w obcem

państwie, inni znajdują się naemigracji.

Ale wszystkich łączy przemożna więź
miłości dla kraju pochodzenia, która jest

miłością dla własnego jestestwa.

Państwo polskie ma posłów w pięciu

częściach świata. Niechże mu posłuje o-

siem milionów serc.
Szkoła polska, kursy polskie, książka

JESZCZEBURZAAO-FOZE 0RODY SKATEATRU TAGA

Odznaczenie
ks. kardynała Marmaggi

W związku z wręczeniem J.Em. ks.

pronunojuszówi Marmaggiemu biretu kar-

dynalskiego, Prežydėnt Rzplitej udzielił

dostojstemu nóminatowi najwyższego od-

znaczenia polskiego — orderu Orła Ba-

łego.

Za Stow. Techników

Х piątek dnia 10 stycznia r. b. o Ś-

20-ej w sali Stow. techników polskich w

Warszawie (ul. Czackiego 3-5), odbędzie

się posiedzeńie techniczne, na którem p.

ińż, KazimierzJackowski wygłosi odczyt

p, t« „Dydaktyką na ostatniej Wystawie

Międzynarodowej w Brukseli; alstualnę

sprawy z organizacji Muzeum przemysłu

i techniki",

Nieporządki wteatrach

Czytela'cy nasi skarżą się, że bileterzy

teatralni nie przestrzegają należycie po-

rządku w teatrach miejskich, wpuszcza-

jąc spóźwiającą się publiczność prawie

do końca pierwszego aktu. Nieoskórowa-

fe krzesłatrzaskają spóźnialscy robią ха-

mieszanie przy poszukiwałłiu swo'ch

miejśe į t. p. — co w reżultacieuniemio-

żfiwia publiczności spokojne śledzenie

akcji.
Publicznóść wielokrotnie już z tego

powodu interwenjowała w dyrekcjach te-

„atrów, nie odnósi to jednak skutku.

Kurs pracy

Koto młodych Polskiej Macierzy

Szkółnej organizu'e kurs pracy świetli-

cowe, Kurs trwać będzie 4 miesiące, po

4 dni w tygodniu, po 2 godz. dziennie,

Kośżt kursu wynosi 2 zł. miesięcznie,

napokrycie kosztów organizacyjnych.

Początek kursu dn. 13 stycznia br. o

godz. 20-e' (punktualnie).

Zapisy przymuje sekretar'at kołą mło.

dych P. M. S. (Krak. Przem. 7 m. 4) d»

dn. 15 stycznia w godz. od 9-ej d> 15-ei

i od 17—19 w. oraz w dniu wykładow.

Wykłady odbywać się będą w lokalu

Polskiej Macierzy Szkolnej (Krak. Przed-

mieście 7 m. 4).

Wykłady będą prowadzone przez wy-

bitnych prelegentów oraz przez fachowe
siły iqstruktorskie.
Program kursu przewiduje wszystko,

eo jest potrzebne pracownikom świetl'.
cowym, a mianowicie: 1 Metody pracy

| świetlicowe. 2. Zagadnienia psycholo-
 

Józefa z Januszewskich

CHODY
wdowa

Opatrzona św. Sakramentami po dł
- Bogų dn. 7 styčznia 19
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w

10-go b. m. o godz. 10 r. poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmen*
tarz parafialny w RAY

O smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych

Eksportacja zwłok z mieszkania w Wawrze ul. Wi leca Nr, 46 do

Kościoła w Aninię odbędzie się dn. 9 b. m. t. j. w czwartę

  

  + P.

NOWA
ph i ciężkich cierpieniach, zasnęła w

r., przeżywszy lat 75, {
oščiele w Aninie w piątek da.

Zerznie.

CÓRKI, SYN, SYNOWA i

o godz. 4 pp:

Zakład Pogrzebowy P. W. Łopackiego Plac Zamkowy 15 tel. 676.06 I oddział
Plac 3 Krzyży 14, tel. 988.06.

Sekcji Akadem.ckiej Stronnictwa Narodowego

Tegoż dnia o godz, 20-ej, odbędzie
się w tymże lokalu „czwartek dysku-

syjny“. Referat wygłosi kol. Wacław

Grymowski,
Wstęp dla członków i wprówadzo=

nych gości,

Odezwa do społeczeństwa polskiego
Komitetu zbiórki na fundusz szkolnictwa polskiego zagranicą

polska, słowo polskie — to są te skry,
które wzmiecają płomień polskości.
W tym roku przystępujemy po raz

szósty do dorocznej styczniowej zbiórka
na rzecz Funduszu szkolnictwa polskiego
zagranicą.

Przez ubiegłe pięć lat dała ona w swo=
im wyniku: w 1931 r. — 205.000 zł, w
1932 r. — 306.000 zł, w 193 r. —
359.000 zł., w 1934 r. — 428.000 zł, w
1935 r. — 909.000 zł.
Ofiarność Wasza, Obywatele, wzrąsta«

ła z rokiem każdym, wraz ze wzrostem
zrozumienia, że praca dla Poląków na оЪ»
czyźnie, to ne filantropja, a budowanie
światowego znaczenia Polski į
Razem zebraliśmy 2207.000 złotych. |
Otwieramy zbiórkę 1936 r.

 

KTO KORZYSTA : usług firn.y

ŁĄCZUŃSKI

 

  

 

TEN ZADOWOLONY prawdzi "fe

 

Karnawał w stolicy
BAL MODY

W sobotę 11 stycznia r. b. w sal nach
hotelu Europeskiego dorocznym zwyu
czajem zgromiadzi elitę Warszawy: A+
trakc'ą programu balu będzię wybór kró«
lówej mody na r. 1936.

BAL SZTUK PIĘKNYCH

Pod protektoratem ra:tora prol Tae
deusza Pruszkowskiego „Bratnia Pomóc”
studentów Akademji Sztuk Pięknych u*
rządza dn. 11 stycznia br. doroczny bat
kostjumowy p. t. „Balet Palet* w $ma-

chu Akademii (Wybrzeże Kościuszkow<

skie 37). Wstęp: 10, 8 i 5 zł. ;

BAL INŻYNIERJI LĄDOWEJ

W sobotę dn. 11 stycznia rb. w salo-
nach  Resursy Obywatelskie (Krak,
Przedmieście 64) odbędzie się doroczny
bal Inżynierji Lądowej. Początek o gódź.
22-6. Orkiestra polska — braci Wilko-
sżewskich. Doskonała zabawa, jak ca
toku, zapewniona. 

R 7-5
:

świetl cowej
młodych P.M.S.
giczne młodzieży. 3. Zagadnienia pedago<
giczne w pracy świetlicowej. 4. Wycho-
wanie religijne, 5. Wychowanie obywa*
telskie. 6. Metody karcetskie w pracy
świetlicowej. 7. Opięka Społeczna. B. O+
brona przeciwgazowa. 9. Hig'ena społęcz=
na i pierwsza pomoc w nagłych wypad-
kąch 10. Ustawodawstwo socjalne. 11. $а
downictwo dla nieletnich. 12 Metodyka
wycieczek. 13. Praca oświatowa w świe»

tlicy. 14. Teatr w świetlicy 15. Organie

zacja świetlicy na wsi. 16. Czytelnictwo
w świetlicy 17. Seminarum samokształ-
ceniowe. 18 Seminarjum artystyczne i
dekoracyjne. 19. Seminarjum gospodar-
stwa domowego 1 robót ręcznych 20.
Gry i zabawy w świetlicy 21 Śpiew.
Poza wykładami prowadzonę będ. wy”

cjeczki w mięśgiei poza miasto, hóspi-
tacja świetlic oraz praktyki w šwiėtli<
cąch - — obowiązkowo.  



 

Kronika
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pochmurno i mglisto

z przejaśnieniami. Miejscami opady.

Temperatura w ciągu dnia kilka stop-

ni powyżej zera.

Umiarkowane wiatry z kierunków

ludniowych,

Sprostowanie. W numerze
wczorajszym „Dziennika  Wileń-
skiego” w art. pt. „Projekt nowej 'a-
ryfy opłat za wodę i kanalizację"
wikradł się błąd: ryczałtowa opłata
od nieruchomości, położonych przy
ulicy mającej przewody kanalizacyj-
ne i wodociągowe, wynosić ma 5
(pięć) proc., a nie 50. Inne dane cy-
trowe są dokładne,

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Wykłady w zakresie  iilologji

irancuskiej na Wydziale Humani-
stycznym U. S. B. W sobotę 11-go
bm. o godzinie 12-ej w sali Vl-ej
Uniwersytetu p. Georges Rousseau

po-

rozpocznie wykłady pt.: „Questions
de Langue Francaise" i , Par-
nasse a lEsprit de la Poćsie Mo-
derne“.

ZABAWY.
— Zabawa taneczna w Ognisku

Akademickiem. Bratnia Pomoc Pol-
skiej Młodzieży Alkademickiej USB.
przy ul, Wielkiej Nr. 24 w dniu 11
stycznia rb. urządza pierwszą tego-
roczną akademicką „Sobótkę'. Po-
czątek tańców o godz. 21-ej aż do
rana. Powiększony zespół salono-
wo-jazzowy. Prosimy  nieakademi-
ków o nabywanie kart wstępu, któ-
re wydaje Referent Ogniska Akade-
mickiego codziennie o godz. 20-ej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dniu 8 bm. około

godz. 20, w czasie nieobecności domowa'-
ków, nieznani sprawcy, zapomocą  otwar-
cia drzwi dobranym kluczem, dostali się do

mieszkania Antoniego Morozowskiego,
(Szkaplerna 33), skąd skradli ubranie, o-
gólnej wartości zł. 950.
— W dniu 8 bm. około godz. 20 nie-

zmany sprawca skradł pozostawioną przez
zapomnienie na pl. Orzeszkowej paczkę,
należącą do Celiny Popławskiej z maj. Żab
ki, gm. międzyrzeckiej, a zawierającej futro
damskie, bieliznę i obówie ogólnej
zł. 290.

— Zuchwała kradzież, Kunegunda Bog-
_ dziewicz (ul. Beliny 16) pozostawiła na
chodniku przy ul. Kolejowej walizkę z
rzeczami, sama zaś oddaliła się na chwilę
w celu wynajęcia dorożki. Po powrocie do-
rożką Bogdziewicz «z przerażeniem skon-
statiowała brak walizki, którą w między:
czasie skradli nieznani złodzieje. Poszko-
dowana powiadomiła o kradzieży policję, e|!

— Kolacja bezrobotnych. Wiszniewsxi

wart. '

wileńska
Stanisław, (ul. Mickiewicza 54), oraz Wac-
ław Mackiewicz, (ul. Dąbrowskiego 9) zjedli
w barze Aleksandra Gieorgiewa na ul. Kro-
lewskiej 4 kolację, obficie zakrapianą alko-
holem, poczem odmówili zapłaty w kwo-
cie kilkunastu złotych.

Powiadomiona 0 awanturze
sporządziła protokuł. (e)

WYPADKI
Olechnowicz
Konarskiego
zam. przy

policja

— Ucieczka do Abisynji,
Wandalin L. 13, zam. przy ul.
3, oraz Laskalis Zygmunt L. 13,
Szeptyckiego 15, uczniowie szkoły — ро-
wszechnej Nr. 17, wyszli z domu w dniu
5 bm. i dotychczas nie powrócili.

Pobity przez własne — dzieci.
Na ulicy Szkaplernej pobity został kijami
niejaki Wincenty Podolski (ul. Szkaplerna
29). Ustalono, iż Podolskiego pobiły jego
własne dzieci Stanisław i Janina.

Była to zemsta za porzucenie ich mat-
ki. (e) ‚

-— Požar. W įednem z mieszkań przy
ul. Zawalnej 53 wybuchł pożar, zlikwido-
wany przez przybyłą natychmiast na miej-
sce wypadku straż pożarną.

Ustalono, iż pożar powstał wskulex
wadliwej budowy pieców. Straty nie-
znaczne. (e)
— Zaczadzenie. Spowodu przedwcześnie

zamkniętego pieca oczadział w mieszkaniu
przy uł. Bakszta 10 niejaki Ryszard Ru-
bański, którego ocuciło przybyłe na miej-
sce wypadku pogotowie ratunkowe. (e)

IGŁA W CHLEBIE.
W sklepie spożywczym na rogu

ul, Cichej i Wiieńskiej niejaki Mac-
ikiewicz (Trębacka 8) nabył boche-
nek chleba. Podczas spożywania
pieczywa Mackiewicz omal nie poł-
wią igły, która znalazła się w chle-

Właścicielka sklepu oświadczyła,
że pieczywo nabywa w  piekarni
przy uł. Wileńskiej i podobne wy-
padki nigdysię nie zdarzały.

ZAGINIĘCIE 14 LE NIEJ
DZIEWCZYNKI.

14 letnia H. Kozłowska Filarec-
ka 38) wyszła w dniu 5 bm. z domu
iw tajemniczy sposób zaginęła. Mat-
ka, która złożyła zawiadomienie w
policji obawia się, aby córka jej nie
wpadła w sidła handlarzy żywym
towarem. (h)
OSKARŻONA O PODPALENIE —

ZWARJOWAŁA.
LIDA. Mieszkanka wsi Zarze-

czany, gm. bielickiej, Antonina Nie-
nartowiczówina, wobec otrzymania
prokuratorskiego aktu oskarżenia,
doznała wstrząsu nerwowego, Dziew
czyna dostała pomieszania zmysłów.
Alkt oskarżenia zarzuca jej podpale-
nie stodoły niejakiego Gałeckiego, z
którymi od dłuższego czasu łączyły
ją bliskie stosunki,

 

Nowy wielki wspaniały sukces
najmiiszej trzepiotki ekranu

Franciszki
w najnowszym filmie wiedeńskim

Najwspanialsza
atrakcja sezonu!
w filmie król i królowa tańca Fred Astaire

GAAL
„KATARZYNKA“ uż jutro w kinie:„CASINO"

» Wesoła Rozwódka
Ginger Roger wynonają

ostatni przebój „Contlnentai".
2) Sensacją
£sportowa
Mistrz świata Maz |Baer I Joe Louis.

Dziś ostatni dzień
2 sezonu.CASINO)

LOCIE ŻYCIE AGÓW
Kapitalne sceny, Nzjwiększy wynalazek XX wieku: nis promienie obracalą ludzi

w posągi, powołują kamienne rzeżby do życa..

Mecz Bokserski
Wkrótce w kinie „HELIOS

Pełen pomysłowych w:

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski ua Pohulance, Drugi

występ gościnny K. Czarneckiego w „Strasz
nym dworze". Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz.
poraz drugi wystąpi tenor Kazimierz Czar-
necki w partji Stefana. Pozostałe bilety do
nabycia w kasie zamawiań teatru „Lutnia

Uwaga! Wystawiona opera „Straszny
dwór' jest imprezą zorganizowaną — рглех

prof. A. Ludwiga i prof. WŁ Szczepańskie-
go i kierownictwo teatru udziela tylko
gmachu teatru.
— Koncert M. Maksakowej w Teatrze

na Pohulance. Jutro o godz. 8 m. 15 wiecz.
odbędzie się jedyny koncert zasłużonej ar- mimo swego modernizmu — przemawiające
lystki Rep. Sowieckiej, artystki oper Le-
ningradzkiej i Moskiewskiej—Marji Maksa-
kowej (mezzo-sopran). Ceny specjalne. Bi-
lety wcześniej do nabycia w kasie teatru
„Lutnia”. Wszystkie kupony i zniżki nie-
ważne.
— Teatr Muzyczny „Łutnia”. Dzis re-

wja „W Wilnie życie wre!

Jutro wraca na repertuar „Rose Marie
— Pokaz baletowy L. Sawiny-Dolskiej.

W sobotę o g. 4 pp. jedyny pokaz baletowy
studjum Ł. Sawiny-Dolskiej. W programie
balety: („W cyrku”, „Na saneczkach',
„Dziewczęta bawią się”.

— Koncert Klaudjusza Arrau. W pią-
tek 24 b. m. odbędzie się w sali teatru
„Lutnia” jedyny recital genjalnego pianisty
Klaudjusza Arrau.
— Teatr dla dzieci przy teatrze „Lut-

nia”, „Mały gazeciarz* widowisko w 6 ob-
razach W. Stanisławskiej ze špiewami 1/
tańcami, z udziałem szkoły baletowej \.
Muraszowej, grane będzie w niedzielę 0 g.
12.15 pp. po raz ostatni,
— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo

wy p. t. „Pieśń mad Nilem“. Poczate
przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.

Z za kotar studjo.
Sonata Albana Berga w Polskiem  Radjo,
Przedwcześnie zmarłego awangardowego

kompozytora.
W roku bieżącym odbył się w Pradze

wielki międzynarodowy Festival Muzyczay,
w którym wykonane zostały utwory najcei-
niejszych kompozytorów _ współczesnych.
Wszystkie krytyki jednogłośnie zgodziły
się że punktem kulminacyjnym tego festi-
valu były utwory Albana Berga, mianowicie
suita symfoniczna z opery „Lułu”, Opera ta
do tekstu Wedekinda, niedawno skompono-
wana wywołała w całym świecie muzycz-
nym wrażenie zupełnie ieprzeciętne, 7.“
dobnie jak wystawiona w roku 1926 poraz
pierwszy, opera „Wozzek'. Wystawienie
„Wozzeka* połączone było zawsze z dłu-
giemi dyskusjami, nieraz nawet skandalami
na łamach prasy muzycznej. Zjawisko zresz-
tą powszednie jeśli chodzi o kompozycje ©
nowej fizjonomji i doniosłem znaczeniu.
najkrótszym czasie opera ta przeszła przez|
największe sceny świata: Berlin, Praga,
opery amerykańskie,
skie i t. d. wzięły dzieło to do swego re-
pertuaru, Wszędzie zrobiła ona wrażenie
ogromne, chwalono  ścisłość formy, prze-
myślenie tego dzieła, a przedewszystkiem
pisano o miej, jako o czemś zupełnie no-
wem, o czemś niezwykłem, co publiczność
przykuwa i zmusza do uwagi, co porusza
serca.

|AGPAN|
Jeanette

jest nieporównaną
w najpiękniejszej

komedji

A

 

HELIOS||ra

w najnowszej wielkiej
komedji muzycznej

W  pozost. rol. M.
Chór  Siemionowal

DŹWIĘKOWEKINO

ŚWIATOWI
MiękiewiezsZy|.;

se Dana.

| Wielka

  

Kina uprzejmie prosi
seansów: 4, 6, 8

holenderskie, belgij-

W najnowszej produkcji w realizacji V. S.

{ Dzieła symfoniczne Berga i kameralne,
'jak „Suita Lulu", jak „Suita liryczna” i t p |
wzięli do swych programów koncertowycch.

najwięksi dyrygenci świata; wystawiano je|
i wystawia się je obecnie w Genewie, Lon-!
dynie, Bostonie i wszystkich wielkich ośrod
kach muzycznych świata. Alban Berg nalc-!
ży bowiem do największych talentów mu- į
zycznych doby współczesnej. Urodzony w
roku 1865 w Wiedniu, kształcił się u
Schoenberga, któremu przez całe swe życie
pozostał wierny. Jakkolwiek pozostawai
bezsprzecznie pod wpływem teorji schoen-
bergowskiej, madał jednak muzyce swej
piętno najzupełniej osobiste, znalazł tony--

rówmież do słuchacza konserwatywnego.
i Przedwczesna śmier' tego kompozyto-
„ra — umarł licząc zaledwie lat 51 — odbiła
się głębokiem echem w całym świecie mu-
„žycznym, stworzyła lukę bardzo poważna
jw mużyce współczesnej.

{ Do ogólnej żałoby przyłączy się rów-
j nież Polskie Radjo, które już dnia 14.1 o
godz. 18.00 nada jedną z Pierwszych rzeczy
tego kompozytora „Sonatę“ Berga w wy-
kananiu pianisty Stefana Askenazego. W
tygodniach następnych usłyszą radjosłucha-
cze późniejsze i bardziej charakterystyczne
utwory tego nieprzeciętnego talentu. Į

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 10 stycznia.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Płyty.;
„Dziennik poranny. Płyty. Giełda rolnicza.
| Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.57 Syg-
nał czasu i Hejnał. 12.03 Dziennik południo-
wy. 12.15 Audycja dla szkół. 12.40 Muzyka
salonowa. 13.25 Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.35 Muzyka popularna, 14.30!
Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie
kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Płyty.
16.00 Pogadanka dla chorych, ks. Rękasa|
16.15 Koncert. 16.45 Chwilka pytań, pogad.'

|dla dzieci. 17.00 Reportaż z Muzeum Zoolo-|
gicznego. 17.15 Wiersze Józefa  Wittlina
„17.20 Recital śpiewaczy Marji Bierikow-|
'skiej. 17,50 Poradnik sportowy. 18.00 Kon-
cert kameralny. 18,40 Piosenki iażpsiakie.|
19,00 Ze spraw litewskich. 19.10 Rozhukana
młodzież wiejska, pog. 19.25 Koncert rekla-
mowy. 19.33 Wyniki ciągnienia loterji pań-
stwowej. 19.35 Wiad. sportowe. 19,45 Ko-
munikat śniegowy. 19,50 Rozmowa Biura
Studjów ze słuchaczami. 20.00 Koncert ży-|
czeń. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Ob-
razki z Polski współczesnej. "21.00 Walce
iortepianowe. 21.30 „Służąca panią* opera
|w 1 akcie Jana Baptysty Pergolskiego.
2220 Chiński Flet-symfonja kameralna.
22,40 Muzyka taneczna. 23.00 Wiad. meteor,
23.05 D. c. muzyki tanecznej.

Vanai WODO LABRY ATOS PADY UODAEKK

OKRADZENIE REEMIGRANTA
Z ARGENTYNY.

Reemigrantowi A. Tomaszunowi
z Argentyny podczas AI u swe-
go brata Józefa przy ul. Żubrowej 5
skradziono 200 pesetów  argentyń- |
skich. Kradzież poszkodowany spo-
strzegł we wsi Papiernia $m. mej-
szagolskiej, gdy począł sprawdzać|
zawartość kuferka. O adzieży,
|Tomaszun powiadomił policję. (h)

 

VAN DYKE

Ostatnie dni.

Adolf DY MSZA
EK NĄ FRONCIE"

Znicz, wiklińska, Halama, H. Grossówna, M. Cybulski, Orwid
Nad program: Dodatki i  aktualja.

sensacja! Dziś poraz pierwszy w Wilnie

zachwycająco-piękny film

ciebie śpiewam”
Czarujące melodje! Ramori Tool Przepych wystawy! W rolach popisowych: wszech-

IRE śpiewak +Iris i

GER ad am atrakcje jękowe. Uwaga
|= Szanowną Publiczność o punktualne przybywanie na początki

i 10.15. WY soboty i w niedziele początek od godz. 2-ej.

oraz wająca i urocza MARTA EG-

Ki"Dla uniknięcia tłoku, Dyrekcja

 

 

 

2.kupcy Chreešcijani)!
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-
ma jest jedynym
dnym środkiem dochodu. |

OGLASTAJIE SIĘ W PIŚNIE  CHRZEŚCIJAŃSKIENI
jakiem jest

„DZIEŃ
WILEŃSKI”
Najstarsze I.najpoczytniejsze pismo

ADMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie
od godz. 9 do 20-ej, tel. 12-44.

Nejpięk. kobiety. Wspaniały nadprog. AikrAB A wok T julek Dobroć y 6,

Nowość. Mieszkania„|Dwa pokoje :**. ROR
CZYTAJCIE Tapczany automatycznie podnoszone oraz | pokoje |do wynajęcia, można = (tamże ardea,

ROZPOWSZECH- inne meble wyściełane poleca |mie” Wo WOOONGZORNENCZCZ >. nie pRSE
BNA

NIAJCIE PRASĘ|| Wacław Mołodecki z” > į PRACA. Joe a kd
NARODOWĄ WILNO, Ul. JAGIELLOŃSKA 8. POKÓJ ina z dobrym gotowa-
RZ AL Ceny konkurencyjne. iš wynajęcia umebło-SESIKo | niem. Dowiedzieć się

dany. Portowa 19, OGRODNIK ul. Mickiewicza 41
UBZAWZGWNNAWU „|dOmoca M a. 11. Cox s wiloletuią prakty- "m" od 10—2

az 3 nGaPTER po pol.

i niezawo: || ELEGANCKA PANI I PAN|sinli ops gezecaycz k Toianausa
oszczędza, kupując rzystaniem z salonu. = ziami ogrodnictwa | Pomożmy 2

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM Można "z utezyma|go EK |prowadzić ogrody i bliźnim
niem. Adres: Kaszta- — |handlowe, žonaty, *

4—11 (od$ 3 ZGINĄŁ bezdzietny — poszu-
Z 0 tja J aši kowska do S-ej 7 Pol): > tna e du.|kuje pracy. Posiada INWALIDA |

WILNO, WIELKA 15. —- |3 Ь, m, wabi się chlubne wa i|W. P. prosi o naj-

| Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze TANIO dw ZEaa akapo Gać DR.
A Merės, bluzki, swetry, pończochy i t. p. SOLIDNIE! i wagyrodżecieśi, U-, dla  „Ogrodnika“ do szej lub jaką

wyszukuje mieszkania łańska 37-a, m. 3. | Admin. „Dz, WilL“, moc Antoni

ESET AA WPORZO AE ХУЕНЕ О оСЬ BIURO Przywłaszczenie bę: tamże adres. 303—1| Ma |Kalwaryjska

w52Y 5 T i 5 N IA Ł0 POŚREDN. MIESZK. dzie ścigane sądow- е > ai lub adm.

ni PRA z. w,
K TA www! е rządcy lub rwa = CHOREJ| ы

zostało jone c lub| dziewczynce lai
WYROBY ZEZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,| |ua ul. Miekiewicze -4| SOIĘCKNNO Samodzielnie  poszo- |ajciec bezrobotny nie

| BUDZIKI. m. 6-a, tel. 22-11. ś jiezakuje zdolny, uczciwy |ma środków na lekar-
| ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,—| |Biuro przyjmuje. zgło I sprzedaż pracownik 5 jtprale stwa iodżywianie, =

Ww W szenia wolnych miesz- tyki w majątku. Ła-| pomóżmy — składając

| u a JURE ICZA kań i pokoi umeblo*|. /skawe zawiadomienia| choćby | najdrobniej-

na Wileńszczyźnie. wanych. Opłata od! SUKA |Wilno, uL Jerozolim-|szą ofiarę w adm.
MISTRZA FIRMY P. BURE. Ab к

| P. T. Właścicieli nie- wilczyca, 7 mies, do ska 34,„Bolko. „Dz. Wi“ lub bez
WILNO, MICKIEWICZA 4. kickósości po m dania. ul. Stolar- pośrednio: ul. Śniego-

iui najęciu. 8 — 2 (Zarzecze). omni|| WIZ SI dy
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WOKATOM NIE WOLNO
PRACOWAĆ W PRZEMYŚLE

I HANDLU.
Radą Adwokacka w Wilnie otrzv-

mała powiadomienie z Naczelnej
'Rady w sprawie zakazu łączenia z
aA adwokata pracy w prze-
myśle i handlu. Adwokat nie możę
zajmować stanowiska członka za-
rządu zrzeszenia о celach handlo-
wych, choćby faktycznie nie wyko-
nywał przysługującego mu z mocy
wpisu w rejestrze handlowym prawa
podpisu.

Źrezygnowanie z mandatu człon-
ka komitetu wykonawczego zrzesze-
mia nie może być uznane za wystar-
czające. (h)

NIE WOLNO ROZSYŁAĆ NARKO-
TYKÓW JAKO PRÓBEK.

Władze wojewódzkie zwróciły
uwagę na to, że specyfiki, zawiera-
jące środki odurzające, rozsyłane
były masowo nietylko lekarzom, ale
i firmom handlowym przez hurtow-
nie farmaceutyczne, jąko próbki bez
wartości.

Wydano zarządzenie, wprowa-
dzające bezwzględny zakaz rozsyła-
nia narkotyków w formie próbek,
pod groźbą odbierania koncesji hur-
townikom aptecznym. Próbki przy-
znawane będą tylko w: wyjątkowych
wypadkach instytucjom naukowym,
klinikom, laboratorjum do badań
jeczniczychiza zewoleniem  odnoš-
nych władz. (h)

|LRSOIS IB

„Nowości wydawnicze
„PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY*.
W kioskach i księgarniach uka-

zał. się n-r „Przeglądu Artystyczne-
go” na styczeń b. r., świadczący tak
pod względem treści, jak i szaty ze-
wnętrznej o dalszym rozwoju tego
wydawnictwa. Znajdujemy w. nim
zobrazowanie ważniejsz wyda-
rzeń artystycznych w głównych о-
"środkach ruchu kulturalnego w Pol-
sce, a w szczególności w Warszawie,
Wilnie, Krakowie, Lwowie i Łodzi,
jak również i wiadomości'z życia ar-
tystów polskich zagranicą. Na szcze-
gólniejszą uwagę'zasługują artykuły:
Adama Turyna YA polska i
skandal w Paryżu”, Z. Badowskiego
„Salon jubileuszowy w Zachęcie” i

| Lucjana Barenblata „Muzyka w No-
"wym Jorku”, N-r zdobią liczne re-
„produkcje obrazów i rzeźb, insceni- '
zacje z ważniejszych sztuk wysta-
wianych w teatrach oraz fotografje

 

lartystek ii artystėw.

BDO IRKDOC woŻEKACZEKZOB DI

Mac Donald
„KAPRYŚNA.MARIETTA"

Świetny nadpragram

DAM
stałą posadę za wy-
požyczenie 300 zł
posiadaczowi. Apara-
tu fot. „Leica*. Ad-
res w Administracji.

Gospodynis
inteligentna, lat 40,
samodzielne  prowa-
dzenie  śospodarstwa
domowego, wykwint-
ha kucbnia, pieczywo,
wędliny, soniitury,
chów drobiu, poszu-
kuje posady zaraz,
najchętniej na  pro-
bostwie w miejscu
lub na - prowincji.

: "Zgloszenia Teresa
MATEMATYK, „Korzuchowska, Wil-

absolwent U.S.B., u- „80, Sawicz 11 m. 8.
£6' dziela lekcji zmate- |

matyki i fizyki oraz. ABSOLWENTKA
przygotowuje do ma-' szkoły _ Handl.-Prze-

jtury i egzaminów kon mysłowej chętnie
|kursowych na wyższe przyjmie pracę w

charakterze  prakty-uczelnie. Posiada
długoletnią praktykę, kantki w sklepie, za-

i kładzie _ przemysło-naucza gruntownie
sumiennie. Adres: ZA" |wym it p. Łaskawe

Jesiony
dęby, na pnie lub w
klocach, inne lišcia-
ste, sosnę, kupię Wa-
cław Janowicz, Wil-
no ul. Wielka 12—12.

SKLEP SPOŻYWCZY
z towarem sprzedam
z powodu wyjazdu.
Mostowa 17. 316
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