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Doniosłe zarządzenia
Ks. Prymasa Hlonda

Ks. Kardynał August Hlond, Pry-
mas Polski, wydał list pasterski „O
kościelnych sprawach  majątko-

„. . „Obok skarbów nadprzyrodzo-
- nych i charyzmatów — czytamy w
liście pasterskim — niezbędne są
Kościołowi urządzenia przyrodzone.
Kościół wznosi w sercach „przy-
bytki Ducha Świętego”, a jednak
Po i kościołów Parc

amiennych. Prowadząc do dóbr
wiecznych, nie może się obejść bez
dóbrL Są mu one ko-
nieczne do budowy i utrzymywania
świątyń i gmachów, na cele kultu
Bożego, apostolstwa i miłosierdzia,
na kształcenie i byt ziemski tych, co
„ołtarzowi służą” i „Ewangelję opo-
wiadają“.

Dalej pisze Ks. Prymas: „Nie ma-
ją celów finansowych, czy zarobko-
wych ani ta wasza szikoła na wsi,
ani to gimnazjum w mieście, ani uni-
wersytet w stolicy. Całe szkolnictwo
ma cel wyższy, służy bowiem oświa-
cie, nauce i wiedzy. A jednak i
szkoła powszechna i gimnazjum i
wszechnica mają budżety, które im
nieraz sprawiają niemało kłopotu.
Szkoły potrzebują pieniędzy, które-
mi muszą umiejętnie i celowio szafo-
wać. To im wcale nie ubliża. Po-
dobnie Kościół nie jest instytucją
fimansową a środki pieniężne nie są
ani jego istotą, ani jego duchem, ani
jego zadaniem. Mimo to jest zmiu-
szony uznać nieubłaganą koniecz-
ność posługiwania się pieniądzem
dla zaspokojenia tych potrzeb swe-
go posłannictwa, których inaczej

ć nie można”.

Tej konieczności poddał się sam
Zbawiciel, gdy już grono uczniów,
otaczających dów miało swo-
ją wspólną kasę, z której pokrywano
doczesne potrzeby. „Od najdawniej-
szych czasów zwracał Kościół uwa-
&& па to, by majątek kościelny nie
stawał się łupem ludzkiego pożąda-
nia, lecz służył celom, na które go
a po pobożna myśl
ofiarodawców. Uwzględniając prze-
Pisy nowego prawa kanonicznego i
waruniki powojenne, Ks. Prymas wy-
dał we wrześniu r. b. „Rozporzą-

"'dzenie o zarządzie majątkiem ko-
ścielnym'. Rozporządzenie to było
iz tego względu konieczne, że zjed-
nej strony rokrocznie zwiększają się
potrzeby religijne, a z drugiej kur-
czy się dawny majątek kościelny.
Mnożą się parafje, powstają nowe
kościoły i rosną zastępy kapłanów.

„Przewrotną nowością tego do-
kumentu — głosi dalej list paster-
ski — jest zarządzenie, że od No-
wego Roku we wszystkich parafjach
majątkiem kościoła parafjalnego za-
rządzać będą kanoniczne Rady Pa-
rafjalne. W: miejsce dawnych dozor-
ców kościelnych i reprezentacyj pa-
rafjalnych, zaprowadzonych krępu-
jącą ustawą z czasów kulturkampfu,
obejmą urząd zarządców majątku
kościoła parafjalnego mężowie za-
mianowani przez Kurję Arcybisku-

ią zpośród najgodniejszych para-
jan”. — Skład Rady Parafjalnej zo-
stanie ogłoszony w każdej paralji w
niedzielę, dnia 22-go grudnia, a Rady
obejmą zarząd majątkiem kościoła
parafjalnego w dniu 2-go stycznia.

„Drugą zwrotną nowością — pi-
sze Ks. Prymas — „Rozporządzenia
o Zarządzie ojca Kotówionu”
jest to, że, nie zamierzając skorzy-

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
1 KOSMETYCZNY

Prow. Farm.

Władysława Narbala
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11

poleca: wszelkie ;

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

Ceny dostępne,

 

stać ze wspomnianej ustawy „o
składkach па rzecz Kościoła kato-
lickiego', odstępuję od przymuso-
wych podatków i składek kościel- :
nych”.

Co skłoniło księdza Prymasa do
tej zasadniczej zmiany? Odpowiedź
znajdujemy w dalszym ciągu listu
pasterskiego:

„Bolał mnie dotychczasowy spo-
sób pobierania świadczeń: Nie mo-
głem się pogodzić z ich zewnętrznym
przymusem. Raziła mnie groźba in-
terwencji państwowej i wkraczanie
komornika w słerę, w której decy-'
dówać powinnoby uczucie religijne.
W. praktyce zaś podatki kościelne
stawały się kamieniem obrazy, Wno-
sząc w życie parałjalne niepokój
i spory.

Znoszę zatem świadczenia, skła-
dane pod przymusem prawa. Nie
będzie podatków. Nie będzie usta-
wowego nacisku ani moralnego przy-
niewalania. Nie będzie rekursów ani
egzekucyj”.

Któż więc będzie pokrywał po-
trzeby Kościoła? —  Najidealniej-
szem rozwiązaniem sprawy byłoby,
gdyby Kościół potrzeby swoje mógł
opędzać zwykłemi ofiarami, składa-
nemi na tacę lub w ręce księży pro-
boszczów. Ale ofiary te nie zaspo-

nego.
„Na takie wypadki — ogłasza

Ks. Prymas Daninę Parafjalną. Bę-
dzie ona na tem polegała, że uchwa-
łą Rady Parafjalnej wszyscy parafja-
nie zarobkujący zaproszeni zostaną
do udziału w pokrywaniu różnicy
między nieuniknionemi wydatkami
na cele parafjalne a wpływami z in-
nych źródeł. Nowością nie jest tu
danina jako taka, bo świadcąenia 
wolny charakter. Nie będzie jej nikt
śwałtem ściągał, niby haracz z ty-
tułu należności. Będziecie ją uisz-
czali z własnej woli. Dacie z uczucia
religijnego, z wewnętrznego nakazu
wiary, z intencją, by ofiarą ze swego
mienia Boga uczcić i przyczynić się
do Jego chwały. Dacie z poczucia
sprawiedliwości, by mieć udział w
kosztach życia parafjalnego, z któ-
rego korzystacie. Dacie z senty-
mentu apostolskiego, z poczucia
;współodpowiedzialności za wiarę i
Kościół. Dacie z pobudek przyna-
jleżności do Kościoła, w imię soli-
„darnošci katolickiej i katolickiego
honoru".

Groźba wybuchu na
BERLIN. (Pat). Duże zaintereso-

wanie budzą tu doniesienia prasy
japońskiej o r zekomych tajnych
pertraktacjach, prowadzonych przez
ambasadora chińskiego w Moskwie
z rządem Zw. Sowieckiego i przed-
stawicielstwem dypl. St. Zjedn. Ro-
|kowania te skierowane być mają
przeciw Japonji, poczem zawarty
|miał być jakoby  chińsko-sowiecki

koją zapotrzebowań życia parafjał=

kościelne są w naszych Archidie-
cezjach praktyką i tradycją wielo-/
wiekową. Nowością jest jej dobro-'

i Tegoroczne nagrody
| Nobla
| SZTOKHOLM, (Pat). Nagrodę
Nobla w dziale fi za 1935 r. o-
trzymał profesor Chadwick z uni-
wersytetu Camridge.

Literacka nagroda Nobla nie zo-
stała w roku bieżącym przyznana.

Nagrodę Nobla w dziale chemii
|za 1935 r. przyznano profesorowi
Joliot i jego małżonce Irenie Curie-
Joliot (córce śp. Marji Curie-Skło-
„dowskiej).
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Rozruchy antyangielskie w Egipcie
PARYŻ (Pat). Specjalny łan-

nik agencji Havasa donosi Płn
że.w czasie wczorajszych rozru-
chów 6 policjantów, patrolujących
przed gmachem ministerstwa spr.
wewnęlrznych, zrzucono z wysoko-
ści 8 metrów na podwórzec we-
wnętrzny. W dzielnicy Khalifa agent
angielski Scott został dotkliwie po-
turbowany. W jednej ze szkół w
Tussum, gdy uczniowie zgromadzili
się dia omówienia planu manifesta-
cji, schody zawaliły się cięża-
rem, przyczem 9 uczniów iosło
poważniejsze rany.

Najgroźniejszy charakter miały
rozruchy w Tantah, gdzie 2 osoby
zostały zabite, a wiele odniosło ra-
ny. O godz. 19 bilans dnia przedsta-

-wiał się jak e. 2 zabitych i: następuje A
|150 rannych, w tej liczbie okoto 60|pėki ci naruszać
| policjantów. Wieczorem odbyło się
wielkie zgromadzenie stronnictwa
„a zwołane z okazji rocznicy
jutworzenia tego stronnictwa. Kiedy
|przywódcy stronnictwa Nahas Pasza
ji Makram Ebeid weszli na trybunę,
podniecony tłum, liczący około 30

Wybory
LONDYN (Pat) W odbywają-

cych się dziś "wyborach do Izby
Gmin, uprawnionych do  głosowa-
nia jest 31.352.869 osób, w tem
16.550.270 kobiet.
615 mandatów, 40 posłów jest już
wybranych bez aktu wyborczego,
|wobec braku sprzeciwu przez nie-
wysunięcie przeciwko nim kontrkan-
|dydatów. Pozostaje więc do wybra-
nia 575 posłów.

Lokale wyborcze otwarte są od
8 rano do 8, względnie 9 wiecz.
Ogłaszanie pierwszych rezultatów
rozpocznie się koło 10 wiecz.itrwać
będzie do 4 nad ranem. Do tego
„czasu obliczonych ma być 232 man-
|datów. W. grę wchodzą mandaty

Dalekim Wschodzie
pakt wojenny. Wedłu doniesień z
Tokjo, przedstawiciel Japonji w
Nankinie otrzymał polecenie, by
ostrzegł rząd chiński przed tolero-
"waniem akcji antyjapońskiej.
,. Stwierdzając wzrastające naprę-
"żenie na Dalekim; Wschodzie, prasa
niemiedka liczy się z mogącym nie-
bawem nastąpić tam wybuchem,

Okrzyk „precz z żydami”

W. ustnych motywach wynoku w
procesie o zajścia antyżydowskie w
Grodnie Sąd zaznaczył, że opierając
się na orzeczeniu u Najw. uznał
winę oskarżonych tylko z art. 163,
adrzucając art. 154 (podżeganie).

Żukowskiego sąd uniewinnił —
bowiem wina jego miała polegać na
wznoszeniu okrzyków: „niech żyje
Polska — precz z żydami”, a okrzy-
ki te nie zawierają cech przestęp-
stwa. Lasotę uniewinnił, bowiem
wdał się w awanturę z żydem  zda-
leka od zbiegowiska.

Sąd zawiesił wykonanie kary:
Połockiemu i Jaroszewiczowi jako
niepełnoletnim, Żukowej jako kobie- 

nie jest przestępstwem
cie, Marcińczukowi ze względu na
zasługi, położone w wallkach o Nie-
podległość Polski.

WYROK NA HARCERZA POL-
SKIEGO DELONGA.

MOR. OSTRAWA (Pat). Po dwu-
dniowej rozprawie Trybunał w Mor.
Ostrawie ogłosił dziś wyrok w spra-
wie harcerza polskiego Jana Delon-
ga, skazujący go na półtora roku

| więzienia z postem co miesiąc, na
wydalenie z republiki Czechosło-
|wackiej i wtratę praw obywatelskich
e lat 5, Obrońca zapowiedział ape-

ację. %

tysięcy osób, powitał ich okrzykami:
„niech żyje strajk', „niech żyje re-
wolucja”, „niech żyje niezależność.
Zgromadzeni oklaskiwali z jednako-
wym entuzjazmem okolicznościowo
dobrane wersety z ikoranu, śpiewa-
ne z wielkim zapałem przez jednego
z duchownych muzułmańskich, jak
przemówienia _ polityczne swych

wrogie okrzyki pod adresem władz
brytyjskich. Przed zakończeniem
zgromadzenia, uchwalono przez a-
klamację rezolucję, którą Nahas Pa-
sza nazwał „wypowiedzeniem wojny
przez stronnictwa wafdystów'*. Re-

przywódców. Padały przytem liczne!

gabinet, który zgodzi się współpra-
cować z Anglją, będzie uważany
przez Wafd za wrogi krajowi i bę-
dzie przez to stronnictwo zwalczany
wszystkiemi środkami. 4

KAIR. (Pat). Tłum manifesta%
tów, w liczbie 1500 osób, który po-

„dążał z Gizeh do Kairu, został
jwstrzymany po drodze przez silny
oddział policji. Wywiązało się star-
cie, zem maniiestanci z zacie-
kłością zaatakowali policjantów, bi-
jąc ich pałkami i obrzucając kamie-
niami. Oficer brytyjski, który dowo-
dził oddziałem policji, dał kilka

j strzałów do napastników, czterech

zolucja ta wzywa wszystkie kłasy' spośród nich zabijając. Jeden z po-
narodu, wszystkie organizacje i |icjantów brytyjskich jest ranny.
ugrupowania do odmówienia „wszel- Dopiero po pewnym czasie, policji

|kiej «współpracy z Anglikami, „do- udało się maniiestantów zmusić do
będą konstytucję” odwrotu.

Z ogólnej liczby dop:

i niezależność kraju, Rezolucja
| podkreśla, iż głos większości narodu
jegipskiego nakłada na rząd obowią-
zek ustąpienia. Na adek odmo-
wy rządu, stronnictwo Wafd odmó-
wi mu swego poparcia. W, zakoń-
czeniu rezolucja podkreśla, że każdy

A / h .

Londynu i jego okolic oraz szeregu
większych miast. Mandaty prowin-
cjonalne, hrabstw angielskich, man-
daty walijskie i szkockie znane będą

iero jutro.
LONDYN. (Pat). W całej stolicy

panuje spokój, ulice mają normalny

wygląd. :
Uderza nadzwyczaj wysoka fre-

kwiencja wyborėw. Žarejestrowano
31 miljonėw 305 tysięcy wyborców,
z czego 14 miljonów 700 tysięcy
mężczyzn i 16 miljonów 605 tysięcy
kobiet.

Zaciekłe walki
WARSZAWA (Pat). Na froncie

północnym według informacji wło-
skich odbywały się ruchy ofensyw-
ne. Liczne patrole włoskie wyruszy-
ły na wywiady w kierunku Saloa i
Enderta na lewem skrzydle, ku po-
łudniowym stokom masywu  Tem-
bien w centrum oraz na Scrive Adiet

tna prawem skrzydle. Odgłosy strza-
iłów karabinów maszynowych dowo-
dzą o licznych potyczkach i star-
ciach. Abis ufortyfikowali
się bądź w okopach, utworzonych z

 

kamieni, bądź w dołach i rowach
zamaskowanych chróstem.

Poważniejsze starcia rozegrały
się na południe od Makalle, O star-
ciu tem ze źródeł francuskich, an-
gielskich i abisyńskich donoszą, że
oddział abisyński natknął się tam
przypadkowo na oddział włoski,
konwojujący żywność i amunicję dla
wojsk włoskich.  Abisyńczycy nie
ponosząc żadnych strat, znieśli cały
konwój i zagarnęli 81 mułów z wor-

| kami mąki i pociskami.
© Ze źródeł angielskich donoszą,
że w dniu dzisiejszym po parudnio-
|wych walkach, w których wzgórze
Azbi (o wysokości 800 metrów)
przechodziło z rąk do rąk, bataljon
askarisów zdołał ć ze wzgó-
rza partyzantów abisyńskich.

Na froncie południowym wedłuś
inform. ze źródeł angielskich w do-

|linie rzeki Tafan poddało się Wło-

  

, KAIR. (Pat). Rząd obraduje w
komplecie nad sytuacją, wytworzo-
ną naskutek rozruchów.

KAIR. (Pat). Po wczorajszych
rozruchach nastąpiło pewne uspoko
jenie, jednak policja patroluje mia-

I złupionych, parę  przewróconych
tramwajów i wiele wybitych okien
wystawowych. W liczbie poszkodo- |
wanych budynków znajduje się rów-
nież konsulat angielski. Rząd wydał
odezwę wzywając do spokoju, zwra-
cając uwagę na trudną sytuację
kraju i na ciężkie następstwa, które
mogłyby zostać spowodowane przez
rozruchy. Rząd oświadcza, że po-
siada wszelkie środki do opanowa-
nia sytuacji.

KAIR. (Pat). Ogłoszono urzędo-
wo, że w czasie dzisiejszych zajść

Ina Uniwersytecie ofiarą strzałów
|policji angielskiej padło 21 rannych
studentów. Uniwersytet został zam-
| knięty.

o wzgórze Azbi
chom parę tysięcy abisyńczyków.
Dowództwo abisyńskie zdecydowało
„wobec tego rzucić do walki znacz-
niesze siły dla obrony dostępu do
Dzidzigi i Harraru. Ras Nasibu udał
się na front.

ADDIS ABEBA. (Pat). Doradcy
negusa namawiają go, aby nie wy-
jeżdżał na front. Negus oświadczył,
że wbrew tym radompojedzie, gdyż
obowiązkiem jego jest być tam,
gdzie żołnierze walczą o niepodleg-
łość i tron Abisynji.

ZBIOROWA ODPOWIEDŹ
NA NOTĘ WŁOSKĄ.

RZYM (Pat). Według informacyj
prasy niemieckiej, W. Brytanja wy-
stąpiła z propozycją wystosowania
zbiorowej odpowiedzi państw, biorą-
cych udział w sankcjach, na ostat-
nią.notę włośką. Propozycja angiel-
ska nie posiada jeszcze charakteru
urzędowego.

  ECHA ROZRUCHÓW NA LITWIE.
| RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
śledztwo w awie rozruchów
|zostało już zakończone. Wypadki
|będą przedmiotem kilkunastu roz-
praw sądu wojennego i sądów okrę-
gowych. W jednej z tych rozpraw
obejmującej zajścia w  Krokopolu,
we cą do odpowiedzialności 38

sto. Ustałono straty: kilka sklepów *
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' szozegėlne punkty porządku dziennego są

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
Wozorajsze posiedzenie Rady Miejskiej wszystko, co mu do zatwierdzenia poda się. bec tego podpisani zgłaszają następujący

odbyło się pod przewodnictwem wiceprezy-

denta p. Adama Piłsudskiego.

Przed przystąpieniem do porządku

dziennego zostały wygłoszone 4 nagłe

wnioski. Pierwszy z nich, zgłoszony przez

Blok Gospodarczy polegał na

do uchwałenia materjału przez Radę Miej-

ską, skierowanego do premjera rządu, oraz

min. spraw wewnętrznych, by wobec wyda-

nia dekretów obniżających uposażenie pra-,szają NASTĘPUJĄCY WNIOSEK NAGŁY.

cowników państwowych i samorządowych,

wzięto pod uwagę ciężką sytuację mater” |

jalną pracowników miejskich w Wilnie i

nie obniżono im poborów, co można osiąg-

nąć przez wydanie odrębnego

posażeń dla tych pracowników.

Nagłość wniosku została

bez sprzeciwu.

Następnie zgłoszone zostały 3 niżej

zamieszczone wnioski Koła Narodowego

Radnych.

1 WNIOSEK NAGŁY.

Art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 23.II-33:

o częściowej zmianie ustroju samorządu

terytorjalnego (Dz. Ust. Nr. 35 poz. 294)

upoważnia Prezydenta Rzeczypospolitej do

uchwalona

wydania w okresie lat 3 od wejścia w ży”

cie powołanej ustawy to jest do dnia 13

lipca 1936 (art. 130 ust. i okólnik M, Spr..

W. z dnia 22.VI-33 Nr. 61 ust. I.) w drodze

rozporządzenia z mocą ustawy odrębnego

prawa (statutu) dla sześciu większych

miast w Polsce a między niemi i dla m.

Wilna.
Ust. 3 art. 38 powołanej ustawy prze-

widuje w tej sprawie również i inicjatywę

Rady Miejskiejzainteresowanego miasta.

Jak wykazuje życie i głosy prasy ia-

chowej (artykuł w czasopiśmie: Samorząd

miejski z października 1935) obecnie obo-.

wiązująca ustawa samorządowa nie spełnia

należycie zadań, jakie stoją przed samo-

rządem większych miast.

Słuszną zatem rzeczą jest, aby miasta,

które mają ze sobą wieloletnią, ba nawet

wielowiekową tradycję samorządową opar-

tą na specjalnych ustawach i statutach,

aczkolwiek przerwaną, jak w wypadku

Wilna przez okres panowania zaborcy, po-

wróciły do tej tradycji i opierając się na

powołanej ustawie wystąpiły z inicjatywą

nadania mu odrębnego statutu.

Przez taki statut można będzie napra-
wić wiele błędów, jakie w życiu samorzą-

dowe miasta dostały się i samorząd uczy-

mić bardziej żywotnym i czynnym *w życiu
miasta, ułatwiając mu spełnienie ciążących

ma nim obowiązków i zadań.

Gdyby nawet po wszechstronnym zba-
daniu i rozważeniu sprawy odrębnego sta-
tutu Wysoka R. M. Wilna doszła do prze-
konania, że statut taki nie jest potrzebny,

a wszystkie swe zadania może samorząd
miejski dobrze i z pożytkiem dla miasta i
Narodu wypełnić w ramach obowiązującej

ustawy i to wtedy tak ważna i zasadnicza

sprawa nie może być załatwiona dorywczo
bez należytego przygotowania, lub zgoła
pominięta milczeniem.

‚ Że sprawa jest pilną, wynika z preklu-
zyjnego terminu, który upływa w dniu 13
lipca 1936 r.

Na opracowanie, dyskusję i uchwałę

czasu pozostało nie dużo. Tem  tłomaczy
„się nagłośćsprawy.

Wobec tego podpisani skiadają nastę-
pujący WNIOSEK NAGŁY.

Rada m. Wilna uchwalić raczy:
Wybrać na podstawie art, 45 ust, sam.

w  glosowaniu proporcjonalnym Komisję
złożoną z 13 radnych,z zadaniem

1. rozważenia potrzeby skorzystania z
inicjatywy w sprawie projektu odrębnego
statutu o ustroju m. Wilna w ramach art.

38 pow. ustawy.

2, ewentualnego przedłożenia R. M.
tez względnie projektu odrębnego statutu
o „ustroju m. Wilna. r

Termin przedłożenia odpowiednich
wniosków R. M. wyznacza się do końca lu-
tego 1936 r.

II WNIOSEK NAGŁY.
Na podstawie art. 45 ust. I. ustawy o

częściowej zmianie ustroju  terytorjalnego
powołała Rada miasta Wilna, cały szereg

Komisji, których zakres działania wyrażo-
ny jest w ich nazwach.

Logiczną konsekwencją tego powołania

powinna być działalność Komisji, ich iunk-
cjonowanie a więc zebrania, rozpatrywanie

spraw objętych porządkiem dziennym R. M.

itd
Tymczasem R. M. styka się ze sprawa-

mi postawionemi na porządek dzienny po-
siedzenia po raz pierwszy na tym  posie-
„dzeniu i zaznajamia się ze sprawą powierz-
chownie na podstawie bardzo krótkiego re-
deratu wygłoszonego ex presidio.

Na dyskusję, zanalizowanie i zapo-

„znanie się ze sprawą, nie ma na posiedze-
niu plenarnem Rady warunków, gdyż po-

właściwie zaskoczeniem radnych. W tych
warunkach  przedstawicielstwo  obywatel-
skie powołane do odpowiedzialnošci za
zarząd miastem staje najczęściej wobec

taktów dokonanych a uchwał R. M. spro-
wadzają się do czczej formalności wy-

twarzając niezdrową sugestję jakobyR. M.

miała być tylko niemym świadkiem tego

zac dziennym posiedzeń R. M.

wezwaniu rok i daje jaknajniepomyślniejsze rezultaty,

|dlatego potrzebę zmiany należy traktować

|
statutu u-) dek dzienny posiedzenia R. M. poza punk-

\

|

 co się dzieje, a jej obowiązkiem nie jest
wnikanie i zrozumienie gospodarki miej-
skiej, nie jest inicjatywa twórcza, ale tylko
formalna rola czynnika zgadzającego się ma podate

Źródłem tego stanu sprawy jest pomi- |

janie wszelkich Komisji poza finansową w!

rozpatrywaniu spraw umieszczanych na po-

Ponieważ stan ten trwa już przeszło

jako sprawę nagłą.
Z tych powodów niżej podpisani zgła-

Rada m. Wilna uchwalić raczy:
& 36 ust. I. Regulaminu obrad Rady

miejskiej otrzymuje brzmienie następujące.

„Każdy wniosek wniesiony na porzą-

tami porządku dziennego  przewidzianemi
w $ Regulaminu obrad musi być uprzednio
rozpatrzony przez odpowiednią Komisję.

Ustęp 2.tego $ znosi się jako bezprzedmio-
towy wobec brzmienia ust. 1.

Il WNIOSEK NAGŁY.
Na podstawie art. 45 ust. z dnia 23

marra 33 r. o częściowej zmianie ustroju

sam. ter, powołany został przez R. M. cały
szereg komisyj stałych.

Komisje te istnieją już z górą rok a

WNIOSEK NAGŁY.

Rada m. Wilna uchwalić raczy:

Wybrać komisję specjalną złożoną z
13 czionkėw R. M. w głosowaniu propor-
cjonalnem z zadaniem przedłożenia na naj-

bliższe posiedzenie R. M. w grudniu br.

projektu regulaminu dla stałych  Komisyj

R. M. $
Za podstawę projektu przyjąć regula-

min Komisyj poprzedniej R. M., który obo-
wiązywać będzie, aż do uchwalenia no-
wego.

Przy uchwalaniu nagłości powyższych

wniosków zaszedł niebywały w dotychcza-

sowej kadencji Rady wypadek: mianowicie
Ii MI z tych wniosków — mimo iż były
zgłaszane przez Narodowe Koło Radnych
zostały przez sanacyjną większość Rady

przyjęte. Nagłość drugiego wniosku odrzu-
cono i został on w trybie zwykłym skiero-
wany do Magistratu.

nóżki:

GDANSK (Pat). Gdański sąd najwyższy

wydał wyrok w sprawie skarg opozycji, żą-
dającej unieważnienia rezultatów ostatnich

wyborów do Volkstagu.
Sąd Uznał m. in. za niesłuszne:

Rozwiązanie zebrań wyborczych socja-

listów przez policję. Kwestjonowanie sze-
regu plakatów socjalistów centrowców w

okresie wyborczym, oddanie do dyspozycji
stronnictwu marodowo-socjalistycznemu u-

rządzeń senackich dla celów agitacji wy-

borczej, zatrudnienie robotników senackich

i miejskich przy dekoracji ulic i gmachów

senackich emblematami oraz chorąświami
na rzecz stronnictwa narodowo-socjalistycz-

nego.

Sąd potępił pozatem urządzanie wy--
borczych zebrań narodowo-socjalistycznych
w okresie wyborczym w budynkach senac-

kich oraz przemówienie przywódcy stroa-|

nictwa narodowo-socjalistycznego Forstera |

„na zebraniu wyborczeńm urzędników i pra-,
Z kilkunastu punktów porządku dzien- | cowników Senatu. Forster oświadczył tam,

nego dyskusję wywołały tylko niektóre. że „każdy urzędnik i pracownik, który nie
Radni Koła Narodowego proponowali skie- odda swego głosu na listę narodowo-socja-
rowanie kilku spraw do komisji technicz- jistyczną, będzie niezwłocznie wydalony ze
nej, lecz większość się temu 'sprzeciwiła. sjużby senackiej lub miejskiej”.   do tej pory nie mają uchwalonego regula-

minu obrad.
Każde ciało zbiorowo obradujące musi

mieć swój regulamin, który określa upraw-
nienia i obowiązki jego członków, sposób
obrad i jego funkcjonowanie.

Powołanie komisji na podstawie

45 pow. ustawy nakłada na R. M. logiczny
obowiązek uchwalania takich regulaminów
w myśl art. 43 lit. c. powołanej ustawy i
$ 40 ust. 2 Regulaminu obrad Rady Miej-

skiej oraz istniejącej uchwały obecnej Ra-
dy Miejskiej z dnia 15.XI-34.

Stan obecny jest rażącą anomalją. Wo-

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Przyszedł nowy minister Skarbu,
przychodzą nowe podaiki, Tak się

już dzieje u nas od wielu lat. Nowy
minister zapewnia przytem płatni-

ków, że to wydobycie pewnej ilości

miljonów z ich dziurawych kieszeni

dobrze im zrobi... Państwo zakwit-

nie, obroty i dochody wzrosną, usta-

nie bezrobocie, słowem, kryzys Zni-

knie bezpowrotnie, a nastanie wPol-

sce błogi stan ogólnego dobrobytu.
Dla uwydatnienia ich przejścio-

wości nowym podatkom nadają się
nazwy: „,tymiczasowych, nadzwyczaj-
nych, kryzysowych” i t. d.

Świadczyć mają te nazwy o ko-
nieczności i zarazem  krótkotrwa-

łości tych podatków, a to gwoli po-
cieszenia płatnika... Praktyka jed-
nak dowodzi posts gy każdy
„tymczasowy“ atek „z biegiem
wo nabiera cech trwałości i skala

opodatkowania obywatela wzrasta
ad infinitum.

Wiem, że nowy minister jest pe-
len dobrej woli, wiem też, że ma
licznych fachowych doradców. Dzi-
wi mię więc, że, chcąc naprawić
nasze gospodarstwo społeczne, po-
czyna od wprowadzenia nowych po-
datków, a nie od przeprowadzenia
najdalej idących oszczędności w bud-
żetach instytucyj rządowych i samo-
rządowych, różnych ubezpieczalni i
„przedsiębiorstw państwowych.

Mnie się zdaje, że okrojenie bud-
żetów wielu z tych instytucyj, ba,
nawet ich zamknięcie, dałyby sporo
miljonów oszczędności, o co w pier-
wszej mierze miusi nam chodzić.

O niepopularności nowych podat-
ków śród szerszego ogółu płatników
wolę nie mówić. W chwili, śdyśmy
się spodziewali czegoś nowego, przy”
szło stare, beznadziejne, stąd ogólne
przygnębienie. Nawet obecny Sejm,
tak oddany rządowi, spotkał grobo-
wiem milczeniem tę część mowy pre-
mijera, w której on mówił o nowych
podatkach, a zapowiedź nieznacz-
nych obniżek atków samorządo-
wych przyjął burzą oklasków... W
tym wypadku był on wyrazicielem
ogólnych aspiracyj obywateli.

Nie jestem głębokim  finansistą,
jednak wiem, że jak w gospodar-
stwie prywatnem, tak i w gospodar-
stwie publicznem są granice docho-
dów, możliwych do ściągnięcia bez
szkody dla samego gospodarstwa.
Gdy się doszło do tej granicy, to dla
zbilansowania budżetu zostaje tylko
jedna jedyna droga: oszczędność,
owe tak zw. „zaciągnięcie pasa“, za-
lecane przez poprzedników obecne-
$o p. Ministra. Śmiem twierdzić, że
w gospodarce państwowej dotar-
liśmy do owej granicy. Świadczą o
tem niezbicie setki tysięcy podatko-
wych egzekucyj i zgórą mili za-
ległości. A więc, czy są realne cyfry
wpływów gz nowych podatków?
O ile chodzi o podatek
żeń, to takowy|
nie. Nie <dopłaci się urzędnikom

 

pewnego procentu ich uposażenia i...
Gorzej przedsta-ie.

Najdłużej dyskutowano nad sprawą u- Wkońcu Sąd uznał za niesiuszne zbyt
jstalenia dodatku komunalnego do państwo- słabe występowanie policji w kilku wypad-

wego podatku od przemysłu i handlu, Rad- kach, gdy narodowi socjaliści napadli na

ni Koła Narodowego, pp. Gołębiowski, Jan- członków stronnictw opozycyjnych w okre-

art

Podatki czy oszczędność?

kowski, Kudrewicz domagali się obniżenia

„tego podatku choćby o kilka procent. Rad-
ni sanatorzy zwarcie bronili dotychczaso-

|wej wysokości podatku. Taka też była i
| uchwała większości Rady.

Zakończono posiedzenie wyborami do

komisji w myśl nagłych wniosków, oraz
wolnemi wnioskami i interpelacjami.

Zebranie zamknięto o godzinie 11 i pół
wieczorem. к

wia się sprawa wpływu z podwyż-
szonego podatku dochodowego.
Wszak dobra połowa płatników za-
lega w opłacie normalnego, nie pod-
wyższonego podatku. Co ich zmusi
opłacić podwyższony?  Projekto-
"wana podwyżka uderzy zatem w
pierwszej mierze w tych, co, zacis-
kając pasa, jeszcze płacą. Dla tych

| płatników, zasługujących na najdalej
idącą opiekę rządu, nowa podwyżka
będzie nierąz'ciężarem nie do znie-
sienia i ilość „zalegających płatni-
ków znakomicie się zwiększy, a na-
dzieje p. Ministra nie dadzą realnych
rezultatów w postaci preliminowa-
nych 60 miljonów...

Wielką jest zasługą p. Ministra,
że miał odwagę w swych pnzemó-

 

wieniach wskazać na smutny stan
naszego skarbu, do kitórego doszliś-
my przy jego poprzednikach. A
wszak panów tych można o wszyst-
ko oskarżać, tyliko nie o brak inicja-
ltywy w dziedzinie wynajdywania
nowych i podwyższenia istniejących
podatków, oraz zaciągania poży-
czek. System ten jednak, oczywiście,
zawiódł. Czyżbyśmy mieli dalej kro-
czyć tą drogą?

Nie mniejszą też zasługą p. Mini-
stra jest odwołanie się w tej ciężkiej
chwili do współpracy ze społeczeń-
stwem, tym czynnikiem państwo-
wego znaczenia, którego niedoce-
niali jego poprzednicy. Niestety,
czynnik ten w ostatnich laiach tak
gruntownie został zdezonganizowa-
ny, że p. Minister będzie miał tru-
dne zadanie, odnaleźć go w naszem
państwie. Bo wszak "nasze ciała
ustawodawcze są tworami nieuda-
nemi. Za nimi nie stoi zwarta masa
narodu. NaszSejm nie jest przedsta-
wicielem ogółu, nie jest wyrazicie-
lem dynamiki narodu, to też wiel-
kich rzeczy po nim spodziewać się
nie można, a współpraca z nim nie
da p. Ministrowi nic pozytywnego.
Poza «ciałami ustawodawczemi w
dziedzinie gospodarki państwowej
mamvy jeszcze parę instytucyj nie po-
zbawionych pewnego znaczenia, któ-
re powstały jeszcze z wolniejszych
wyborów. Mówią tu o maszych
izbach rolniczej i przemysłowo-han-
dlowej, W. tak ważnym momencie,
gdy się maprawdę ważą losy Pań-
stwa, izby te-winne zdobyć się na
enerśję i zająć w sprawie poczynań
rządowych zdecydowane stanowis-
ko. Czyżby i tam zapanowała urzę-
dowa mariwota, a głos p. Ministra
okazał się głosem wołającego na
puszczy. Byłoby to naprawdę
straszne. Obserwator,

lklaa S

POŻAR W ZAŚCIANKU DOLNE.

W zaścianku Dolne gm. hancew-
skiej w nocy z 12 na 13 bm. wybuchł
pożar. Pastwą płomieni padło 16
zabudowań gospodarskich i miesz-
kalnych na szkodę 27 gospodarzy.

sie wyborczym.

Wszystkie te zajścia, zdaniem Sądu

KL ARS SPY O AEKКаа

CIEKAWA RZECZ!
Nierzadko dzieci zaczynają grymasić,

nie chcąc przyjmować mleka. Wydaje nam
się to dziwne, gdyż mleko, zwłaszcza z cu-
krem, uważamy za najodpowiedniejszy po-
karm dla dzieci. Skąd to pochodzi, że
dzieci odrazu nie chcą przyjmować mleka,
pozostaje nieraz dla nas zagadką, trudną;
do rozwiązania. Zamiast w tych wypadkach
zwrócić się do lekarza, dręczymy zwykle
dzieci, starając się koniecznie prośbą czy
groźbą złamać niedorzeczny dla nas opór.
Tymczasem dziecko wie o tem lepiej niż

„ stary, doświadczony człowiek, wyczuwając
instynktem, że tak zdrowy napój jak mleko
jest jednak ciężko strawny. Potwierdziły to
też badania naukowe, które ponad wszelką
wątpliwość stwierdziły, że mleko pod wpły-
wem kwasów żołądkowych tworzy sero-
wate twarde grudki, które w wysokim
stopniu obciążają delikatne żołądeczkidzie-
cięce. Jak temu zapobiec? Lekarze zale-
cają w takich wypadkach dodawać МОМ-
DAMIN do papki z mleka, zup i potraw
mlecznych. MONDAMIN jest środkiem od-
żywczym o niezwykłych wprost właściwo-
ściach. Przez dodanie MONDAMINU stają
się potrawy mleczne delikatniejsze i smacz-
niejsze, a przedewszystkiem łatwiej straw-

-ne. "MONDAMIN nadaje się nietylko do
potraw mlecznych, lecz także do zagęszcza-
nia zup, sosów, jarzyn, dań mięsnych oraz
ryb, jak również jako dodatek do owoców
i dań słodkich, a pieczywo, ciasta, torty itp.

„Szyni pulchne i lekko strawne.

©Mibarsm

2 za Kotar stuūjo.
Chwilka dla kobiet — Radjo w życiu

' domowem,
Radjo jest tak nadzwyczajnym  sposo-

bem docierania do mas ludzkich, że zro-
zumiałe są wysiłki wyznawców pewnych
idei, czy specjalistów w pewnym zakresie
by ich dział był jaknajszerzej uwzględnia-
ny w programach radjowych.

Podjęta między innemi przez Polskie
Radjo rola dokształcania gospodarczego ko-
biet, znajduje w programach poważne miej-
sce. I tu rola radja, jako czynnika dokształ-
cającego, jest ogromna, może ono oddawać
wielkie usługi paniom domu. Nietylko im,
gdyż równie temi sprawami jest zaintereso-
wana nauczycielka, działaczka społeczna,
kierowniczka hotelu, pensjonatu, szpitala
itd. Bo dziś wobec tak ciężkich warunków
materjalnych, *ze wszystkich stron słychać
pytania: jak się odżywiać z tych groszy,
jak układać budżet rodziny, jakie materja-
ły brać na odzież, wreszcie, jak przystroić
swoje skromne mieszkanie, aby się wyda-'
ło przyjemniejszem i czystem.

Troską najbardziej powszechną w obec-
nej dobie, represji ekonomicznej, jest
chmura kłopotów codziennych, jaka zawi-
sła nad naszymi domami, Tylko świado-
mość celu gospodarswa tej wszechstronnej
służby rodzinie, tylko posiadanie wiedzy
gospodarczej może wnieść kojącą atmosfe-
rę do domów. Ale aby*o:tem pamiętać,
trzeba „o tem-słyszeć i to słyszeć często.
„Chwilka dla kobiet* nadawana w progra-
mach Polskiego Radja codziennie (z wy-
jątkiem niedziel i świąt) o godz. 13.25
spełnia zadanie codziennego doradcy w
sprawach gospodarskich. Zadaniem jej
jest powiadamianie aktualnych  wiadomo-

._ Gdańskie wybory przed sądem
Najwyższego, nie mają tak poważnego zna-

czenia, aby zachodziła konieczność unie-

ważnienia całości rezultatów wyborczych.
"Wobec tego Sąd unieważnił tylko głosy na-
rodowych socjalistów w 18 okręgach wiej-
skich, gdzie stwierdzono szereg nadużyć.

Dalej Sąd zmniejszył ogólną liczbę gło-
sów narodowo-socjalistycznych we wszyst-

kich okręgach wiejskich o 10 procent, a w

okręgach miejskich o 3 procent, tak, że

ostateczny rezultat wyborów z dn. 7 kwiet-

nia ustalony został obecnie przez Najwyż-

szy Sąd w Gdańsku jak następuje: lista
Nr. 1 — nar. socjaliści — 128,619 głosów;

Nr. 2 — socjaliści — 37,804 głosy; Nr. 3 —

| komuniści — 7,935 głosów; Nr. 4 — cea-

trowcy — 31,576 głosów; Nr, 5 — nie-

miecko-narodowi — 9,822 głosy; Nr. 6 —

b. kombatanci — 375 głosów; Nr. 7 — Po-

lacy — 8,311 głosów.

Poprzednie rezultaty, ustalone przez
Senat, przedstawiały się jak następuje:

Lista Nr. 1 — 139,423 głosy (43 man-
daty); Nr. 2 — 37,729 (12); Nr.3 — 7,916 (2);
Nr. 4 — 31,522 (10); Nr. 5 — 9,805 (3);
Nr. 6 — 373 (0); Nr. 7 — 8,294 głosy (2

mandaty). S

Nowy podziai mandatėw nastąpi przez

olicjalnego kierownika wyborczego.
Według nieoficjalnych obliczeń, naro-

dowi socjaliści stracili obecnie 2 mandaty,
które, wobec zblokowania się list opozy-

cyjnych, przypadną po jednym dla centrow-

ców i socjalistów. Bez zblokowania się

tych list zwiększyłaby się lista mandatów

polskich o jeden mandat.

Nowych wyborów nie będzie zpowodu
upływu terminu, który wyznaczony jest na

3 miesiące od odbycia się wyborów, t. zn.

7 lipca r. b.

APRA KLAIDAAS

król grecki wraca 
do ojczyzny

LONDYN. (Pat). Król grecki dzi-
siaj o godz, 1l-ej wyjechał do Aten
via Paryż, Po dwunastoletniem wy-
śnaniu. Na dworcu odjeżdżającego
króla żegnał książe Walji, książę i
księżna Yorku oraz Książę Kentu z
małżonkami. Licznie zebrana na
dworcu publiczność zgotowała: kró-
lowi gorącą owację. '

LONDYN. (Pat). Król grecki Je-
dzy II wyraził przed wyjazdem _po-
dziękowanie narodowi angielskiemu
za gościnę, udzieloną mu podczas
wygnania, zapewniając, że zachowa
6 Wielkiej Brytamji jak najlepsze
wspomnienia. Król wyraził nadzie-
ję, że historyczne więzy łączące
Wielką Brytanię i Grecję, będą rów

„nie silne w przyszłości, jak dotych-
czas.

| PARYŻ. (Pat. Król grecki Je-
rzy drugi wylądował w Calais w to-
warzystwie następcy tronu ks. Pa-
wła, powitany przez prefekta z
Boulogne i posła greckiego w Ра-
ryżu Politisa. Za pośrednictwem
Politisa król oświadczył, že: zamie-

„rza kontynuować wiekowe tradycje
' przyjaźni francusko-greckiej,
+ EGTA AsiITSTDIRs
{
‚ — Теай ! muzyka.
! —Teatr MiejskinaPohulance. Dziś o
* godz. 8-ej wiecz. komedja J. Berra i L. Ver-
|neuilla p. t. „Szkoła Podatników". Całe
| przedstawienie zakupione, Wszystkie. ku-
pony nieważne.
— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę o godz. 4 komedja współczesna K:r-
szona p. t. „Cudowny Stop”. Ceny propa-
gandowe. й й

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Premjera
komedji muzycznej „Mądra Mama“. Po
tryumiach zagranicznych i Warszawy, trys-
kająca humorem komedja mtuzyczna „Mądra
Mama" dziś zagości po raz pierwszy na sce-
nie naszej. Oprócz innych walorów, decy-
dujących wystawienie tego ze wszech stron
interesującego utworu, zaważyła gościna na
naszej scenie Elny Gistedt, idealnej od-
twórczyni roli tytułowej. Udział całego ze-
społu, reżyserja M. Tatrzańskiego, kierow-
nictwo muzyczne M. Kochanowskiego, de-
koracje W. Makołnika, dają rękojmię
przedstawienia na wysokim poziomie.

— Teatr „Rewja”. Dziś program rew-
jjowy p. t. „Wężyk leguński*. — Początek
przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.

 

ści z rozmaitych dziedzin życia, interesują-
cych kobiety. Należy tu przedewszyst-
kiem gospodarstwo domowe miejskie i wiej
skie, w którem pracuje zawodowo więk-
szość kobiet, a którem muszą się również
zajmować kobiety, pracujące zawodowo
gdzieindziej.

W informacjach i radach z zakresu $o-
spodarstwa domowego „Chwilka'* stara się
pobudzić słuchaczki do wprowadzenia na
terenie domu systemu pracy, opartego na
zdobyczach nauki, wyrażając się krótko —
„Chwilka” wprowadza higienę życia co-
oni i racjonalny budżet do każdego
'omu.

Zagadnienia społeczne, w których ko-
bieta "może współdziałać jako obywatelka
kraju, znajdują tutaj także swój wyraz.
Święta Narodowe, rocznice i t. p. — dają
impuls do wskazówek, w jaki sposób moż-
natakie okoliczności wyzyskać dla życia
rodzinnego.

Do programu należą także pogadanki z
zakresu mody, robót ręcznych, urządzenia
wnętrz, pielęgnacji roślin, oraz  wszęlkie
inne tematy, wchodzące w zakres estetyki
życia codziennego i szerzenia kultury,

Wymienione wyżej tematy są uwzględ-
niane w „Chwilce“ sezonów» i ałctualnie,

Poiskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 15 listopada.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Płyty.
Dziennik poranny. Płyty. Giełda rolnicza.
Audycja dla szkół. 8.10—11,57; Przerwa.
11.57: Czas i hejnał: 12.03: Dziennik połu-
dniowy. 12.15: Audycja dla szkół. 12.40:
Koncert. 13.25: Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.30: Z rynku pracy. 13.35: Pły-
ty. 1430—15.15: Przerwa. 15.15; Codzien-
ny odcinek powieściowy. 15.25: Życie kul-
turalne miasta i prowincji. 15,30: Koncert.
16.00: Pogadanka dla chorych. 16.15: Kon-
cert. 16,45: Chwilka pytań — pog. dla
dzieci. 17.00: Śmierć — nauczycielką ży-
cia — odczyt. 17.15: Minuta poezji. 17.20:
Recital fortepjanowy Stefanji Feltens, 17.50:
Poradnik sportowy. 18.00: Recital śpiewa-
czy Gerharda Hiisch. 18.40: Płyty. 19.00:
Ze spraw litewskich. 19.10: Wilno wpada
do Wilji — pog. 19.25: Koncert reklamo-
wy. 19.35: Wiad. sportowe. 19.50: Biuro
Studjów rozmawia ze słuchaczami, 20.00:
Aktualny monolog. -20.10: Koncert symio-
niczny. W przerwie: Dziennik wieczorny.
Obrazki z Polski współczesnej, 22.30: Jaś-
nie pan szofer (z atelier film.). 22.50—23.30:

Straty wynoszą z górą 30 tys. zło- to znaczy w odpowiednich uiesiącach i Koncert życzeń (płyty). W praarwie: Kom.
tych. dmiach. meteorologiczny. Me
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PRAWOSŁAWIE
Prasę polską obiegła drobna napo-

zór wiadomość, \

W dniu 11 listopada, w garnizono-
wej cerkwi prawosławnej w Warsza-

wie odprawiono nabożeństwo w języ-

ku polskim. Celebrował je ks, proto-

prezbiter wyznania prawosławnego

iWojsk Polskich, Szymon Federeńko,

w asyście trzech prawosławnych ka-
pelanów wojskowych. Kazanie oko-

licznościowe w języku polskim wygło-

sił ks, Romanowski. Podczas nabo-
żeństwa chór śpiewał po polsku,

Do wiadomości tej należy dodać
wiadomości inne, W kilku punktach

Polski zorganizowały się grupy wier-

nych wyznania prawosławnego, nie
władające innym językiem, niż polski,

lub też nie życzące sobie, by w swem

życiu religijnem miały się innym języ-

kiem, niż polski, będący ich ję-

zykiem ojczystym, posługiwać — i za-

żądały od władz cerkiewnych, by za-
pewnione zostało zaspokojenie ich po-

trzeb religijnych w języku polskim. Na

użytek tych grup zorganizowane zo-
stały w niektórych cerkwiach prawo-

sławnych nabożeństwa i kazania pol-
skie;zaczyna się już w niektórych mia-

stach o większej liczbie cerkwi prawo-
sławnych zarysowywać coś nakształt
rozgraniczenia kościelnego stanu po-

siadania; ta cerkiew służy potrzebom
wiernych — Rosjan, ta — wiernych—
Polaków. (Najsilniejsza taka grupa
polsko - prawosławna znajduje się w

Białymstoku.

Ponadto, język polski zdobył sobie
pewne stanowisko w dziedzinie kształ-

cenia duchowieństwa prawosławnego

(wydział teologji prawosławnej na u-
niwersytecie warszawskim, oraz semi-

narja duchowne), w administracji cer-

kiewnej į t. d,

Nie chcemy być fałszywie zrozu-
miani. Ani nie twierdzimy, że poloni-

zacja cerkwi prawosławnej idzie szyb-

kiem tempem, ani nie uważamy, by
forsowanie tej polonizacji było rzeczą

wskazaną. Uważamy, że dziedzina re-
ligii jest dziedziną bardzo delikatną,

która winna być traktowana z należy-
tym taktem i pozostawiona możliwie

największej swobodzie samych wier-

nych, oraz jch duchownej władzy,

Tem niemniej, rzecz prosta, stwier-

dzamy, że wolelibyśmy, by prawosła-
wie w Polsce było prawosławiem pol-

skiem, aniżeli prawosławiem  rosyj-
skiem, czy też prawosławiem „ukraiń-

skiem“,

I konstatujemy, że pierwsze jaskół-
ki procesu — który zresztą może się
dokonać jedynie na przestrzeni ca-

łych pokoleń — polonizacji cerkwi
prawosławnej już się pojawiły. W
przeciwieństwiedo cerkwi unickiej w
ziemi Czerwińskiej, która po zlikwi-
dowaniu w jej obrębie wszelkich fak-

tycznych wpływów obozu staroruskie-

go stała się narodowym kościołem „u-
kraińskim", oraz twierdzą, a po części

i narzędziem „ukraińskiego” nacjona-

lizmu, cerkiew prawosławna w Polsce
jest naogół kościołem narodowo neu-

*tralnym, w którego łonie (tak jak i w

Kościele katolickim) rozmaite naro-

dowe odłamy mogą ze sobą walczyć,

lecz w którym mogą się też i wszyst-

kie pomieścić. pesas

Szczyty hierarchji cerkiewnej w
Polsce są jeszcze narodowo - rosyj-
skie. Nie brak jest także w cerkwi

prawosławnej silnego obozu „ukraiń-

skiego”, który niejednokrotnie zdra-
dza nieprzychylne stanowisko wobec
Polski, a pomimo to jest w szeregu
miejscowości popierany. Obecnie, jak

widzimy, rodzi się tam również, słaby

dziś jeszcze, obóz polski,

Wiele zapewne jeszcze wody upły

nie w powolnej Prypeci, w  Styrze,

Niemnie i Bugu, zanim obóz ten i kie-

runek wyrośnie na istotną siłę, oraz

zanim język polski i duch polski zdo-

będzie sobie w cerkwi mocne inie for-

malne tylko stanowisko. Ale bądź co

bądź — pierwsze kroki na tej drodze

zostały już zrobione.  

LN ALн „.нЙ

Protest włoski
Rząd włoski wysłał do tych 50

państw, które się oświadczyły za
sankcjami gospodarczemi, notę z pro-
testem. Nota ta jest utrzymana w
tonie bardzo umiarkowanym,  zgo-
dni. zresztą z linją ogólną polityki
włoskiej, która wychodzi z założe-
nia, że wyprawa afrykańska Włoch
nie powinna wpłynąć na stosunki mię-
dzy państwami europejskiemi, Mia-
rą umiarkowania i ostrożności polity-
ki włoskiej jest fakt, żeWłochy nie
wystąpiły z Ligi Narodów, mimo, że
instytucja ta otwarcie działa przeciw-
ko nim. Nota protestacyjna zawiera
zaledwie łagodne ostrzeżenie, że poli-
tyka Ligi może mieć „poważne na-
stępstwa'.  Autorowie noty wło-
skiej mieli zadanie dość łatwe, ślepy
bowiem tylko może nie widzieć, że
integralne zastosowanie sankcyj go-
spodarczych miałoby jeden skutek
niewątpliwy, a drugi bardzo prawdo-
podobny. Skutek niewątpliwy— to
niesłychany zamęt w stosunkach go-|

 

spodarczych między narodami i w
handlu międzynarodowym. A nawet
coś więcej, niż zamęt, bo państwa
stosujące sankcje, poniosłyby stałe
straty na korzyść tych państw, które
sobie z owych sankcyj nic nie robią.
Skutek możliwy — to wojna europej-
ska. Nie trzeba zamykać oczów na
rzeczywistość, od sankcyj gospodar-
czych do blokady, morskiej Włoch
jest tylko krok jeden, a od blokady
do zatargu zbrojnego nawet krok nie
jest potrzebny. Powiedzmy sobie o-
twa cie — pacyfistyczna polityka Li-
gi Narodów prowadzi szybkoipewnie
do wojny. Zupełną słuszność mają ci,
co powiadają, że Liga może wywołać
zatarg w Europie. I to w imię czego?
W imię interesów W. Brytanii i w
imię ideologii radykalnej i komuni-
stycznej. W  lożach i w jaczejkach
myśli się dziś na serjo o swego ro-
dzaju „wojnie świętej”, wojnie prze-
ciwko „łaszyzmowi”, czyli przeciwko
ruchowi narodowemu wśród narodów

 

Jako symbol nowego režymu w Abisynji
na drodze karawan w pobliżu Aksum.

 

widnieje olbrzymi portret Mussoliniego
Abisyńczycy składają hołd.  

europejskich, który prowadzi do zni-
weczenia panowania wolnomularstwa
i jest jedyną możliwą alternatywą wo-
bec komunizmu... Kto ma choć cokol-
wiek wyobražni, ten može sobie la-
two przedstawić, jakiem szaleństwem,
jeśli nie czemś więcej, byłoby zaan-
gažowanie się Polski w politykę Ligi
Narodów (czyli politykę W. Brytanii)
i wolnomularstwa. A to tembardziej,
śdyby w imię interesów tych potencyj
miała się przelewać krew polska...

Są jednak rzeczy, których niema w
nocie włoskiej, lecz które musiałyby
być logiczną konsekwencją zgodzie
akcji państw należących do Ligi
przeciw Włochom. Włochy są na
rozstaju dróg, wszczęły przedsię-
wziecie, którego powodzenie zadecy-
duje o ich przyszłości na lat dziesiąt-
ki. Cofnąć się nie mogą, Musząwięc
szukać oparcia i pomocy tam, gdzie
one się nastręczą. Jeśli Francja pój-
dzie z Anglją (a jest to możliwe w
razie upadku Lavala i przyjścia mini-
sterstwa całkowicie masońskiego),
wówczas Włochy będą szukały przy-
jaźni z Niemcami — i inaczej postąpić
nie będą mogły. Niemcy wolatyby
prawdopodobnie dojść do porozumienia
z Francją, widzą prawdopodobnie
większe i naturalniejsze możliwości
we współdziałaniu z W. Brytanią,
lecz jest możliwe, że w umysłach kie-
rowników polityki niemieckiej prze-
waży wzgląd na niewątpliwe niebez-
pieczeństwo, jakie dla narodowego so-
cjalizmu miałoby powalenie faszyzmu
we Włoszech.

Wiele bardzo zależy od Francji; pó-
ki jest rząd p. Lavala, można jeszcze
przypuszczać, że zdrowy rozsądek i
zrozumienie prawdziwych interesów
Francji zwyciężą, gdyby jednak loże
obaliły p. Lavala i przyszli do władzy
ludzie zależni całkowicie od wolno-
mularstwa i będący zwolennikami po-
rozumienia między komunizmem a
masonerją, wówczas istnieją wszelkie
możliwości, aż do „wojny świętej”
włącznie przeciw faszyzmowi, czyli ru-
chowi narodowemu wśród narodów
europejskich, ,

5. К.

 

KROLI DYKTATOR
Krėl Jerzy II wrėci za kilka dni do

Aten. Možna z pewnym sceptycyz-
mem traktować triumfalny dla sprawy
królewskiej wynik plebiscytu z 3 li-
stopada, niemniej wydaje się być pra-
wdą, że naród helleński w większości
swej tęskni za monarchją, „Demokra-
cja ukoronowana'' przedstawia się ©-
becnie patrjotom greckim jako wyj-
ście z 1i-letniego okresu wewnętrz-
nej słabości, związanej z istnieniem
republiki, Naród grecki jest tradycyj-
nie zmiennym w swych politycznych
nastrojach. Dowiadywaliśmy się tego
już z pierwszej łacińskiej książki, któ-
rą nam kazano czytać, z życiorysów
Neposa. Wiadome są dzieje Arystyde-
sa, Temistoklesa, Miltjadesa, wiado-
my także los „tyranji' ateńskiej, Od-
rodzona po wiekach ujarzmienia Hel-
lada wypędziła pierwszego króla Otto-
na, jakiego jej dała Europa, drugi zaś,
Jerzy, został zamordowany. Na po-
czątku obecnego wieku sprawa dyna-
stji Gliicksburgów stała w Grecji tak
źle, że pod naciskiem armji król Je-
rzy musiał usunąć z jej szeregów swo-
ich własnych synów, między nimi na-
stępcę tronu i. naczelnego wodza w
nieszczęśliwej wojnie z Turcją r. 1897,
księcia Sparty, Konstantyna, od r.
1912, króla Grecji. Sam Jerzy I pa-
kował już kufry do wyjazdu. Wtedy
to zjawił się w Atenach człowiek,
który kilka lat przedtem wywolaną
przez siebie na Krecie rewolucją wy-
musił na mocarstwach przyłączenie tej
wyspy do Grecji. Polityk ten, Venize-
los, przywrócił w Grecji porządek, u-
sunął wpł lig oficerskich na poli-
tykę, ocalił dynastję, a w r. 1912 i 13
zręczną polityką i dwiema zwycięskie-
mi wojnami powiększył znacznie swoją
ojczyznę,

Historja Venizelosa zawiera momen-
ty bardzo dla obecnej sytuacji Grecji

akiagina: Venizelos miał swoje wady,
ale był chyba najwięksżym politykiem,
jakiego Grecja od czasu Peryklesa wy-
dała, Czy jednak w monarchji, zwłasz-
cza w monarchji nieustalonej, może
być miejsce dla człowieka, którego au- |
torytet przyćmiewa blask korony kró-
lewskiej? Gdy na tron grecki wstąpił
Konstantyn I musiała rozpocząć .

się walka między „ojcem ojczyzny”, a

młodym, świeżo laurami wojenemi o-
krytym królem. Wiktor Emanuel III
myśli sobie może, że dynastja sabaudz-
ka, najstarsza w Europie, twórczyni ,

 

"liniego.
zjednoczenia Włoch, przeżyje Musso-

Jej prestiż, opierający się o
wielowiekową tradycję, wyjdzie cało z
okresu dyktatury. Ale Konstantyn I
był dopiero drugim monarchą dyna-
stji Glicksburgów. W walce z Veni-
zelosem, którą podjął dla uratowania
dynastji, ostatecznie uległ, Jego syn,
Aleksander, był przy dyktatorze kró-
lem malowanym, Drugi syn, Jerzy II,
musiał z Grecji uciekać, Jednak
zmienność Greków nie pozwoliła ani
Venizelosowi, ani republice utwierdzić
się na stałe. Jerzy Il powraca, Czy na
długo?

Nowy król zastaje w Atenach fak-
tycznego dyktatora kraju, w osobie
gen. Kondylisa, Ten niedawno na ro-
jalizm nawrócony generał, pogromca
rewolty Venizelosa z marca b. r., oba-
lił zamachem wojskowym rząd legal-
ny Tsaldarisa „ogłosił mona1chję i do-
piero potem, na wyraźne żądanie kró-
la przeprowadził plebiscyt, zresztą w
sposób dosyć fantazyjny. Nie czekając
na powrót króla, wydał następnie sze-
reg ustaw zasadniczej natury i przygo-
tował projekt ustroju swoiście faszy-
stowskiego.

Jaką będzie róła króla wobec tego
nowego Venizelosa? Czy zgodzi się  

być tem, czem był Jerzy I przy Veni-
zelosie, czy też jak Konstantyn, zaak-
centuje swój autorytet,usuwając go od
władzy? Czy będzie miał dość na to
siły? Czy może być pewny armii, „o-
czyszczonej' przez Kondylisa? Król,
któryby był tylko parawanem dykta-
tora, straciłby szybko popularność.
Nie mógłby spacyfikować wewnętrz-
nie narodu, czego się od niego kraj
spodziewa, Po kilku miesiącach zo-
stałby usunięty jako zbyteczny rekwi-
zyt.

Oto nowy problem dla królów: już
nie tylko demokracja jest ich konku-
rentem, ale i dyktatura, Gdy książę
Prowancji, przyszły Ludwik XVIII,
ofiarował za przywrócenie monarchji
Bonapartemu tytuł książęcy, godność
konetabla i dotację miljonową, pierw-
szy Konsul oświadczył: „Naczelnym
obowiązkiem króla po jego powrocie
byłoby usunąć mnie z tego świata”.
Dzisiejszym naśladowcom Bonaparte-
go daleko do pierwowzoru, ale i dzi-
siejsze trony są słabiej osadzone, niż
tron Ludwika XVIII. W jakim my
żyjemy świecie: królowie i demokra-
cje gotowi są zawrzeć sojusz prze-
ciw — wspólnemu konkurentowi: dy-
ktaturze! (m)

 

Stan wojny

między ludnością polskąa żydowską
„Słowo” wileńskie w charaktery-

styczny sposób ocenia doświadczenia
grodzieńskiego procesu.

„O ile w pierwszym dniu (procesu)
zaskoczeni byliśmy rozmiarami zabu-
rzeń, drugi spotęgował obraz do sto-
pnia pogromu, o tyle trzeci dzień za-
wierał rewelacje, które utwierdziły
nas w przekonaniu, że były to rozru-
chy na wielką skalę, wypływające
konsekwentnie z długiej, do dziś dnia
prowadzonej walki, wzajemnej niena-

_wiści, żądzy odwetu i porachunków...
rasowych, tamtejszej ludności, Skąd
takie nastroje w Grodnie? Postara-
my się później rzecz tę próbować

zgłębić. Narazie wypada zafiksować
fakt: wzajemny stosunek ludności gro-
dzieńskiej, jest stosunkiem dwóch  

stron wojujących, Stan „wojny” odbi-
ja się na życiu powszedniem, na ruchu
ulicznym, na handlu, w tematach roz-
mów, we wszystkiem wogóle. Możemy
z procesu grodzieńskiego wyciągać
daleko idące wnioski. To ogólne zna-
czenie procesu przyćmiewa nieomal i
odsuwa na dalszy plan wagę winy, lub
niewinności 17 oskarżonych'.

Ludzie, nie interesujący się sprawą
żydowską, zaskoczeni są jej znacze-
niem, gdy się z nią w ten czy inny spo-
sób bliżej zetkną.
„Słowo' słusznie spostrzegło, że w

Grodnie między ludnością polską i
żydowską panuje stan wojenny. Nie
dostrzegło jednak dotąd, że taki sam
stan panuje w całej Polsce.  

PRZEGLĄD PRASY
POLITYKA

P. WOJEW. JÓZEFSKIEGO

Cytowaliśmy niedawno artykuł p«
Ks. Pruszyńskiego z „Czasu'”, kwestjo«
nujący podstawy, na jakich opiera się
znana polityka p. wojew. Józefskiego
na Wołyniu, fabrykująca sanacyjnych
„ukraińców” w rodzaju posła Pewne-
go. P. Pruszyński, który napisał swój
artykuł na podstawie autopsji, pod<
trzymuje w drugim artykule, odpiera«
jącym zarzuty zbliżonej do p. Józef<
skiego prasy, swoje poprzednie stano<
wisko. Stwierdza z naciskiem, że po
lonofilskie nastroje ludności ukraiń<
skiej na Wołyniu są w dużej mierze
dziełem fantazji.

„Sprawa wołyńska nie da się załatwić
fęzścia wspomnień historycznych, obraz=
ów przeszłości, deklaracjami codziennej

lojalności, mnogością Seo ukraińskich
GR niema ukraińskich wójtów, posłami z
„W.O., referentami bezpieczeństwa. Nie

żebym znowu wątpił w szczere i serdecz-
ne uczucia pp, Pewnyja i Skrypnyka, so=
juszników z 1920 roku. Dlatego, że, nie-
stety, nie wierzę w ich wpływy, uważam
je za żadne, Nie żebym miał jakąś
pelais, rosyjską pogardę @а ро-

cji, dla służby wywiadowczej, dla wye
działów bezpieczeństwa, Przeciwnie, mam
szacunek dla ich ciężkiej, odpowiedzial-
nej, niewdzięcznej pracy. Tą pracą mo-
żna zdziałać wiele. Ale nie to, i nie wszy-

stko. !

Wycieczka dziennikarzy polskich na
Wołyniu, ta wycieczka, którą się ta
chwalą, jako pochwałą opinii polskiej dla
tego co się tam dzieje, nie mówi nic in-
nego: ludzie unikali tematów  politycz-
nych. Wróciwszy do Warszawy, pisali
najchętniej o pięknie min krajo-
brazu, o malowniczem položeniu kamie-
niołomów w Janowej Dolinie, Góry Bon
w Krzemieńcu. Najpoważniejszy wśró
nich, członek Akademii Literatury, za-
chował milczenie. Tego wszystkiego, na-
wet zachwytów nad krajobrazem i górą
Bony, trudno zaraz brać za aplauz dla
naszej „polityki wołyńskiej”.

P. Pruszyński twierdzi, że wojew.
Józetski jest „jedynym istotnym ad<
wersarzem ideowym Romana Dmow*<
skiego”, P, Józefski bowiem marzy:
o Kijowie, jako „o przyszłej stolicy““
(słowa p. Pruszyńskiego). Jakiej stoli<
cy? Oczywiście stolicy wspólnego pol«
sko - ukraińskiego państwa.

Jeśli p. Józefski jest „jedynym” ad«
wersarzem Dmowskiego na państwo
polskie i jeśli jego długolenia, przez
Warszawę nie tamowana polityka na-
rodowościowa na Wołyniu tak nega-
tywne (jak to stwierdza p. Pruszyński)
osiągnęła rezultaty, to dowód w tem
chyba jasny, że ideologja p. Jėzeiskie-
go jest nierealną, a ideologja Po ski
narodowej w naszych warunkach jed'«
nie możliwą,

‚ ОЛЕ ZASADY
ORGANIZOWANIA ŚWIATA

Prasa polska zdaje już sobie spra*
wę, że w konflikcie afrykańskim nie
'chodzi tylko o zaspokojenie ambicyj
kolonjalnych Włoch lub o ratowanie
faszyzmu zapomocą zwycięskiej woj
ny, Dominującą rolę w zatargu odgry«
wa Anglja. Chce ona — jak podnosi p.
Rzymowski w „Kur. Por." —

„zachować w święcie stanowisko wład-
czej guwernantki, które dla dobra jej
wychowańców musi być stanowiskiem
niezachwianej powagi. Ponieważ jednak
ta guwernantka angielska jest jednocześ-
nie najwytrawniejszą umyslowošcią po-
lityczną šwiata, przeto sądzi, že dzia-
łalność jej odtąd przybrać musi formę
międzynarodową; że pokój i bezpieczeń-
stwo swe zachować zdoła jedynie w o0+
parciu o taktykę większości europejskiej,
uosobioną w Lidze Narodów, Taktykę tę
po raz pierwszy z taką wyrazistością wy-
sunęła ona w sprawie, która jest sprawą
niezmiernie żywotną dla jej imperjum'+

Przypadek zrządził, że na swej dro
dze Anglja trafiła we Włochy, j

„W osobie dwóch przeciwników krzy«
žują się ze sobą dwiezas polityczne=
go organizowania šwiata. Przeciw pra-
wom lub zachciankom indywidualnego
zdobywcy po razpi powstaje mię-
dzynarodowy kolektyw pokoju. To, na
co patrzymy obecnie, jest dopiero punx-
tem wyjścia procesu, który spewnoščią
będzie długi i będzie obfitował w nawro-
ty i odwroty. Ale któż wątpi, że tylko na
linji jego rozwoju leży przyszłość Euro-
pyi B wszystkiego, co reprezentuje o-
na między Wschodem a Zachodem?*

Czy jednak ten zwrot Anglji do
„międzynarodowego kolektywu poko-
ju” będzie trwały, można wątpić, Z
chwilą, gdy w Genewie Anglja nie bę-
dzie mogła uzyskać zabezpieczenia
swych interesów, odwróci się znowu
albo do swej tradycyjnej polityki izo-
lacji, albo do systemu sojuszów spe-
cjalnych, pozagenewskich, Ideologowia
pacyfistyczni mogą się jeszcze bardzo
zawieść na obecnie tak gorąco bro«
niącej zasad genewskich Anglji.

‚
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CZY NIE PRÓŻNY TRUD?
Związek Wydawców Dziennikarzy i

Czasopism wezwał całą prasę polską
do propagowania idei zwalczania anal-
fabetyzmu książkowego. Szerzeniem
tej idei zajmuje się Polska Mavierz
Szkolna, która nawołuje do oświato-
wego ago ruszenia wszystkich
światłych Polaków i do uczenia anal-
fabetów w „cztery oczy”, uważając, że
tą drogą można zlikwidować sześcio-
miljonową rzeszę ślepców duchowych
i otworzyć im drogę do książki, czaso-
pisma i do samokształcenia,

Czy to nie próżny trud?
Śledzimy uważnie wysiłki Macierzy

Szkolnej w tej dziedzinie, Pamiętamy |
gorący list otwarty do literatów i dzien
mikarzy, ogłoszony przez dyrektora
Macierzy p. Józefa Stemlera. Stwier-
dzamy, że mimo przekonywających ar-
gumentėw jak i widocznej i niepoko -
jąco groźnej, zarówno dla kultury, jak
dla obrony kraju i gospodarstwa naro-
dowego, falangi ciągle wzrastającego
analfabetyzmu (zśórą miljon dzieci
bez szkoły), nie widzieliśmy dla tej ak-

NOTATKI
-Z organizacyj nauczycielskich
"ODCZYT PROF. TATARKIEWICZA
Proł, Władysław Tatarkiewicz, prezes

zarządu głównego Tow. Nauczycieli
Szkół Średnich i Wyższych (T. N. S. W.),
był latem w Brazylji. Miał tam szereż wy
kładów w Rio de Janeiro. W sobote ub.
podzielił się wrażeniami z tej podróży z
członkami Koła warszawskiego. W bar»
dzo ciekawym odczycie, ilustrowanym
obrazami świetlnemi, zapoznał słuchaczy
ze stolicą kraju i jego przyrodą. Interesu-
jące były wywody prelegenta na temat
różnicy wspchiki mieszkańców Europy i
Brazylii, zwłaszcza 'ej części, leżącej mię-
dzy zwrotnikami. Prof. Tatarkiewicz miał
możność zetknięcia się trochę z koluni-
stami polskimi, Zwrócić uwagę na smutny
objaw, że z pośród kilkuset tysięcy Pola-
ków tamtejszych nikt się nie wybija na
iczoło. Bardzo nieliczne jednostki, które
trafią na jakieś poważniejsze stanowisko,
tracą kontakt z polskością,
Po odczycie spędzono parę godzin w

fokalu T. N. S. W. na miłej pogawędce
przy herbacie.

° ZE STOWARZYSZENIA CHRZ. NAR.
} NAUCZ. SZKÓŁ POW.
W pierwszych dniach listopada odbyło

się w Warszawie posiedzenie zarządu
głównego Stowarzyszenia Chrz. Narod.
mavozycielstwa szkół powszechnych. Ze
sprawozdań prezesów oddziałów okręgo-
wych widać, że działalność organizacji o-
żywia się coraz bardziej po ciężkim okre-
sie prześladowania. Przytaczano z niektó
rych powiatów przykłady obiektywnego
ustosunkowania się miejscowych władz
szkolnych do członków Stowarzyszenia.
Duże zaniepokojenie wywołuje wśród

nauczycielstwa wiadomość o obniżce upo-
sażeń. Zarząd główny Stowarzyszeria w
powziętej na posiedzeniu uchwale wyra-
ził obawę, że nowa krzywda, jaka spotka
mauczycielstwo nie przyczyni się do na-
prawy Skarbu Państwa tak, jak nie do-
konały jej poprzednie obniżki. Jako wy-
tyczne na najbliższą przyszłość dla zarzą-
du głównegoioddziałów wskazano, we-
dług informacji „Nauczyciela Polskiego"
punkty następujące: dbać o godność nso-
bistą i stanu nauczycielskiego, domagać
się uszanowania godności nauczyciola od
'władz przełożonych i nie dopuszczać w
żadnym wypadku do obniżenia godności
mauczyciela - wychowawcy -. obywatela,
jakim jest każdy stowarzyszeniowiec; tę-
pić sbjawy niekoleżeńskiego postęp-wa*
mia, a w szczególności zwalczać serwilizm
1 donosicielstwo; ujawniać fałsze i świa-
domą działalność na szkodę Stowarzy*
szenia i nauczycielstwa stowarzyszenio»
wego; dążyć do odzyskania przychyinego
ustosunkowania się do zawodu nauczy»
cielskiego i do osoby nauczyciela wszyst-
Kich warstw i sfer społeczeństwa.

POLITYKA PERSONALNA
Od szeregu lat nie było wypadku, aby

członek Stowarzyszenia Chrześcijańsko-

Narodowego nauczycielstwa szkół pow-

szechnych został naznaczony w Warsza -

wie na stanowisko kierownika którejkol-

wiek publicznej szkoły powszechne, Re-

Kkrutują się oni wyłącznie z szeregów

Związku. Niekiedy nawet sprowadza'ą ich

do stolicy z prowincji. Ponieważ jećno-

cześnie władze szkolne okazują niezwy-

kłą dbałość o to, aby członkowie Stcwa-

rzyszenia jak najprędzej przechodz:li w

stan spoczynku, liczba kierowników, na*

leżących do tej organizacji, szybko top-

nieje. Świeżo grono nauczycielskie szko-

ły Nr. 48 w Warszawie żegnało bardzo

serdecznie dotychczasowego kierownika

p. Paszczykowskiego. który w pełni sił

przechodzi na emeryturę.

cie w Weimarze. — W ntetce
eSis Nietzschego (we wczoraj-

szym numerze naszego pisma) znalazł się

błąd: mylnie podano, że pani Fū-ster-

Nietzsche zmarła w Warszawie, zamiast
oczywiście w Weimarze, gdzie oddawna
mieszkała:
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cji szczerego poparcia ze strony czyn-
ników rządzących.
Dziwnem wydawało się dotychczas,

dlaczego organizacje związane z запа -
cyjnym systemem, tak obojętnie trak-
tują sprawę analfabetyzmu. Rządowa
oświata pozaszkolna, poszła na maso-
wą produkcję „przodowników wsi“,
Nie uratowali ci „przodownicy” wpły -
wów BB, i już nie uratują. Urabiani
przez radykalnych członków ognisk
Związku Nauczycielskiego, pod wygod-
nym płaszczykiem sanacji, żeglują na
falach radykalizmu, Bo celem Związ-
ku Nauczycielskiego w tej dziedzinie
jest: „współdziałanie z państwem w
walce z klerem”...
Tymczasem armja analfabetów, za-

silana analfabetami powrotnymi, roś-
nie, Nawet zasłużone ongiś dla oświaty
krakowskie Towarzystwo Szkoły Ludo"
wej, po opanowaniu ideowego i oświa-
towego kierownictwa przez związkow=
ców z p. Marją Jaworską i Kazimnie-
rzem Majem na czele, wycofało się z
frontu walki z analfabetyzmem i posz-
ło na fabrykowanie „przodownikėw“.
Ze sprawozdania na zebraniu walnem
T.S. L. w Krakowie dowiedzieliśmy
się, że w okresie wzrastającego analfa-
betyzmu T. S, L. prowadzi zaledwie 14
kursów dla około 400 analfabetów
Okazało się, że w tem wszystkiem

jest jednak metoda. Analfabeci w sa-
nacyjnym systemie rządzenia są bardzo
potrzebni. Analfabeci przecież najle-
piej głosowali, znacznie lepiej aniżeli
liczni „przodownicy”. Przy obowiązu-
jącej ordynacji wyborczej zwalczanie
analfabetyzmu, z punktu widzenia in-
teresów polityków sanacyjnych jest
szkodliwe. Zawdzięczając głosom anal-
fabetów wielu dygnitarzy sanacyjaych
zdobyło mandaty do Sejmu. Czy moż-
na oczekiwać w tych warunkach szcze-
rego poparcia idei walki z ciemno:ą i
analfabetyzmem?
W obecnym systemie rządzenia tru-

dno oczekiwać szerokiej, powszechnej
akcji w tych tak ważnych dla intere-
sów Narodu, jego obrony i kultury
sprawach jak oświata dorosłych i
walka z analfabetyzmem. Trzeba dużo
zmienić, wiele naprawić i odrobić.
Przedewszystkiem trzeba odetatyzo
wać całą oświatę pozaszkolną, Trzeba
świeży prąd zdrowego powietrza wpu-
ścić do zakamarków, potworzonych
przez setki rządowych instruktorów
oświatowych, tłumiących samorodny
społeczny ruch oświatowy i wpychają-
cych wszystko w ramki rozporządzeń,
komisyj instrukcyj, ankiet i zatwier-
dzonych a nie wykonanych  progra-
mów. Trzeba jak najprędzej odesłać
instruktorów do szkół, gdzie setki ty
sięcy dzieci czeka na dobrych nauczy-
cieli, Trzeba od góry do dołu odkręcić
śrubę i zmienić system, a głównie
wciągnąć do pracy — odepchnięte
wolne siły społeczeństwa, Nie straszyć
i nie grozić, nie niszczyć placówek,
nie odpychać, nie obrażać i nie biuro-
kratyzować,
Tylko tak radykalnie zmienione wa-

runki mogą sprzyjać wielkiemu, bezin-
teresownemu, ruchowi oświatowemu,
i umożliwić owo „oświatowe pospolite
ruszenie", do którego nawołuje Ma-
cierz Szkolna.

(TEMCAK
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Wychowanie polskiego
żołnierza

Ostatni zeszyt poważnie i znakomicie
redagowanego dwumiesięcznika wojsko-
wego „Bellona”, obok bardzo inte"esu*
jących artykułów treści fachowej (rtm.
dypl. Dzieślewski „Od Komarowa do Ra-
wy Ruskiej”, gen. Dąb - Biernacki „Pla-
nowanie zdobycia wiadomości”, płk, dypl.
Pragłowski: „Rozpoznanie brygady ka=
walerji“, mjr. dypl. Banach: „Poglądy so-
wieckie na obronę ruchową”), zawiera
artykuł, który zainteresować może "ów
nież i szersze warstwy czytelników. Ma
my mianowicie na myśli rozprawę kpt.
Marka Wintera o „Wychowaniu żołnie-
rza - obywatela”, Z artykułem tym, bar-
dzo charakterystycznym dla oświeconych
kół wo'skowošci polskie:, warto się zapo”
znać chociażby w streszczeniu,

Kpt. Winter dowodzi — operując przy*
kładami z wielu wojen — że o zwvcię -
stwie w boju decydu'e nietylko wyćwi-
czenie, karność, technika, ale także — a
może nawet przedewszystkiem — patrjo-
tyzm żołnierza.

wTo, ©9 było najgłębszą cechą i najbar-
dziej wartościową u żołnierzy Legjonów
lub pierwszych dni niepodległości — pa-
trjotyzm, niczem niefałszowany i wyply-
wający z prawdziwie głębokiej istoty we-
wnętrznej — dziś stracił wiele na swej
wyrazistości. Nie rozwi'a go nikt: dom,
zbytnio za'ęty troskami materjalnemi i

dnia codziennego, spycha ten obowiązek
na szkołę, szkoła, przeciążona programem
naukowym, mało ma na to czasu; słowem

—rozbudzenie i utrwalenie patriotyzmu

sta'e się naszym obowiązkiem. Dla nas

jest on niezbędny. Tylko żołnierz-patrjo-

ta nadziei w nim pokładanych nie zawie-

dzie, Dlatego też nie mniej ważną, a na-

wet może i górującą nad wartością wysz-

kolenia jest troska o wzbudzenie i spotę-
gowanie miłości Ojczyzny”.
Pracy oświatowej nad rekrutem po - święca się osłatniemi czasy w wojsku

„Kultura Polski" i naród polski
"W części wstępnej obowiązującego
dziś „Programu nauki w publicznych
szkołach powszechnych trzeciego sto-
pnia z polskim językiem nauczania”
znajdujemy w kwestji doboru mate-
rjału nauczania takie na str, XXIII wy-
jaśnienie: „Przewodniąideę, progra-
mów tworzy więc kultura Polski, u-
względniająca również w odpowied-
nim zakresie dorobek kulturalny naro-
dów, rozwijających się w ramach Pań-
stwa Polskiego”, Ponieważ na tym te-
renie mieszkają Polacy, Rusini, Litwi-
ni, Niemcy, Żydzii t, d., trudno sobie
wyobrazić, jak ma się przedstawiać

przepisana przez nasze Ministerstwo

Ww.R. i OP, dla szkół polskich mie-
szanka kulturalna, Niewiele nam tu
również pomoże wskazówka, aby te
najrozmaitsze składniki uwzględniać

„w odpowiednim zakresie". Dlatego
całe to zacytowane wyżej zdanie
trzeba zaliczyć do kategorji mętnych
frazesów, od których roją się nasze
programy szkolne,

Jesz rzeczą zrozumiałą, że pewna
część młodzieży niepolskiej uczęszcza

do szkół ‚г polskim językiem naucza-

nia”, Ale kształcą one i wychowują

przedewszystkiem Polaków. To sta-
nowi właściwe przeznaczenie tych

szkół, Niemą co owijać w bawełnę, że

muszą one wprowadzać swych ucz-

niów w kulturę, którą stworzył i dalej
wciąż rozwija naród polski, Stwier-
dzenia tego faktu starannie unikają
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wszędzie nasze programy szkolne, Ce-
chuje je jakiś zadziwiający wstyd tego
naturalnego podłoża, jakim jest naród
polski i jego kultura dla szkoły pol-
skiej,

Zresztą nie wystarcza powiedzieć,
że każdy Polak ma kształłować swą
osobowość na kulturze polskiej, Oczy-
wiście, winien ją poznać jak najlepiej,
zżyć się z nią jak najwięcej, przyjąć z
niej najcenniejsze wartości, przyswoić
je należycie i opanować jak naj-
wszechstronniej, Szkole należy jednak
postawić zadania bardziej określone.
W Polsce i poza jej granicami moż-

na spotkać wiesi najzawziętszych
wrogów narodu naszego, którzy wła-
dają jego językiem i znają jego kultu-
rę daleko lepiej, niż miljony Polaków.
A wśród inteligencji polskiej czyż nie-
ma takich, którzy dorabiają się pie-
niędzy i karjery, wyrządzając najoczy-
wistszą krzywdę narodowi własnemu?
Jakże dużo jest takich, którzy, robiąc
w swoim kramiku, nie liczą się zupeł-
nie z najżywotniejszemi interesami na-
rodu m iego, Niektórzy prowadzą z
wielkim hałasem politykę „polską“,
która im przynosi korzyści, a Polsce
"= niepowetowane szkody,

latego najważniejszą rzeczą w wy-
chowaniu jest wyrobienie w młodzieży
polskiej właściwego stosunku do wła-
snego narodu, Chodzi o to, aby cała
ludność polska była należycie zdyscy-
plinowana pod względem narodowym,
zorganizowana psychicznie w sposób
niezbędny do zapewnienia narodowi
polskiemu mocy i sprawności w

działaniu, Podstawą tego zdyscyplino-
wania musi być rozszerzenie i pogłę-

bienie świadomości narodowej w jak
najszerszych masach, rozwinięcie po-
czucia solidarności, przyzwyczajenie

do bezwzględnego podporządkowania
się zawsze interesom narodu i wier-

 

Plastycy Ilwowscy we własnym lokalu-
Oddanie własnego lokalu Związkowi

Zaw. Plastyków w gmachu M. Muzeum

Przemysłu Art, przez Zarząd m. Lwowa

posiada doniosłe znaczenie, dajebowiem

członkom Związku stały punkt oparcia,

możność organizowania się i zebrań, a

również lokal wystawowy. Nowy "okal

nie jest obszerny, składa się z trzecn sal

mniejszych, które jednak odpowiednią

wyzyskane doskonale służyć mogą swe-

mu celowi. Zwłaszcza zaś wystawy imdy-

widualne znajdują w tych salach idealne

pomieszozenie,

Lwów zyskał więc nową placów cę ar-

tystyczną, tem doniośle szą, że Zw.ążek

zaw. skupia najbardziej reprezentė.yw-

nych artystów lwowskich, doskonale w

sztuce modernistycznej zorjentowańych.

Wystawa inauguracyjna Związku dała

przegląd twórczości kilku artystów. Na

Ich czele kroczy Rene Aberdam z Pary-

ża, który zmienił ood czasu swej ostat-

niej wystawy we Lwowie w r. 1932 cha-

rakter artystyczny: z impresjonizmu >rze-

szedł do ściśle malarskiego ujęcia rze-

czywistości, pozostając pod wpływem

Grecji. Wprowadza też koloryt ciemny

stonowany, który nada'e się doskonale

do oddania scen nastrojowych.

Stanisław de Teisseyre, zorjentowany

ku najnowszym tendenc'om, nie p wiada

jeszcze wyrazistego oblicza artystyczne-

go. Marja Wodzicka natomiast konsek-

Iwentnie realizuje swe założenia kolory-

styczne. Operująć syntetycznemi pła-

szczyznami barwnemi, oddaje swą w'zję

świata. W malarstwie jej, napozór prymi-

tywizowanem, tkwi umiejętność dys: +*no- wania niezwykłą skalą barwną. (BL.)  

aego oddania się mu, wyrobienie zdro-

wej ambicji narodowej, rozbudzenia w

każdym Polaku chęci niezłomnej słu-
żenia całem życiem, wszystkiemi siła-

mi sprawie narodowej oraz brania

na swe barki odpowiedzialności za jej
losy. Z tych źródeł winna płynąć kar-

ność wzorowa, życzliwość wzajemna

między współrodakami i zaufanie, jak

również wiara głęboka w moc niez-

wyciężoną narodu i państwapolskie-

go.

Zadań takich szkole polskiej nie

stawiają /bynajmniej obowiązujące

dziś programy nauki, poza cha-
rakterystycznym pod tym względem
jest program historji dla szkół pow-

szechnych trzeciego stopnia „Z pol-

skim językiem nauczania. Na stronie

284 i 285 wskazane zostały cele nau-
czenia tego przedmiotu. Na pierw-

szym planie wymieniono: „dać mło-

dzieży przygotowanie do zrozumienią

aaa rzeczywistości polskiej”,
Nikt nic nie miałby przeciwko temu,
gdyby nie to, że pod tym utartym fra-

zesem sanacyjnym kryje się dążność

do pogodzenia młodzieży z systemem,
jaki dziś panuje w Polsce. Na tem po-.

lega kwintesencja tak zwanego wy-

chowania państwowego, W związku z

tem dalszy cel nauczania historji słor-
mułowano w ten sposób: „Znajomość

przeszłości, a zwłaszcza momentów
ozytywnych, uwydatniających roz-

wit państwowości polskiej, ma

kształtować w młodzieży uczucie mi-

łości Ojczyzny i przywiązanie do Pań-
stwa, dumę z przynależności do niego
i szacunek dla jego tradycyj, oraz dać

elementarne przygotowanie do peł-

nienia w przyszłości obowiązków oby-
watelskich", O narodzie polskim i sto-
"sunku do niego nie zająknięto się nig-

dzie ani jednem słowem. A Roz

on właśnie w tradycjach swych posia-

da PAD i piękne walory wychowaw-
cze, Państwo zaś polskie jest wyjąt-
kowo ubogie w tegoR tradycje.

Na tem się jednak nie kończą cele

nauczania historji, wskazane w pro-
gramie. Czytamy tam jeszcze takie

zdania: „Zaznajomienie z postaciami
bohaterów dziejowych winno rozwi-

nąć w młodzieży kult wielkości i bo-

haterstwa, umocnić wiarę w ideały i

nauczyć żyć dla nich i walczyć o nie.

Nadto młodzież powinna wyrobić w

sobie poszanowanie dla pracy indywi-

dualnej i zbiorowej całej ludzkości i

jej dorobku kulturalnego oraz poczu-

| cie obowiązków względem niej, opar-
te o eilnie rozwinięte uczucia humani-

tarne",
Słowa te trzeba zaliczyć do kate-

gorji mętnych frazesów bez wartości

praktycznej. A o celach najwaźniej-

szych dla przyszłości narodu i pań-

stwa polskiego niema nic,
(EL)  

polskiem bardzo dużo uwagi A jednak
kpt. Winter twierdzi, że praca ta — to
„nasza pięta Achillesowa, bo tu robimy
mimo wszystko jakże mało, a co jeszcze
gorsze, czasem robimy źle”,

Czego właściwie uczymy żołnierza?
Kpt. Winter twierdzi, że w tej dziedzimie
„wymagania nasze są dość skostniałe”;

wjeśli żołnierz zna nazwisko Paną
Prezydenta, wie kim był Marszałek, jakie
są 'ego zasługi, a jeszcze jaki jest ustrój
państwa, zacieramy ręce w nadmiernem
zadowoleniu, gdyż inspekcja pójdzie glad-
ko. Trochę się to nadaje do pisma humo-
rystycznego a trochę do Szwejka... Nie -
stety, tak jest. Zapominamy o Kościuszce,
Głowackim, kosynierach i Walentym Wą-
sie. Nie trzeba się śmiać z zestawienia
tych postaci. Patrjotyzm rozwija historja,
a historja, we właściwy sposób u'ęta dla
żołnierza, to właśnie postacie piękne żoł-
nierską cnotą i obywatelskiem poświęce-
niem się dla sprawy”,

„Obowiązu'ąca u nas instrukcja — pi-
sze dalej kpt. Winter — idzie po linji
wyłącznie uświadomienia obywatelsxie=
go, to znaczny wtłoczenia.w umysł żoł-
nierski pewnych wiadomości praktycz-
nych o państwie... Przemawia to do roz-
sądku, ale nie do serca, a wiemy, że wy”
łącznie na rozsądku nie można budować
poświęcenia żołnierskiego, Dodajmy :esz-
cze i to, że często uosobieniem państwa

dla chłopa — rekruta jest polic'ant i ko-
mornik, i że wobec tego nie zawszę jest

on nastrojony entuzjastycznie do na-

szych pogadanek”,

Rozwijając konsekwentnie swoje wy*
wody, kpt. Winter domaga się reorgani-
zac'i — i to bardzo gruntownej — syste=
mu oświatowego w wojsku polskiem w
tym kierunku, by punkt ciężkości przesy=

nął się na naukę historji Polski, ze secze-

gólnem uwzględnieniem życiorysów naj-

bardziej zasłużonych synów Ojczyzay

Argumenty i wnioski tego ciekawego
artykułu uważamy oczywiście za bardzo

trafne, Są one znamienne dla nowych
czasów, w które wkraczamy — a z wiam

domości, które nas dochodzą skądinąd,

mamy pewne podstawy do przypus”cza-
nia, że wyrażone w tym artykule opinje

uzyskały aprobatę czynników w wojsku
decydujących. (w. s.)
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Nowe książki
TWÓRCA NOWEJ TURCJI

Ikbal Al Shah. „Kemal, twórca nowef
Turcji". Warszawa, Instytut Wydawni-

czy „Bibljoteka Polska'* 1935 r.

Dzięki historycznym związkom z Ture

cją i odwiecznym przyjaznym z nią sto+

sunkom interesują nas zarówno życie i

ustrój kraju, jak rola, jaką na tle swoi-

stych warunków wziął na siebie iodegrał

Mustafa Kemal. Barwne, przejrzyście na-

pisane dzieło, przyswojone przezBibljo-

tekę Polską* piśmiennictwu naszemu,

daje nam najpierw obraz zewnętrzny

Turcji współczesnej „kraju, przyrody, lu-

dzi i ich obyczajów, maluje atmosferę

wojny i pokoju, w jakiej pojawił się na

widowni dziejów przyszły dyktator Tur-

cji, aby na tle tych faktów pokazać nam

sylwetę Mustafy Kemala w dziejowym

rozwoju tych radykalnych reform, które

z konsekwencją przeprowadzał, zestawić

Turcję wczorajszą i dzisiejszą, opisać i

uzasadnić te reformy, pokazać przystęp-

nie, co w Turci było, a co zrobiono

dla odrodzenia państwowości i narodu

tureckiego.

Historja walki o władzę, mająca źród-

ło w namiętnej miłości kraju, walki ze

społeczeństwem i przeciwnikamilicznych

partyj politycznych, zakończonaniezwy-

kłym sukcesem (nowy rząd w Angorze,

nowa Konstytucja) może wielu zaintere-

sować. Rzecz napisana lekko, zzacięs

ciem feljetonowem.

     

 

    

 

 

a je

ZAKAZANA LEKTURA

Pismo niemieckie „Stromkeis” pdaje

wykaz autorów, których dzieła mie po”

winny znachodzić się w bibljotekacu ro +

botniczych, Wymienieni są: Ana.ole

France, Teodor Dreiser, Emil Zola, Bla-

sko Ibanez, Jack London, Klara Ve.big,

Ernst Hackel, A. F. Lang.
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KTO ZARABIA NA DOSTAWACH WOJSKOWYCH?
W związku z poruszoną przez nas

sprawą dostaw wojskowych bezpo-
średnio przęz producentów—otrzy*
mujemy Da uwagi osoby,

ze zorjen anej na ter

DO. K. Lublin (Red),
„W pierwszych latach po wojnie rol-

micy mało interesowali się sprawami
dostaw dla wojska, na co złożyły się
liczne przyczyny. M. in. wskazać na-
leży, żę dostawcami byli prawie w
stu procentach Żydzi, przepisy i гу-
gory prawne były b. krępujące,
wreszcie brak pewności otrzymanią
gotówki w terminie — też nie zachę-
cał do dostaw. Tymczasem pośrednik
Żyd dawał gotówkę przy zakupie na-
wet na pniu.

Sprawa należytego zaopatrzenia
wojska wymaga niewątpliwie więk-
sżego zbliżenia organów intendentury
dlo społeczeństwa, a szczególnie tej je-
$o części, która jest producentem ar-
tykułów żywnościowych, Zdawali so-
bie z tego sprawę dawni szefowie de-
partamentu intendentury, generało-
wie: Hubischta, Neugebauer i Wołko-
wicki. Byli to oficerowie linjowi, nie
lubili biurokracji i żądali, aby admini.
stracja wojska była prosta i planowa.
Wyszły rozkazy z M.S.Wojsk do in-

tendentur O, K., aby nawiązać kon-
takt z producentami, Na podstawie
tych rozkazów ówczesny dowódcą
O. K. Lublin, gen, Romer, wydał suro-
we polecenia rejonowym intendentu-
rom ,aby kupowały artykuły żywno-
ściowe u proddcentów, przyczem
szczególną wwagę polecił zwrócić na
unikanie formalności tak przy odbio-
rze produktów, jak i realizacji cen.

Chłopi początkowo nie dowierzali
zmianom. Gdy jednak przekonali się
o solidności zakupów, w dni targowe
masowo zajeżdżali, zamiast do Żydów,
przed magazyny wojskowe i sprzeda-
wali swoje produkty , Ceny płacono
rynkowe, ustalane na podstawie cen
miejscowych i notowań giełdy, Akcja
zakupów u producentów dała dobre

niki, gdyż w niektórych miesiącach
osiągano do 50 proc. ogólnego zapo-
trzebowania.

Natomiast wielcy producenci usu-
wali się od dostaw dla wojska, nie

ąc zastosować się do przepisów.
W ogłaszanych przetargach albo wca-
le nie brali udziału, albo też oferowali
cehy wyższe od cen pośredników, Je-
den z dużych producentów oświad-
czył nawet ,że wyhodował sobie Żyda,
który mupłaci lobrą cenę,
Wkrótce stosunki uległy zmianie.

Szef intendentury, płk. Lewandowski,
został przeniesiony. Nowy szef inten-
dentury przeprowadził daleko idące
zmiany na kierowniczych stanowi-  skach w intendenturze. Niektórzy o-
ficerowie „usunięci ze stanowisk j od- |

 

dani do dyspozycji przez gen. Rome-
ra, po jego odejściu powrócili do in*
tendentury.., na wyższe stanowiska.
Nowi dowódcy korpusu często zmie-
niali się, a niektórzy z nich nawet nie
zdążyli zapoznać się z miejscowem
społeczeństwem, a już przechodzili na
emeryturę.

Nie więc dziwnego ,że akcja zaku-
pów u producentów zamarła. Ofice-
rów, popierających te zakupy, Żydzi
uważali za „endeków”, Doszło wresz-
cie do tego, że artykuły żywnościowe,
skóry, mięso, a nawet „trelną” słoni-
nę, dietębzcja Żydzi. Polacy nie wy»
trzymują konkurencji Żydów, Na ma-
newrach widzimy roje Żydów, cią:
gnących za wojskiem. Są to dostawcy
wojskowi: Szysterowie, Erligierechty,
Wołodawscy, Frischerowie, Kupter-
schmidty, Kropiwnikiery i t. p. Za
czasów, kiedy szefami intendentury
byli pp. Rudolf, Pretorjus i Buś, do
szefostwa intendentury lubelskiej na-
płynęli masowo Żydzi i Polacy, żonaci
z Żydówkami, Ulokowali się oni w
tych działach gospodarki, gdzie doko-
nywane są zakupy „odbiór i realizacja

 

 

Lublin, listopad.

rachunków za dostarczane towary, a
mianowicie: kierownik działu kwate-
runkowego — kpt. Leopold Reiss,

kier. działu rachunk, — kpt. Dawid
Szafer, referendarz działu rach, —
Bernard Laufer, ref. mundurowy —
chor. Leon Chorowic, ref. działu bud-

żetowego—chor. Salomon Sigel, ma-
pz— chor. Aron Stern, kontro-
er garbarń — por. Edward Absyn-

gier. .

Podnieść należy, że po zemeryto-

waniu Żydzi pozostają w intendentu-
rze jako urzędnicy kontraktowi, Obja+
wem pocieszającym jest zmniejszanie

się w ostatnich czasach liczby Żydów

w intendenturze. Odeszli już kpt.
Reiss do M.S.Wojsk., wślad za płk.Ru-

dolfem, por. Absyngier gdzieś do kre-
sowego garnizonu, Mamy nadzieję, że

odejdą i inni, a za ich przykładem i
dostawcy Żydzi, Wtedy dopiero akcja
zakupów producentów rozwinie się
na szeroką skalę.

Szkoda, że p. mjr. Śliwa nie poru-
szył tej sprawy,

OBSERWATOR  

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki: Czwartek godz. 20 „Mu-
zyka na ulicy”,

"Teatr Rozmaitości: Czwartek godz. 20
„Szesnastolatka”.

Repertuar kin;

Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Sen nocy letniej,
Chimera: Piekło i tyg. Foxa £ Abi-

synji.
 dzażina: Malowana zasłona.
Kopernik; Bengali,
Marysieńka: Bengali,
Pan: Aud;encja w Ischlu.
Pax: Św. Franciszek z Assyżu,
SASy "e

t p: i jc: rewa.
ŚwiłłWeronika,+ IeGaal.
Adres oddziału Iw. „Warszawskiego

Dziennika Narodowego: ul. Koralnicka 2,
tel. 236-42.

Nowy dowódca O. K., gen. bryś. inż, A-
leksander Litwinowicz objął onegdaj u-
rzędowanie.

olejowcy lwowscy, zrzeszeni w Zje-
dnoczeniu Kolejowców Polskich urządza
ją w czwartek o godz. 18-tej zebranie w

sali|oki II w sprawach uposażenio-
wych.

rześrana Magistratu. — W sądzie pra-
cy został ogłoszony wyrok w sporze mię-
dzy b. artystami teatrów miejskich a ma-
Gistratem. Sąd odrzucił poczynione bez
prawnie przez magistrat lwowski obniżki

 

# CAŁEGO EGASU
CHORZÓW
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Ruch narodowy na Śląsku. — W ostat-
nim miesiącu ruch narodowy na Śląsku
potężnie wzmocnił swoje kadry organiza-
cyjne. Powstały nowe placówki, szcze-
gólnie w powiatach rybnickim i taraww-
sko - górskim. Systematycznie odbywa
się zdobywanie coraz to nowych mi.jsco-
wości dla ruchu narodowego.

Ostatnio mamy do zanotowania dwa
większe zebrania w Tarnowskich Gorach
i w Katowicach. Na pierwszem przewod:
niczył kier, powiatowy Malok, referaty
wygłosili członkowie wydziału wojewedz-
kiego, poczem odbyła się odprawa za-
rządów wszystkich kół W Katow'cach
przemawiali pp. Sojka i Awicz z wvdzia-
łu wojewódzkiego. Podczas zebrania de-
korowano 55 nowych członków Stronni-
ctwa Narodowego, którzy przeszli pół+
roczny kurs kandydacki, Pozatem эКой-
czono szęreg kursów instruktorskich,

AASBIT TSV ТОЧ УРО A
MACMOEOAZA AA
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0 prawdziwy szmorząd na Pomorzu
Zebrania Stronnictwa Narodowego

W ub. niedzielę, odbyło się zebianie
członków Stronnictwa Narodowego cbwo
du lubawskiego, na Pomorzu. Na zebra-
nie przybli licznie członkowie z powiatu
w liczbie ol. 500 osób. Policja stwierdzi-
ła, że wszyscy obecni byli zaopatrzeni w
legitymacje. Po tem stwierdzeniu —
funkcjonarjusze policji opuścili loka.,

Zebranie zagaił zasłużony działacz na-
rodowy, prezes Szulc. Sytuację poli*ycz-
mą, gospodarczą i sprawy samorządowe
przedstawili: wiceprezes zarządu główne-
go K. Wierczak, sekretarz okr. pomor-
skiego — red. W. Ciesielski i prezes za-
rządu powiatowego — ks. Demb rski.
Wywody referentów spotkały się z aplau-
zem wszystkich zebranych. Przyjęt> jed-
nomyślnie rezolucę domaga'ącą się no-
wych wyborów do rad gromadzkich i
„gminnych. Zebranie zakończono oišpie-

 
Jeszcze w sprawie budowy kolejki i

waniem ,„Boże, coś Polskę* i „Hymnu
Młodych".

Tegoż dnia odbyło się zebranie w No-
wem Mieście, na którem przewodniczył
prezes ks. prot. Dembiński. Przemawiali
pp. Wierczak i Ciesielski. Na zebraniu
panował podniosły nastrój, Uchw: iono
rezolucję w sprawie nowych wyborów sa-
'morządowych.
W dn. 11 b. m. odbyła się konferencja

działaczy samorządowych w Mlawie. pod
przewodnictwem mec. Reinharda, na któ-
rej omówiono gospodarkę samorządów i
wchwalono odpowiednie wnioski, Referat
wyśłosił p. Wierczak. W dyskusji jedno-
myślnie ustalono, że dla uporządkowa*
nia stosunków w gminach, przeprowadze-
nia oszczędności i wytępienia nadużyć
jest rzeczą konieczną rozpisanie nowych
wyborów do ciał samorządowych.

na Kasprowy

Z kół rolniczych otrzymaliśmy następu-
jące uwagi:

Podniesiono już w prasie tyle rzeczo-
wych i zasadniczych argumentów prze-
ciwko budowie kolejki na Kasprowy, że
zdawałoby się, iż miarodajne czynniki
powinny pójść za głosem całej św.atłej
opiaji publicznej oraz świata naukowe-
go i jakna'prędzej wszelkie budowy za-
niechać. Niestety, tak się nie stałwv. Do
wielu argumentów, przemawiających
przeciwiko budowie kolejki, dorzucić na-
leży jeszcze jeden, dotąd w prasie zupeł-
nie nieporuszony.
Uruchomienie kolejki i jej funkciono-

wanie spowoduje poważne choroby wśród
bydła i owiec, które paść się będą na ha-
lach tatrzańskich, zwłaszcza w pobliżu
tych terenów, przez które prowadzić bę-
dzie kolejka linowa. Wiadomo bowiem,  że wagoniki ko!e/ki będą się przesuwały

Kraków, w listopadzie.

po linie stalowej, złożonej z bardzo wielu
skręconych poszczególnych drutów. Skut
kiem tarcia poszczególne druty pękają,
odpryskują kawałkami spadają na trawę
i zostają zjedzone przez pasące się bydło
i owce. Zjedzone kawałki drutu, d„staw-
szy się do żołądka przeżuwaczy (czepcaj,
przebijają jego ściany i uszkodziwszy 0-
sierdzie, powodują chroniczne zapalenie
worka osierdziowego, kończące się wy-
chudnięciem zwierzęcia, a często i śmier
cią. Tego rodzaju wypadki chorobowe są
dość częste w okręgach przemysłowych,
gdzie kolejki linowe są w powszechnem
użyciu. Straty spowodowane tem suho-
rzeniem są bardzo żnaczne, gdyż mięso
takiego chorego zwierzęcia nie przedsta”
wia albo wcale wartości konsumcy nej,
albo tylko nieznaczną. Krowy mieczne,
dotknięte tem schorzeniem, tracą prawie
zupełnie mleko  

] POZNAŃ
—
„Praca Połska* w Wielkopolsce. — W

miedzielę dnia 10 listopada b. r. sdbyl
się w Poznania zjazd rady okręgowej
Zjednoczenia zawodowego „Praca Fol-
ska” przy licznym udziale delegatów od:
działów.

Zjazd zagnił wiceprezes Wierzbicki,
witając Hcznie zebranych gości i delega-
tów, oddając przewodniciwo z'azdu se-
krotarzowi generalnemu p. Bąkowsk'emu
z Warszawy, P, Bąfcowski wygłosił ałuż-
sze przemówienie, wykazując cele i dą-
żenia obecnych prac organizacyjaych,
Następnie składak sprawozdania z do-
tychczasowej działatności zarządu pp.
Wierzbicki, Nowacki i Kaczyński, wyka-
zując w nich, że „Praca Polska“ raźno
idzie naprzód w organizowaniu szerokich
rzesz robotniczych ©  przekonan:ach
szczerze narodowych. Sprawozdanie ko-
misji rewizyjnej przyjęto bez dyskusji.
Na wniosek przewodniczącego olkręgo-

wej komisji rewizyjne! p. Perza, jedno-
głośnie udzielono zarządowi polkwitowa-
nia z dotychczasowej działalności,
Następnie przemawiali goście i dele-

gaci, Na prezesa wybrano jednogłośnie p,
Wierzbickiego, a na wicepweresa p.
Jęczkowiaka.

STANISŁAWÓW

Oparzające postępowanie. Z kół pol-
skiego społeczeństwa zwracają nam uwa-
# па oburzający fakt traktowania pol-
skich towarzystw i organizacyj społecz-
mych przez „miarodajne czynniki”,
Oto afisze donoszące o programie uro”

czystości 11 listopada zostały podp'sane
przez wszystkie towarzystwa bez ich zg0-
dy. Pomija'ąc zresztą ten mało znaczący
fakt — bo 'eželi chodzi o uroczystości
narodowe wszystkie polskie organizacje
zawsze dadzą swe placet — chodzi o to,
że podpisy polskich organizacyj um esz-
czono na samym końcu po podpisacn Ży-
dowskich organizacyj. Ciekawi jesteśmy
dlaczego żydowskie organizacje są tak na
każdym kroku forytowane i czem się one
tak przysłużyły sprawie polskiej, ża sta-
wia się je na pierwszem miejscu przed ta-
kiemi organizacjami jak TSL, lub T-wo
Młodzież Polska, które tendencyjnie u-
mieszcza się na ostatniem miejscu.
Na bruk. — Tartak parowy w Wygo-

dzie, „Silvinia”, dzierżawiony przez Ży-
da Z. Gritfla, wstrzymał pracę, tak, że
250 robotników straciło zarobek. Dzieje
się to pod zimę,
Wykrycie domu schadzek, — Brygada

 

 

 

domu schadzek. Wedle przeprowadzo-
nych dochodzeń wynika, że właścicielka
tego domu zwabiała do siebie bezrobotne
dziewczęta pod pretekstem otrzymania
posady, poczem zmuszała je do uprawia-
nia nierządu. Włlaściciefkę ta'nego domu
schadzek aresztowano, Zaznaczyć nale-
ży, že 'est to już drugi wypadek wykcycia
domu schadzek w krótkim czasie w Sta-
nistawowie.

Kea

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: czwartek „Mu-

zyka na ulicy”.
Kinapolskie;
Apolio: „Wyprawy krzyżowe”,
Sztuka: „Epizod”. ь
Stella: „Malibu“ i „Szpieį y masce“.
Świt: „Chciałbym a boję się”.
Promień: „Niedokośckona symionja“,
Uciecha: „Bengali”,
Deja Boorg di ой
rwawe zajócie. — On ес!

nie koło rogatki wielickiej w Wakówie;
byli świadkzmi krwawej wałki dwuch
mężczyzn. Walczących mężczyzn roz-
dzielono i zawezwano do nich pogotowie
ratunkowe, które przewiozło obu do szpi-
tala św, Łazarza, na oddział chirurg czny,
Wedle relacii rannych, którymi są kole-
jarz Karol Gutkowski i drukarz Jaa Pio-
trowski, trudno jest ze względu na sprze-
czności, ustalić przebieg wypadku. Spra*
wa przedstawia się mniej więcej w ten
sposób, Żona Gutkowskiego przed zamąż-
pójściem pracowała wspólnie z Piotrow*
sixim. Kodomołć była kontynuowaną na-
dal a Gufkowski poderzewał żonę swo ą
o zdradę małżeńskąz Piotrowskim. Na
tle tem Asprežyjy się stosunki między
Gutowsk:m a Piotrowskim aż w ub, wto
rek, kiedy obaj mężczyźni spotkali się
przypadkiem doszło do krwawego między
nimi załścia. Namiescu za'ścia znalczio-
no jeden rewolwer, Kto zajście spowodo-
a i kto posiadał rewolwer, tego narazie
nie zdołano ustalić, a obaj ranni nawza*
jem na siebie winę zwalają.
Odczyt p. Marji Kasprowiczowej. —

„Dwie miłości Kasprowicza". (Kuia sy i
Tatry). P. Marja Kasprowiczowa wyglosi
odczyt pod pow. tytułem we czwartek o
śodz. 20 (8 wiecz.) w sali Muzeum Prze-
mysłoweśo w Krakowie przy ul. Smo-
geo 9, staraniem Kola Polonistėw S.

Wyrok w sprawie nadużyć. — We wto-
rek w sądzie okręgowym w Krakowie zo-
sta ośłoszony wyrok w sprawie nadużyć
w składnicy straży pożarnej. Skazani zo-
stali b. kierownik te stładnicy Stan.sław
Gościszewski, za sprzeniewierzenie 2.113
zł. — na 6 miesięcy więzienia i 5 lit po-
zbawienia praw, Obie kary ię zabęe: zo-
stały na podstawie amnesti Drugi oskar-
żony N. Zych, który sprzeniewierzył 5.143
z, ukarany został jednym rokiem W.ęzie-
nia i pozbawieniem praw na lat 5. Temu
oskarżonemu darowano połowę kury na
podstawie amnestji. Trzeci osk. Józet

 

sanitarna P. P. wpadła na trop tajaego | Koncki, uwolniony został od winy i kary.

 

Na czee szajki bandyckiej
Radny gremzdzii, gospodarz „Prošwity“ i kasjer

kooperatywy
(Od własnego korespondenta)

Sensacyjne rewelac'e wypłynęły na te-
renie Żydaczowa. W gromadzie Iwanow-

ce, w pow. żydaczowskim nieznani
sprawcy dostali się do zagrody tam-
tejszego gospodarza Michała Pawlicz-
ki. — Pawliczko obudzony ze snu
podejrzanym szmerem, wybiegł na pod -
wórze i zauważył dwu osobników. scho-
dzących po drabinie ze strychu 'eg  do-
mu. Odważny gospodarz pomimo ich
przewagi usiłował obu przytrzymać
Jeden z nich zmierzył z  kara-

binu do gospodarza, ale karabin z nie-
wiadomego powodu nie wypalił. Pawlicz-
ko, który kiedyś był żandarmem, wszczął
alarm i począł ścigać uchodzących zło -
czyńców. Wówczas jeden z nich ugodził

а Żydaczów, w listopadz.e.

go w głowę, pobity jednak zdołał go
przytrzymać, a drugiego przytrzymali są-
siedzi, zaalarmowani przez Pawliczkę.
Obaj przytrzymani pochodzą z sąsied-

nie! wsi, Demenki Leśnej, przyczem ;ęd-
nym z nich był Hryńko Markiewicz,rsdny
gromadzki, gospodarz „ukraińskiego” to-
warzystwa „Proświty” i kasjer „ukraiń-
skiej" kooperatywy, — drugim Dymitr
Daczka notoryczny przestępca D»cho-
dzenia wykazały, że obaj należeli do nie-
bezpiecznej szaki bandyckiej, któr» od
dłuższego czasu nękała okolicę włama-
niami i kradzieżami,

I wśród nie! był į działał radny gro-
madzki, dygnitarz „ukraińskego” towa-
rzystwa.

 

 

poborów, emerytalnych b. artystów i zasą-

dził śminę na zwrot różnicy w pubo-

rach, począwszy od dn. 1 września ubieg-

lego roku. W ten sposób magistratbe

dzie musiał wypłacić poszkodowanym kil-
kadziesiąt tysięcy zł.

Komisarz w Zw. Legjonistów, — Zarząd
główny Zw. Legjonistów, nie zatwierdziw-

s. oru kandydata opozycji, b. kpt.

Sora a na stanowisko prezesa zarządu

oddziału lwowskiego, mianował ostatnio

omisarzem na okręś lw. Zbi,ew-
skiego. Dodać należy, że niedopuszczo-
na do rządów grupa „schmalowców ”. po-

siadająca wśród członków związku bez-
RA większość, zamierzała przede-

wszystkiem zająć się gospodarką po-
przednich zarządów. stanowienie komi-

garza zamiar ten uniemożliwiło.

Klinika dermatologiczna U. J. K. zo-
stała otwarta i onownie 12 b. m, i będzie

а ой 8 — 10-tej codziennie, z wyj.
czynna 00 ©°
niedziel i świąt.
Zebranie w sprawie amnestji, —Lwow-

scy socjaliści praso w, ub, niedzielę
zebranie przy ul, Zielonej 7, ięto
na niem żądanie penej amnestji, która
obięłaby nietylko więźniów pospolitych,
ale i politycznych, skazanych na większą
ilość lat więzienia.

Zebrani domagali się też zniesienia Be-
rezy oraz amnestii dla emigrantów poli -

tycznych. Wśród mówców zwróciła uwa-

P.z owa, maika skazanego na 8
ał więzienia za komunizm inż. Loescha.
Uwagę zwróciło zgloszenie Legjonu Mło-
dych, którego niedobitki tułają się iesz-
cze po Lwowie,
W związku z tem zebraniem należy za-

uważyć (pominąwszy słuszny postulat am
nestjij, że akcję proamnestyjną niewątpli-
wie inspirują pewne czynniki, aby potem
dowodzić, że „wołaniu społeczeństwa sta-
ło się zadość , że widoczne ;est „zbliże-
nie rządzących do społeczeństwa” i t. d.
A przecież do amnestji i tak musiało
dość i dyskusji mogły podlegać tyłko jej
rozmiary,
Wiele o tej inspiracji mówi udział w

akci proamnestyjnej osławionej organi-
zacii masońskiej pod nazwą „Liga obrony
praw człowieka | obuw”'-'*'. która zno-
S riai k

Zamach ššmobėjėzy akademika, — Po-
słnił samobójstwo przez powieszenię się
ogdan Posadzki, 21-letni student Uni-

wersytetu, Rusin. Denat mieszkał z mat-
ką, wdową po urzędniku i oprócz stadiów
uniwersgiackjpa miał zajęcie w pewnem
„ukrażńskiem Kr,W ostainim
czasie z nieznanych powodów popadł w
śoewa a korzystaąc z nieobecność do
mowników powiesił się. W liście prosił
rodzinę o przebaczenie za przykrość oraz
o zapłacenie za płaszcz w pewnym skle-
pie, wzięty przez niego dla swej znajo-
mej,

teresowanie warszaw-
— W miarę zbliża ącego się proce-

su w sprawie zamordowania min. ś.p, Pie-
rackiego widoczne jest wśród kół „ukra-
iūskich“ pewne zdenerwowanie ze wzglę-
du na to, że znaczna część oskarżvnyc
pochodzi ze Lwowa. Główny oskarżony
aplikant Rak jest synem sędziego okrę-
foweżo „a oskarżona Zarycka córka pro
esora gimnazjalnego.

Koailikt alumnów ruskich z rektora -
tem. — Alumni greoko - katolickiego se-
minarjum duchownego wnieśli protest do
Ordynarjatu Metropolitalnego z powodu
postawionego im żądania w sp:awie
kontynuowania stud'ów w grecko-kat. A-
kademji Teologicznej.

Jeden z tych formularzy dotyczy tych
alumnów, którzy zamierzają żyć w celi -
bacie, drudzy tych, którzy chcą się oże-
nić. Ód pierwszych żądaja władze semi-
nar'um, aby się zrzekliEr dv wy-
święcenia, choćby nawet z dobrym: po-
stępem złożyli eszamin. Motywem tego
postanowienia jest takie przepełnienie
Akademii,iż co najmnie połowa absol-
wentów, nie będzie księżmi. Odpowied-
niądeklarację ma poręczyć alumn sło-
wem honoru, co zamyka mu potem drogę
ewentualnej apelacjido wyższych władz
duchownych.

Od alumnów, kandydatów do stanu
małżeńskiego, żąda seminarjum, aby mie-
li zapewnione utrzymanie dla siebie : dla
rodziny przed wyświęceniem, a także na
wpadły na ślad szajki złodziejsko-paser-
ne albo jakiejkolwiek innej przesz«ody.
Kandydat nie może się tak długo żenić,
dopóki nie będziemiał zapewnionego u-
trzymania dla siebie i rodziny.

Wykrycie szajki  złodziejko - paser-
skiej. — W nocy na 26 października b. r.
nieznani sprawcy zapomocą d»pu z
podwórza sąsiedniej kamiecicy, dokonali
włamania do magazynu Monopolu tyto-
niowego przy ul, Cłowe 1, gdzie s4radli
= uže skrzynie „damesów*” w ilości
89.160 sztuk łącznej wartości 8.025 zł.
Dochodzenia policyjne po dwu tygodaiach
aa na ślad szajki złodziejsko-paser-

iej.
ak się okazało „robotą” kierował Leib

Schubert (Zygmuntowska 7), a włamania
dokonało pieciu włamywaczy; Józef Bo-
bela, Michał Chomin, Józef Dereń Jan

Biłyji Pozciezek Dradrach. Rozm'esz-
czenie, upu tytoniowego zajęli się pa-
serzy: Baruch Zell, właściciel hu:'owni
tytoniowej przy ul. Bożniczej 20, Robert
eter, kioskarz, Jakób Rottenberg, właś-

ciciel sklepu, Dawid Holzmann oraz tizej
dorożkarze, którzy wywieźli skradzione
EEZłodzie'e wywieźli połowę łupu

do Tarnopola, gdzie ją w całości odebra-
Cała ta wie odstawiona z0-no. a szajka

( stała do dyspozycji sędziego śledczego.
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Niesłuszna napaść
na akcję oddłużeniową w rolnictwie

Od „posiadaczki średniego gospo-
darstwa wiejskiego” otrzymujemy

niższe uwagi,

nr. 194 „Gońca Warszawskiego"
pomieszczony został artykuł p. t. „90
tys. zł. rachunku krawieckiego i inne
„długi rolnicze” a nasza rzeczywi-
stość”,
Mierząc w ustawodawstwo oddłuże-

niowe dla rolnictwa, autor artykułu
nie zapoznał się dokładnie z jego tre-
ścią, stąd wkradły się zasadnicze nie-
ścisłości. Autor pisze:  „...nauczyciel-
ki... służba dworska odchodzą z kwit-
kiem, ponieważ ustawodawstwo chro-
ni długi rolnicze”. Tymczasem art, 7
ustawy oddłużeniowej z dn. 24.X.1934
orzeka wyraźnie: „Przepisów rozpo-
rządzenia niniejszego nie stosuje się
do wierzytelności:

1) z tytułu umowy o pracę,
| 2) z tytułu umowy o dzieło, zawar-
tej z rzemieślnikiem,

3) z tytułu alimentów, umów o ren-
. tę, wymowę i wymiar”,
w Eo ustawy oddłużeniowe

nietylko nie utrudniają pracownikom
otrzymania należności od rolnika, lecz,
przeciwnie, ustanawiając pewnego ro-
dzaju moratorjum dla innych długów,
powiększają wypłacalność rolników w
stosunku do tych, wobec których ma-
ją zadłużenie z tytułu zaległych wy-
płat za pracę.
Główna kategorja, przeciwko której

wymierzona jest ustawa, to ci, co po-
bierali od rolników lichwiarskie pro-
centy, Nie są to bynajmniej zawsze za-
wodowi lichwiarze. Trzeba sobie zdać
sprawę, że przez dość długi okres
czasu nie istniały wogóle na wsi inne
procenty, niż lichwiarskie, Był to spa-
dek po okresie dewaluacji, kiedy w
ten sposób starano się przeciwko mo-

żliwemu spadkowi pieniądza zabezpie-
czyć. Potem, gdy wartość pieniądza

się ustaliła, nadmierne procenty po-

zostały, Banki pobierały po 18 proc.
rocznie, a czasem więcej, zaś ludzie

prywatni po 4 i 5 proc. miesięcznie.

Jeszcze częściej, niż wielka własność,

zapożyczali się na takie procenty dro-

bni rolnicy. в
Nie można zaś twierdzić, że podo-

bne zapożyczanie się było zawsze do-
wodem lekkomyślności lub życia nad
stan. Pożyczano najczęściej nie przez

lekkomyślność (takiemu lekkomyśl-

nemu rolnikowi nawet od lichwiarza

niełatwo było uzyskać kredyt) lecz
wskutek twardej konieczności,

Był to okres $wałtownego spadku

cen płodów rolniczych, podczas gdy
obciążenie podatkowe i za różne

świadczenia nietylko nie zmniejszało

się, lecz rosło. Rolnik, któremu sekwe-

strator zabierał ostatnią krowę, rad

był, jeśli pożyczył na jakikolwiek pro-
cęnt, byle odwlec nieszczęście, „bo

= ceny pójdą w górę, może się coś

odmieni, tak źle zawsze być nie mo-

že!“
Była jednak i inna kategorja wie-

rzycieli, takich, co pobierali procenty
„niskie'”, to jest przeważnie 12 rocznie,
Trzeba sobie zdać sprawę, że i to by-
ły procenty właściwie niewspółmiernie

wysokie, Rolnictwo po wojnie nie sta-

ło się bardziej dochodowem, przeciw-

nie, a jednak procent hipoteczny przed

wojną nie przekraczał 6 rocznie na hi-

potekach wiejskich. Narazie, póki ko-  

njunktura dla rolnictwa była pomyśl-
na, lub przynajmniej normalna, wła-
ściciele gospodarstw wiejskich procen-
ty płacili. Przyszedł jednak kryzys, ce-
ny zbóż spadły czterokrotnie, a ziemi
w wielu wypadkach pięciokrotnie, i
jakaż się wytworzyła sytuacja? Rol-
nik, bynajmniej nie lekkomyślny, i w
swoim czasie nie zadłużony ponad
miarę, stał się bankrutem, którego
długi wynosiły więcej, niż wartość je-
go kawałka ziemi. Pożyczył kiedyś,
by móc zagospodarować swój war-
sztat, zniszczony przez wojnę i po-
zbawiony inwentarzy, w czasie,
gdy nawoływano do podniesienia wy-
dajności w imię interesu ogólnego,
ziemię lepiej uprawić i wynawozić.
Dług ten byłby powoli spłacił z do-
chodów, gdyż żył oszczędnie i praco-
wał intensywnie, Tymczasem bez je-
go winy ceny zaczęły spadać katastro-
falnie, a długi zostały w tej samej wy-
sokości... Przedtem mógł ze swojej
produkcji płacić procenty, a zaciska-
jąc pasa nawet powoli oczyszczać
warsztat od długów, tymczasem nagle
znalazł się w sytuacji, kiedy przy 0-
śraniczeniu do minimum potrzeb oso-
bistych mógł zaledwie wystarczyć na
podatki, na ubezpieczenia — na pro-
centy już mu nie starczało. I zaczyna-
ły się egzekucje przez wierzycieli.

Jeśli więc ukazała się wreszcie u-
stawa, która narazie odracza spłatę

kapitału długów rolniczych i obniża
procenty, to nietylko nie jest ona nie-
sprawiedliwością, lecz przeciwnie, po-
winna być dopiero wstępem do dal-
szej akcji oddłużeniowej, Jeśli bowiem

przed kryzysem ktoś miał naprzykład
na gospodarce ulokowaną sumę, która
była warta czwartą część owej gospo-
darki, nie jest sprawiedliwe, by nagle,
korzystając z wzrostu wartości pie-
niądza, stawał się właścicielem całości,

a istotny właściciel, na tej gospodarce
pracujący, wychodził z niej bez gro-
sza, Nie jest sprawiedliwe, by ten, kto
miał sumę u kogoś, za którą mógł so-
bie kupić wiedyś konia, miał teraz pra-
wo licytować tamtego, by odebrać su-

mę, za którą sobie dzisiaj kupi cztery
konie!

To też dopiero przeszacowanie sa-
mych sum dłużnych i ich obniżenie

może pomóc rolnictwu, i takie prze-

szacowanie byłoby aktem sprawiedli-
wości,
Autor artykułu w „Gofcu“ powołu-

je się na jaskrawy przykład jakiegoś
„znanego i utytułowanego ziemiani-

na”, który zwrócił się o odroczenie
płatności zobowiązań do urzędu roz-
jemczego wtedy, gdy na liście jego
wierzycieli znajdował się luksusowy
krawiec londyński, któremu ów zie-
mianin był winien dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych. Porównuje go z u-
rzędnikiem, pobierającym sto złotych

pensji i pisze, że oto takiemu magna-

towi udzieli się moratorjum, a urzędni-

kowi obniży się jego głodową pensję.

I wyciąga wniosek: „Coś tu jest nie w
porządku, coś tu bardzo chroma w

sprawiedliwym podziale ciężarów mię-

dzy -poszczególne warstwy i poszcze-
gólnych ludzi”. „Niemoralnych wy-
jątków jest tak wiele, że rzucają one

cień na całą akcję",  

Oczywiście, że ów ziemianin. na
moratorjum nie zasługuje i napewno
nie zostało mu ono udzielone, bowiem
przepisy dla urzędów rozjemczych są
elastyczne i wierzyciel ma zawsze
możność bronienia swoich praw, o ile
są po temu słuszne podstawy. Ale po-
dobne porównanie ziemianina utracju-
sza zbiednym urzędnikiem jest w za-
sadzie tendencyjne, Niestety, utracju-
szów i ludzi lekkomyślnych mamy w
naszem społeczeństwie sporo, nic więc
dziwnego, że trafiają się takie jednost-
kii wśród ziemiaństwa, Ale równie
tendencyjnie wypadłoby porównanie,
gdybyśmy zestawili wysokiego urzęd-
nika, wyrzucającego pieniądze na hu-
lanki, kumulującego szereg dobrze
płatnych posad i przegrywającego ol-
brzymie sumy w brydża (czyż takich
przykładów nie znajdziemy niestety?)
z jakimś drobnym rolnikiem, co to po
ogień ną podpalenie pod blachą idzie
na koniec wsi, a karmi się wyłącznie
nieokraszonemi kartoflami, lub nawet
z rolnikiem na kilkusetmorgowym ma-
jątku, który musi ostatni grosz oddać
na podatki, by było z czego opłacać
pensję owego hulającego dygnitarza,
podczas gdy sam chodzi w podartem
obuwiu i przez całe miesiące pije nie-
słodzoną herbatę, bo nie stać go na
cukier, a co gorsze — musi odebrać
dzieci ze szkoły, bo nie stać go na o-
płacenie gimnazjum,

Żądając większych ulg dla drobnych
rolników, niż dla większych posiada-
czy, autor artykułu w „Gońcu War-
szawskim“ wywaža drzwi otwarte i
także daje dowód, że nie zna dokład-
nie ustaw oddłużeniowych. W myśl
tych ustaw, posiadacze gospodarstw
wiejskich dzielą się wszak na trzy ka-
tegorje; kat, A (do 100 ha), która ko-
rzysta z największych ulg, kat. B (do
500 ha), która korzysta z ulg znacznie
mniejszych i kat. C (powyżej 500 ha)
do której stosuje się ulgi najmniejsze.
ak zasadnicze są te różnice i jak da-

leko sięgają, nie miejsce tu wyszcze-
gólniać, lecz kto o tych rzeczach pi-
sze, powinien się w tem orjentować.

Akcja oddłużeniowa w stosunku do
rolnictwa jest koniecznością palącą i
nie to jest w dotychczasowej akcji
brakiem, co podkreśla autor artykułu,
lecz to, że wiele ulg stosuje się tylko
do wierzycieli prywatnych, Jeśli np.
posiadacz gospodarstwa kat. A przed
terminem wpłaci jakąś sumę wierzy-
cielowi, wpałata ta zalicza mu się w
150 proc., czyli odrazu darowuje mu
się jedną trzecią długu. Ale tylko w
stosunku do wierzyciela prywatnego!
Bank państwowy, ani urząd skarbowy,
ani ubezpieczenia nie dadzą mu ża-
dnej bonifikaty z podobnego tytułu.
Autor artykułu w „„Gońcu Warszaw-

skim” podpisał się pod nim pseudoni-
mem „Polityk”. To wiele tłumaczy...
Ale my, rolnicy, zdajemy sobie spra-
wę, że nie wtedy daczelkktoy się po-
prawy naszego losu, kiedy będzie się
o nim decydować w myśl takiej czy in-
nej, bieżącej „orjentacji” polityków,
tylko wtedy, gdy się te zagadnienia
gospodarcze rozwiąże po gospodarsku!
Należy nam się to choćby dlatego, po-
nieważ stanowimy siedemdziesiąt pro-
cent płatników podatkowych..  

Rolnictwo i podatki
W Związku izb i organizacyj rolniczych

przeprowadzono ogólne obliczenia, o ile
zmniejszyć się mają bezpośrednie podat-

ki rolnicze, w związku z zapowiedziane-
mi zniżkami,
W okresie letnim skreślono 10 proc. do-

datek do podatku gruntowego w kwocie
około 7 milj. zł., dodatek na inwestycję
zbożową 3 milj, zł. Razem 10 milj. zł.
Zapowiedziane jest zmniejszenie do poło-
wy dodatków komunalnych do podatku
gruntowego, co uczynić «może około 18
milj. zł. rocznie. Nadto zapowiedziana
jest nieokreślona bliżej zniżka opłat dro-
gowych i niepobieranie gotówkowych о-
płat zastępczych za niewykonane świad-
czenią w naturze,
Ponieważ ewentualnej zniżki opłat dro-

gowych nie można ustalić, chociażby w
przybliżonej sumie, przeto jako sumę, o
którą zostanie zmniejszony ciężar podat-

 

Żydzi doznają poparcia
Na zjeździe dorocznym kupiectwa po-

morskiego, który odbyłpra Cal u-
biegłej niedzieli, w przemówieniach po-
ruszano wielokrotnie sprawę konkuren-
cji żydowskiej.
Delegaci _ kupiectwa pomorskiego

stwierdzili, że w całym szeregu wypa:
ków Żydzi doznają niezaslużoneśo po-
parcia, są nawet znane iakty przyzna-
wania żydom dostaw urzędowych, mimo,
że ceny za ich towary są znacznie wyższe
od cen oierowanych przez Polaków,
+Kan —ses apu wok

e reprezentacje kupiectwa nie maj
odwagi stanąć wyraźnie do walki z ży-
dowskim handlem. Liczą się bardziej z
względami przemijającej na „poli-
tycznej”, niż z interesami handłu pol-

o i potrzebami polskiego narodu.

Wszystko to kosz!uje
Jedno z pism, które niesposób po-

sądzić o nieżyczliwość wobec rządów sa-
nacyjnych, przytacza wiązankę wcale
drastycznych faktów z zakresu gospodar-
ki publicznej,
„A więc dowiadujemy się np., że lasy

państwowe produkują stale nadmierną
ilość podkładów, co następnie zmusza do
sprzedawania ich prywatnym odbiorcom

cenach niższych od kosztów produkcji.
r. 1930 w dyrekcji łuckiej wyrobiono

około 31.000 podkładów o długości już
eT E e pom
wyc „. Trzeba je było poprostu sprze-
dać ze stratą 9.000 zł. ы

*
Budowa gmachu centralnej drukarni

parai w Warszawie postanowiona
yła jeszcze w r. 1927, wynikłe jednak

nieporozumienia między. ministerstwem
robót publicznych a prezydjum rady mi-
nistrów doprowadziły do zaniechania
budowy i do zmarnowania rozpoczętych
robót ziemnych, których koszt wynosił
100.000 zł.

*
Państwowe Zakłady Graficzne nabyły

zagranicą dwie maszyny do druku wklę-
słego, kosztem 40.000 dolarów, Maszyny
te nie zostały nigdy uruchomione, nie
nadawały się bowiem do druku bankno-
tów. * i

W salinie państwowej w Wieliczce e
budowano pralnię worków do soli. Pral-
nia ta, ukończona w lipcu 1930 r., stała
nieczynna do połowy roku 1933, bowiem
biuro sprzedażysoli otrzymywało worki.
które nie nadawały się wogóle do prania,

*
W r. 1933 w, salinie państwowej w

Bochni znaleziono nierozpakowane
skrzynie z maszynami i urządzeniami,
przeznaczonemi do uruchomienia  elek-
trowni, wybudowanej w roku 1925, Ma-

| szyny te leżały w ciągu 10-ciu lat nieroz-
pakowane”,

 

89) piec. Twoja sekretarka miss Dore jest również p:zy- ty. W Łondynie, gdy kobietę nawiedzi strapienie —
co zdarza się przy najmniejszej sposobności — zbie-
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UCIŚNIGNA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Urwała. Ktoś zapukał we drzwi. Weszła Bille

Dore. Dobrem sercem obdarzona dziewczyna prze-

czuła, że lord Marshmoreton rad będzie w tym mo-

mencie ze zmiany tematu rozmowy.

—Czy nie zechce pan, bym panu pomogła

w pracy dziś wieczór? — zapytała wesoło. Sądzi-

łam, że powinnam pana zapytać, czy niema dla mnie

jakiej roboty.
Lady Karolina odzyskała szybko swój arysto-

kratyczny spokój. Przyjęła wejście Billie niechętnie,

ale gdy przemówiła, ton jej głosu był uprzejmy.

— Lord Marshmoreton nie będzie potrzebuwał

dzisiaj pomocy pani. Nie zamierza pracować.
— Dobranoc, rzekła Billie.
— Dobranoc, odpowiedziała lady Karolina.

Percy mruknął coś na pożegnanie. н :

— Pieniądze, podjęła temat lady Karolina, nie

wchodzą tu w grę. Maud znajduje się w takiej sy-

tuacji, że nie potrzebuje wychodzić za bogatego męż-

czyznę. Małżeństwo jest niemożliwe, gdyż Mr. Be-

van jest niczem. Pochodzi niewiadomo skąd. Nie

ma żadnego stanowiska społecznego.

— Nie widzę tego, odparł lord Marshmoreton.

Kawaler jest zupełnie przyzwoitym mężczyzną. A to

jest przecież rzeczą główną.
— Jak możesz być taki tępy! Mówisz jak głu-  

zwoitą panienką, Lecz cobyś powiedział, gdyby Per-

cy ci oświadczył, że PR się z nią ożenić?
— Właśnie! rzekł Percy.
Lord Marshmoreton powstał i skierował się ku

drzwiom. Uczynił to z pewną godnością, lecz

w oczach jego pojawił się wyraz dziwnego zalęk-

nienia.
—To byłoby niemożliwe.
— Całkiem słusznie. Cieszę się, że to przy-

znajesz. > :

Lord Marshmoreton doszedł do drzwi i rękę po-

P na klamce. Z oparcia tego zdawał się czerpać
siły.
— Zamierzałem was właśnie zawiadomić o tem,

powiedział.
— O czem?
— O miss Dore. Poślubiłem ją samw zeszłą

środę, rzekł lord Marshmoreton, i zniknął jak kacz-

ka dająca nurka w wodę.

* ROZDZIAŁ XXVI

O kwadrans na piątą popołudniu, w dwa dni po
owym pamiętnym obiedzie, podczas którego lord

Marshmoreton wykazał w swem postępowaniu taki
wybitny brak rozsądku, Maud siedziała w „Waszym

Przytulnym Zakątku“, czekając na Geoffrey'a Ray-

monda, Žawiadomit ją depeszą, że przyjdzie na jej

spotkanie o wpół do piątej, lecz niecierpliwość przy-

wiodła Maud na schadzkę o kwadrans wcześniej

i już smutek środowiska kazał jej żałować tej impul-

sywności. Opanowało jej umysł przygnębienie, Zda-

ła sobie sprawę, że uległa czemuś w rodzaju złego

przeczucia.
Wasz Przytulny Zakątek jest, jak sama nazwa

przypomina tym, którzy znają Londyn, cukierenką
na Bond Street, prowadzoną przez strapione kobie-  

ra ona dwie lub trzy inne strapione kobiety i z tym
kompletem otwiera cukiernię w West Erdzie, którą
nazywa: Wasz Liść Dębowy, Wasza Stara Wierzba,
Wasza Lipa, Wasza Zaciszna Przystań, zależnie od
oosbistego smaku. Tam, przystrojone w tyrolskie,
japońskie, norweskie lub jaki inny egzotyczny ko-

stjum, sirapione kobiety podają popołudniu napoje

z dumną melancholją, która wypędza ochotę do
głupstw u weselnych gości. Nie znajdziecie tam
przeklętego zgiełku i sprawnej obsługi konkurencyj-
nych zakładów Lyonsa i Comp., ani wesołości ibl -
sku Lumpelmajera, Lokale te mają swoją właściwą
almosferę. Wytwarza ją pewien niedostatek oświe-
tlenia, prawie zupełny brak wentylacyj, specyficzny

tort czekoladowy, którego nie potrafilibyścię prze-
krajać, i smętna wyniosłość usługujących aniołów.
Należy wątpić, czy jest coś na świecie bardziej przy-
gniatającego umysł niż londyńska cukiernia tego ro-
dzaju, poza — rozumie się — drugą cukiernią lon-
dyńską w tymsamym stylu.

Maud siedziała i czekała. Gdzieś za ścianą ko-
zioł mruczał niskim basem jak gierający pesymista.
W pokoju strapione kobiety w fantazyjnych sukniach
opierały się o ścianę. One także szeptały. Wyraz ich
twarzy nasuwał przypuszczenie, że traktowały życie
jak padół smutku i że pragnęły opuścić ten świat
jak ów trup o piętro wyżej. Domyślano się, że ten
trup tam jeszcze leży. Nie można nie myśleć o tym
trupie w owych lokalach. Pierwszą myślą gościa,
wchodzącego w ich progi, jest przypuszczenie, że
strapiona kobieta przystąpi i zapyta stłumionym gło-
sem: Herbatę czy czekoladę? I czy pan zechce zoba-
czyć zwłoki? \

(d. c. n.).  

ków państwowych i komunalnych uważać
można w tej chwil: tylko pozycje wyżej
wyliczone w cyfrach oraz kwotę opłat
zastępczych przy świadczeniach w natu

rze.
Co do tej ostatniej kwoty należy je-

szcze zauważyć, że pewne wątpliwości
wywołać może sposób postępowania w
przypadkach, gdy płatnik nie wykonał
wyznaczonych mu świadczeń.

Ostateczne łączne zmniejszenie roczne=
go ciężaru bezpośrednich podatków rol-
niczych odpowiadałoby kwocie około 33
milj zł. (7 milj, zł. + 3 milj. zł. -- 18
milj. zł. -- 5 milj. zł.) na sumę ogólną
223 milj. zł, a więc około 15 proc.

—0—

Gieldy pieniażne
Notowania z dnia 13-go listopada

DEWIZY

Belgja 89.82 (sprzedaż 90.05, kupne
89.50); Holandia 360.90 (sprzedaż 361.80,
kupno 360.00); Lond 26.15 (sprzedaż
26.28, kupno 26.02); Nowy Jork 5.31 1 pięć
6smych (sprzedaż 5.34 i pięć ėetijas, kup-
no 5.28 i pięć ósmych); Nowy Jork |ka=
bel) 5.31 i trzy czwarte (sprzedaż 5.34 i
trzy czwarte, kupno 5.28 i trzy czwarte);
Oslo 131.25 (sprzedaż 131.90, . kupno
130460); Paryż 35.00 i pół (sprzedaż 35.09,
kupno 34.92); Praga 21.97 (sprzedaż 22,02,
kupno 21.92); Szwajcarja 172.80 (sprzes
daž 173.23, kupno 172.37); Sto<hołm
134.75 (sprzedaż 135.40, kupno 134.10);
Włochy 43.12 (sprzedaż 43.24, карпо
43.00); Berlin 21345 (sprzedaż 214.45,
kupno 212,45).

broty dewizamj średnie; tendencja
dla dewiz nieco słabsza, Banknoty dola+
rowe w obrotach prywatnych 5.31 i iedna
czwarta; rubel złoty 4.75 i trzy czwarte;
dolar złoty 8.98 i pół; gram czysteg » zło*
ta 5.9244.
/W obrotach prywatnych marki nie-

mieckie (banknoty) 148,00 — 148.25; W
obrotach prywatnych funty ang. (bankno»
ty) 26.13.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. PYCZKA budowlana 4€.10;
7 proc. pożyczka stabilizacyna 61,75 —
61,25 — 61,38 (500 dol.) 62 i pięć ósmych
—62,00 (w proc.); 4 proc. pożyczka ine
westycyjna serjowa 117.25; 4 proc. pań:
stwowa pożyczka premjowa dolarowa
51,75 — 52,00; 5 proc. konwersyjna 65.50
—66.00; 6 proc. pożyczka dolarowe 77.75
— 76.75 (w proc.); 5 proc. pożyczka ko=

| le'owa 54.50; 8 proc. L. Z. Banku gospo
darstwa kra'owego 94,00 (w proc.); 8
proc. obligacje Banku gospodarstwa kra-
joweg> 94,0 (w proc.); 7 proc, L. Z. Ban-
cu gospodarstwa krajowego 83,25; 7 proc,
„obligacje Banku wwa krajowego
83,25; 8 proc. L. Z.Banku rolnego 94,00;
1 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.

*L. Z. Tow: kred. przemysłu. p RÓol.
funt. 91,25.— 91,50; 4 i pół proc.
ziemskie43,00 — 43,25; 5 SZT 2, Ło-
dzi (1933 r.) 45.50; 5 proc. m. Siedlec
(1933 r.) 34.75; 6 proc. obligacje m. War»
szawy 6 em. 57,00.

AKCJE
Bank Polski — 95,50 — 95,25; Węgiel
— 15,00 — 14,75 — 15.00; Lilpop — 8.50;
Modrzejów — 4.20; Ostrowiec — 17.50;
Starachowice — 32.50 — 32.25.
Dla pożyczek państwowych, listów za-

stawnych i akcyj tendencja nieednoiita,
Pożyczł:i dolarowe w obrotach prywate

nych: 8 proc. pożyczka z r. 1925 (D:ilo-
nowska) 93.50 — 93.75 — 93.25 (w ptoc.);
1 proc. pożyczka Śląska 70.00 (w may

Giełda zbožowa
Notowania z dnia 13-go listopada

Pszenica czerw, jara szk!. 775 gl. — —»
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 19,73
— 128‚;)9: Pszenica zbierana 742 gl. 19,25
— 19,75,
Žyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;

Żyto II standart 687 gl. 13,00 — 13,25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15,25 —
15,75; Owies II st. (lekko zadesz.) 648 gl.
15,00 — 15,50; Owies III stan. (zadeszc.)
538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień br >war-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 673 —
673 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień 64% gl.
14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 75—
14,00; Groch polny 23,00 — 25,00; Groch
Victoria 32,00 — 35,00; Wyka 22,00 —
23,00; Peluszka 23,50 — 24,50; Seradela
odwójnie czyszczona — — — —;
bin niebieski 8,25 —. 8,75; Łu-

bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak zimowy
43,50 — 44,50; Rzepik zimowy 42,00 —
43.00; Rzepak i rzepik letni 42.00 —
43,00; Siemię lniane basis 90 proc. 33,50
— 34,50; Koniczyna czerw. sur. bez śr.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 110.00—
120.00; Koniczyna biała surowa 60:00 —
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80,00 — 90,00; Mak niebieski
62,00—64.00; Ziem. jad. 4,00—4,25; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc, 33 —
35.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 55 proc.
29.00 — 3100; I — D 0 — 60 proc,
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc 25.00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26 00;
I-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24.00; ILE
55—65 proc. 22,00 — 23.u0; II-G 60 —65

proc. 21,00—22,00; Mąka żytnia „wycią-
owa”0-30 23,00 — 23.50; Mąka żytnia
śat. I-45 22.00—23.00; Mąka żyt [ gat.

0-55 proc. 21,00—22 00: I gat 0-65 proc.
20,50 — 21.50; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
-zowa 16.00 — 1700; poślednia — — —
— — —, Otręby pszenne grube przem.
stand. 10,25 — 10,75; otręby pszenne
średnie przem. stand. 9,50 — 1004, O-
tręby pszenne miakie 9,50 — 10.0%. O-
treby żytnie 8.00 — 8.50; Kuchy Inia-
ne 16.25 — 16,75; Kuchy rzepakowe
13,25 — 13,75; Kuchy słonecznkowe
—_ — — — —i Śruta sojowa 45 proc,
22,50 — 23.00.
Ogólny obrót 3061 ton, w tem żyta

570 ton. Uspasobienic spokojne.   



 

Nr.

Podatek, redukujacy uposaženia
Treść dekretu, według komunikatu

" Jak wiadomo, na ostatniem posiedze-
niu rady ministrów przyjęty został pro-
jekt dekretu o specjalnym podatku od
wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów
publicznych,

DWIE GRUPY
Wynagrodzenia te dzielą się na dwie

grupy: do pierwszej należą wynagrodze-
nia, wolne od państwowego podatku do-
chodowego oraz od opłat emerytalnych,
lub składek na rzecz ubezpieczeń społecz-
nych, do drug'ej grupy — należą wyna-
grodzenia, które ponoszą wyżej wymie-

nione obciążenia.
Zważywszy właśnie na tę okoliczność—

wymiar specjalnego podatku dokonywa-
ny będzie według dwóch skal, przyczem
skal wyższa dotyczyć będzie uposażeń
pierwszej grupy, skala niższa zaś stoso-
wana będzie do wynagrodzeń drugiej
grupy, a więc opłacających państwowy
pod-tek dochodowy, opłaty emerytalne
lub składki na rzecz ubezpieczeń spo-
łecznych, albo też niektóre z tych obcią-

żeń,
OD 5,5 DO 25 PROC.

Wyższa skala ustalona została w spo”
sób następujący:

Wynagrodzenie stopa specjal-
miesięczne nego podatku

do zł. 100 —
zł. 101— 150 7 proc.
zł. 150— 200 9 proc.
zł. 200— 250 10 proc.
zł. 250— 500 11 proc.
zł. 500—1000 14 proc.
zł. 1000—2000 17 proc,
ponad zł. 2000 25 proc.

Skala niższa ustalona została, jak na-
stępuje:

Wynagrodzenie stopa specjal-
miesięczne nego podatku

do zł. 110 —
zł 110— 165 5,5 proc.
zł. 165— 220 7 proc.
zł 220— 560 8 proc.
zł, 560—2350 10 proc.
ponad zł. 2350 15 proc.

RODZAJE PŁAC

Za wynagrodzenia w rozumieniu pro-
jektu dekretu „o spzcjalnym podatku od
wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów
publicznych'', uważa się wszelkiego ro-
dzaju wynagrodzenia w. pieniądzach
wraz z dodatkiem i w naturze, jakie płat-
nik uzyskuje z tytułu stosunku służbo-
wego, z tytułu najmu pracy, z tytułu u-
działu w zarządach związków prawa pu-
blicznego. z tytułu djet poselskich i se-
natorskich, z tytułu udziału we wszelkie-
go rodzaju radach, komitetach, komisjach
i t p, z tytułu spełniania funkcyj kon-
trolnych z ramienia władz nadzorczych,
albo też z tytułu prawa do emerytury,
renty, pensji, lub zaopatrzenia bez wzglę-
du na rodzaj i nazwę tych wynagrodzeń.
Za wynagrodzenia osób, pełniących

służbę poza granicami państwa, uważa
się uposażenia zasadnicze, a jeżeli chodzi
© pracowników kontraktowych — jedną

 

Zabójstwo na Nalewiach
Wczoraj, około 10 wieczorem, na

przechodzącego ul. Nalewki 23-letnie-
go Władysława Rossa (zam. Nalew-
ki 2-a), napadła grupa opryszków.
Doszło do bójki, podczas której Rossa
otszymał cios nożem w serce, Zabójcy
zbiegli, Rossa zmarł przed przyby-
ciem Pogotowia.

Likwidacja strajku
introiiga orów

12 b. m. odbyła się w inspektorecie
pracy I okręgu, pod przewodnictwem in-
epektora S. Kwapiūskiego, trzecia z ko-

lei dwustronna konferencja w związku ze

strajkiem introligatorów, z udziałem
przedstawicieli czterech związków ro-
botniczych i delegatów pracodawców

Po długich pertraktacjach, trwających
przez cały dzień, strony doszły do рого-
zumienia i nastąpiło podpisanie umowy
zbiorowej, na mocy której robotnicy о-
trzymywać będą: I kat, — 70 zł., I! kat.
58 zł., III kat. — 44 zł, pomoc od 16 do
36 zł. tygodniowo. Stanowi to podwyżkę
od 10 do 15 proc. Ewentualne spory na
tle umowy rozstrzygać będzie komisja
rozjemcza złożona z przedstawicieli oby-
dwuch stron.
W ten sposób stra'k został zlikwido-

wany w środę, 13 b. m. pracownicy
przystąpili do pracy. (b)
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trzecią ich wynagrodzenia umownego.
Za podstawę ustalenia stopy procento-

wej i obliczenia specjalnego podatku
przyjmuje się łączną sumę wszelkich wy
nagrodzeń, wypłacanych przez poszcze-
gólną władzę, urząd, przedsiębiorstwo,
zakład, instytucję i t p. w ciągu miesią-
ca, bez jakichkolwiek potrąceń.

SĄSIEDNIE STOPNIE
Specjalny podatek będzie potrącany w

ten sposób „aby z wynagrodzenia wyższe-
go stopnia po potrąceniu specjalnego po-
datku nie pozostało nigdy mniej, niż zo-

urzędowego
staje z najwyższego wynagrodzenia bez-
pośrednio niższego stopnia po potrąceniu
specjalnego podatku.
Tak np. przy pensji 101 zł. miesięcz-

nie — specjalny podatek według stopy
7 proc. powinien byłby wynieść 7,07 zł.,
a po jego potrąceniu pozostałoby 93 33
zł, podczas gdy pensję zł. 100 mie-
sięcznie zwolnioną od podatku, dostaje

się w całości. Dlatego też — przy pen-
sji 101 zł. miesięcznie—potrącenie z ty-
tułu podatku specjalnego wyniesie tyl-
ko tyle, aby płatnik nie dostał mniej niż

100 zł.

 

Redukcja diet dla dyrektorów
Zmiany w przepisach o pracownikach ubeznieczalni

Ubezpieczalnie Społeczne podały do
wiadomości pracowników zmiany w prze-
pisach służbowych, które zastosowane
będą od Nowego Roku, t.j. 1 stycznia
1936 r. Z tym terminem wprowadzona
będzie konieczność posiadania kwalifi-
kacyj naukowych i zawodowych dla kan-
dydatów na stanowiska pracownków U-
bezpieczalni Społecznych. Ubezpieczal-
nie społeczne będą miały możność toz-
wiązywania stosunku służbowego z pra-

cownikami stałymi za 6-miesięcznem wy-
powiedzeniem, w stosunku zaś do praco-
wników fizycznych za 1-o miesięcznem
wypowiedzeniem. Nowe przepisy przewi-
dują w wypadku odmowy pracownika na
przeniesienie, możność rozwiązywania z

nim umowy o pracę. W dążeniu do uzy-
skania oszczędności w budżetach ubez-

| pieczalni wprowadzono znaczną obniżkę
w wysokości dyjet dla członków dyrek-

| cji Ubezpieczalni społecznych. (i)

Kon'ec ohydnego procederu
Żydowski wyzysk cmentarny ukrócony

W dniu wczorajszym u naczelniaa wy-
działa administracyjnego, p. Tarnows tie-
go, odbyła się konferencja w sprawie
opłat pobieranych za chowanie zmatr-
łych na cmentarzach gminy wyznaniowej
żydowskiej w Warszawie. Gminę repre-
zentowali prezes Mazur, kierownik Gold-
freim, oraz adwokaci: Zajdeman i Gruen-
stein. Przedstawiono pro'ekt opracowa-
ny przez gminę żydowską, z którego
wynika, iż cmentarze mają być podzie-
lone na kwatery według pewnych *ate-
goryj. Za pochowanie, zależne od kate-

gorji kwatery, ma być pobierana ozłata,
ustawowo przewidziana w wysokości od
10 do 1090 zł. Pozatem jedna dziesiąta
terenu cmentarza ma być wydzielona,
Będzie to kwatera t. zw. „zadłużonych”.
Za pochowanie na obszarze te kwatery
od osób zamożnych gmina będzie pobie-
rała ofiary w wysokości minimalne: dla
Pragi — 1000 zł., dla Warszawy — 3.000
zł. Projekt ten we'dzie w życie po za-
twierdzeniu przez władze administra-

cyjne. (Om)

Grożba Katastrofy budow!anej
Ewakuacia domu przy ulicy Nowomiejskiej 7
Na ścianie szczytowej domu przy ul.

Nowomiejskiej 7, po'awiły się poważne
rysy, zapowiadające katastroię budowla*
ną. Władze zarządziły wobec tego ewa-
kuację domu z mieszkańców i przepro-
wadzenie robót, zabezpieczających dom
przed zawaleniem. į

Roboty te są już w toku. Około dzie-

sięciu rodzin, wysiedlonych z domu zna-
lazło przytułek u krewnych i znajomych,
iedynie dwie osoby zgłosiły się o pomoc

mieszkaniową do wydziału opieki spo-

łecznej zarządu miejskiego.
Porzucone lokale są opieczętowane i

oddane pod nadzór policji.

Żona b. posła Pragiera
uzyskała wyłączenie ruchomości

W wydziale XI cywilnym Sądu Okrę-
gowego toczyła się przez dłuższy czas
sprawa żony b. posła Pragiera, który jak
wiadomo niedawno dobrowolnie zgłosił
się dla odbycia kary w więzieniu Moko-
towskiem, przeciwko Skarbowi Państwa o

wyłączenie ruchomości. Za'ęcie mebli na-
stąpiło na pokrycie kosztów sądowych w
procesie brzeskim. Powódka powoływa-
ła się na intercyzę. Sąd po zbadaniu sze-
regu świadków wyłączył zajęte przez ko-
mornika meble. (i)

Niszczen'e fałszywych pieniędzy
w obecności komisji

Ministerstwo Skarbu wydało zarzedze-
nie w sprawie niszczenia fałszywych pie-
niędzy, które zatrzymywane są przez u-

rzędy państwowe, banki i t. p. Fałszywe
banknoty maą być przekazywane dla
ekspertyzy do Banku Polskiego, zaś mo-
nety podrobione do Mennicy Państwo-
wej. By uniemożliwić jakiekolwiek nadu-
życia, niszczenie falsyfikatów zatrzymy-

wanych przez urzędy odbywać się będzie
w obecności komisji złożonej z przedsta-
wicieli Komendy p. p. i urzędów czuwa-
'ących nad obiegiem pieniężnym. Ban-
knoty fałszywe mają być palone, a mone-
ty podrobione roztapiane. Najbardziej
charakterystyczne okazy będą zachowy-
wane dla użytku policji i władz śled-

| czych. (i)

Udogodnienia dla przylezdnych
Informacje na Dworcu Głównym

Związek propagandy turystycznej m.
stol. Warszawy wprowadzi z dniem 1
grudnia r. b. nowe udogodnienia d!a tu-
rystów. Mianowicie za pośredniciwem
biur Związku przyjezdni będą mogli uzy-
skiwać adresy osób, zamieszkałych w
Warszawie w tych godzinach, w których
miejskie biuro adresowe jest nieczynne.
Informacje te będą udzielane w bisrze
Związku (przy zbiegu pl. Teatralnego i
Wierzbowej) w dni powszednie od &.
13 do 20, w niedziele i święta od godz.
10 do 14.
Pozatem informacje te będą udzielane w
kiosku informacy'nym Związku na dwor-
cu Głównym w dni powszednie od godz.

| 8 m. 30 do godz. 20, w niedzielę i świę-
ta od godz. 10 do 20. (b).

—

Wiešč o katastrofie

W Warszawie otrzymano wiadoniość,
iż w katastrofie samochodowej na pru-
skiem Pomorzu zginął Herman Risch,
właściciel „Grałiki* w Berlinie i „Poli-
grafiki" w Warszawie.
W polskch kołach drukarskich i wy-

dawniczych Herman Risch był znany
jako dostawca wszelkiego rodzaju ma-
szyn i urządzeń drukarskich. (pr)

  
 

Po raz pierwszy

w cerkwi
- odprawiono

Po raz pierwszy w historji odrodzonej
Polski, w garnizonowej cerkwi prawo-
sławnej na Pradze odprawiono nabo-
żeństwo w języku polskim. Celebrował
je ks. protopresbiter wyznania prawo-
sławnego W. P. Szymon Fedorońko w
asyście trzech księży wojskowych. ,Ka-
zanie okolicznościowe wygłosił również

po polsku
nabożeństwo
po polsku ks. Romanowski, Podczas na-

| bożeństwa chór śpiewał po polsku.
Na nabożeństwie obecni byli: szeł wy-

| działu wyznań w M. S. Wojsk. płk. Kraw*

czyk, kierownik wydziału prawosławne-

go departamentu wyznań M. W. R. i O.

P. dr. Woliński, oficerowie prawosławni

garnizonu etc.

Zmiany w umundurowaniu armii
Dodatkowe

Ukazały się dodatkowe wyjaśnienia w
sprawie umundurowania wojska, według
których:

Generałowie noszą na płaszczach wę-
żyki generalskie tylko na naramienni-
kach; na mankietach płaszczy wężyków
generalskich nie nosi się.
Donaszanie kurtek dotychczasowego

typu zezwolił pan minister spraw wo,-
skowych do dnia 1 ma'a 1937 roku.
Czapki - rogatywki, noszone dotych-

wyjaśnienia
czas, mogą być używane jeszcze do dnia

1 lutego 1936 r.: od tegoż dnia obowią-

zuje noszenie czapek - rogatywek z den-

kiem usztywnionem.

Noszenie ióżnego rodzaju płaszczy gu-

nowych, fabarcinowych lub płóciennych

zostaje zabronione z dniem 1 czerwca

1936 roku.
P>za służbą mogą olicerowie i podołi-

cerowie zawodowi od sierżanta płaszcz

| rowego typu nosić bez pasa.

17500 udzielonych pożyczek
Z działalności lombardu miejskiego

W październiku lombard miejski przy-
jajł pod zastaw 2.696 obrączek, 298 fnter,
111 maszyn i instrumentów, 7.219 sztuk
biżuteri. Ogółem udzielono 6.682 poży-
czek na sumę ponad 230.000 zł, Na cen-
tralę przypadło 3.940 pożyczek, na filię
przy ul. Złotej 2.742. Pożyczek do 10 zł.
wydano 2.004, od 11 do 50 zł. — 3811,

powyżej 50 zł. — 869. Przeciętna wyso-

kość pożyczek wynosiła około 34 złotych.
Oprócz wypłaty nowych pożyczek dy-

rekcja lombardu sprolongowała zgórą
11.000 poprzednio udzielonych. Ogółem
suma aktualnych pożyczek lombardu wy-

| nosi więc zgórą 17.500 pożyczek.

Trzy wielkie artecje
zostaną wreszcie uporządkowane

Wykonanie p anu robót brukerskich

W połowie listopada będzie całkowi-
cie ukończona przeważaąca część obót
brukarskich i regulacyjnych, zakreślo-
nych programem inwestycyjnym ua r.
1935-36. Bruków ulepszonych przybędzie
blisko 25 ha. Na czoło robót wysuwa się
przebudowa wielkich arteryj wylotowych,
łączących stolicę z głównemi traktami
komunikacy'nemi kraju. Jezdnie układa-
ne są na tych arterjach z kostki kamien-

nej na podłożu betonowem. Ogółem na u-
licach wylotowych oraz związanych z
niemi arterjami śródmieścia, ułożonych
będzie około 110.000 m. kw. jezdni i oko-
ło 16.000 m. kw. chodników,
Do najbardziej zaawansowanych pod

względem robót brukarskich należy ul.
Grochowska (trakt na Lublin — Siealce).
Arterja ta uzyskała zupełnie nowe, pro-
ste połączenie ze śródmieściem przez o-
twarcie Al. Waszyngtona, łączocej most
Poniatowskiego z ul. Grochowską. Na-
stępne miejsce co do ilości wykonanych
robót, za'mu'e ul. Puławska (trakt na
Kozienice — Radom). Przebudowa ul.
Puławskiej zmienia zasadniczo charakter
pl Unji Lubelskiej i daje południowej
dzielnicy miasta nowoczesną oś komuni-
kacyjną. Gruntownej przebudowie ulega
również ul. Grójecka (trakt na Radom —
Kielce — Kraków). Roboty prowadzone
są tu od granic miasta de ul. Opaczew-
skie”.
Wykończenie róbót na tych trzech ar-

terjach nastąpi jeszcze w b. m., później
nieco zakończą się roboty na czwartej
arterji wylotowej, na ul. Ząbkowskiej. O-

 

Likwidacja związku
o szumnej nazwie

Swego czasu Komisarjat Rządu na m.
st. Warszawę ogłosił likwidację Związku
b. Uczestników Powstań Narodowych
Rzeczypospolitej Polskiej. Związe!: ten
był swego czasu zorganizowany przez
gen. Bułak-Bałachowicza. Obecnie, wo-
bec zakończenia likwidac'i tego związku,
Komisariat Rządu skreślił go z rejestru
stowarzyszeń. (Om)

Rozkładanie grzywien
na raty

Do starostw zgłaszają się w ostatnich
czasach dość często osoby, ukarane w
drodze administracynej grzywną 2 pro-
šbami o rozłożenie grzywien na raty.
Władze stają na stanowisku, że zasad-
niczo stosowanie tego rodza'u ulg jest
możliwe tylko w tych wypadkach, gdy
zostanie udowodnione, że osoba, składa-
jąca prośbę, rzeczywiście nie jest w sta-
nie wpłacić grzywny jednorazowo. (Om)

prócz arteryj wylotowych ulepszone bru-
ki kostki kamiennej otrzymąła również
ul. Polna, Powązkowska i Targowa.

Niezależnie od tego bieżący sezon bru-
karski poważnie zwiększył powierzchnię
dróg publicznych, zabrukowanych asfal-

tem. Ogółem asfaltem pokryto przeszło

67 tysięcy m. kw. ulic i placów, mianowi-

cie; wał Miedzeszyński (szosa na O-
twock), wybrzeże Kościuszkowskie, ul.

Pańska, Marymoncka, wiadukt ks. Por

niatowskiego, Lindleya,  Czerwnego

Krzyża i Jakubowska.
Prawie dwie trzecie bruków asfalto-

wych, ułożonych w r. b. przypada na

drogi i odcinki dróg, na wtórych istniał

dotychczas bruk z kamienia polnego (t.

zw. kocie by). (b)
—>:=:

Z życia stowarzyszeń
ODCZYT W STOW. TECHNIKÓW
W piątek dnia 15 b. m. o godz. 20-ej

w sali Wielkiej Stowarzyszenia Techni-
ków Polskich w Warszawie (ul. Czackie-
go 3-5) odbędzie się posiedzenie tech-
niczne, na którem p. dyr. JAN IWASIE-
WICZ wygłosi odczyt p. t. „Przemysł cu-

krowniczy w chwili obecnej”. Wstęp na
posiedzenie mają członkowie S-nia i go-
ście wprowadzeni,

ZE ZWIĄZKU SŁUCHACZÓW
ARCHITEKTURY

Dnia 14 b. m. o godz. 19-ej odbędzie
się staraniem Związku Słuchaczów Ar=
chitektury (Koszykowa 55) odczyt dr.
St. Sienickiego p. t. „Mebłe kolbuszow-
skie", Goście mile widziani.

Koszty utrzymania

Na posiedzeniu komisji do badania
zmian kosztów utrzymania przy Głów-
nym urzędzie statystycznym, odbytem
wczoraj, ustalono, że w październiku w
porównaniu z wrześniem koszty utrzyma-
nia wzrosły o 0,5 proc. Wpłynęła na to
zwyżka w grupach żywnościowych ó 1.1
proc. i potrzeb kulturalnych o 0,4 proc.
Wszystkie pozostałe grupy: odzieżowa i
obuwiana, mieszkaniowa oraz opałowa

nie wykazały żadnych zmian. (b)

Rejestracja rocznika 1915
W piątek, 15 b. m., w kole'nym dniu

drugiej powszechnej rejestracji mężczyzn
ur. w r. 1915, winni zgłosić się w wyr
dziale wojskowym Zarządu Miejskiego
przy ul. Florjańskiej 10, w godz. od 8 m.
30 do 13, poborowi zamieszkali na tere-
nie 10 komisarjatu P. P., nazwiska któ-
rych rozpoczynają się od liter A. do K,
wącznie.

 

 
\
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Kronika wileńska.
DYZURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apie! я

Jundziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—
Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—
Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —|
Pilsudskiego 20.

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Rano mglisto i miejscami chmur-

no, a w dzielnicach północnych
możliwy nawet przelotny opad.
W ciągu dnia naogół dość po-

Nocą przymrozki, silniejsze na
wschodzie kraju, w dzień dość ciep-
ło. Umiarkowane wiatry południo-
wo-zachodnie. !

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zarząd Związku Polskiej In-

teligencji Katolickiej gorąco prosi
swych członków i sympatyków o
przybycie w niedzielę, dn. 17 b. m.
na Mszę św. miesięczną, kitóra zo-
stanie odprawiona w Kaplicy Domu
Sodalicyjnego (ul. Zamikowa 8, II p.)
o godz. 9 rano-

SPRAWY SKARBOWE.
— Nakazy płatnicze na podatek

dochodowy. lzba Skarbowa w Wil-
nie zakończyła rozsyłanie nakazów
płatniczych na podatek dochodowy
za rok 1934, Termin płatności tego
podatku przypada w ciągu 2 tygodni
od dnia otrzymania nakazu płatni-
czego. (h)

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
— Zwyżka cen Inu. W związku

z wielkiem zapotrzebowaniem Inu
na rynkach zagranicznych, przeważ-
nie francuskim, belgijskim i włoskim,
ostatnio zanotówano zwyżkę cen na
wszystkie gatunki lnu. W związku
z tem niektórzy eksporterzy lnu
wstrzymali się narazie z wysyłką
zamówień, czekając na dalszą zwyż-
kę cen. (h)

—Krótki sezon grzybny. Skut-

kiem silnych chłodów tegorocznych,
urodzaj na grzyby był nadzwyczaj
słaby. Wytwórnie grzybów nie mo-
gły uwzględnić zamówień zagranicz
nych, gdyż posiadają wielkie zapo-

trzebowanie rynków miejscowych.

Wysłano tylko w początkach b. m.

do Ameryk: 500 kig. suszonych bo-
rowików 2 tys. klś. grzybów ma-
rynowanych w puszkach. (h) 3
— Tarcica z lasów wileńskich

dla Angli W dniu wczorajszym о-
puścił Wilno dyrektor Graydon z
Londynu, który z ramienia wielkiej
drzewnej łirmy brookerowskiej na-
wiązał kontakt z eksporterami
drzewa w Wilnie. Dyr. Graydon za”
mówił większe transporty tarcicy
dla swej firmy. Zamówienia jeszcze
odejdą w br. do Londynu. (h)
— Tępienie nielegalnego handlu.

MW związku z licznemi skargami na

nielegalny handel, uprawiany przez

 

wych i członków ich rodzin bez o-
płaty przewoźnego i bez ponoszenia
ciężarów publicznych, lzba Przemy-
|słowo-Handlowa wystąpiła do Mini-
sterstwa Przemysłu i Handlu z me-
imorjałem, wymieniając konsekwen-
cje jakie pociągają tego rodzaju zja-
wiska, występujące w sposób ‚па-
gminny dla handlu prywatnego
Skarbu Państwa. Wystąpienie to
dało pożądane wyniki, gdyż władze
kolejowe wydały surowe
nia idące w kierunku żądań sfer ku-
pieckich i Izby. (h)

|i
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SPRAWY KOLEJOWE.
— Zniżka taryf kolejowych. Dy-

rekcja P.K.P. w Wilnie przygoto-
wała rewizję taryfy kolejowej towa-
rowej, przeprowadzając w przyśpie-
'szonem tempie badania statystyczne
i kalkulacyjne, dotyczące taryt rol-
niczych, surowców i it. p. Wszystkie
te taryfy ulec mają z dniem 1 stycz-
nia 1936 r. zniżkom. (h)
— Zniżenie cen na bilety mie-

sięczne. Z dniem 1 stycznia 36 r.
wielokrotne. Bilety tygodniowe,
wadza nową taryłę za przejazdy
wielkorotne. Bilety tygodniowe,
które obecnie wydawane są tylko
robotnikom, będą mogły być naby-
wane od Nowego Roku przez wszyst-
kich. Cena biletów miesięcznych
będzie obniżona o jedną trzecią ce-
ny dotychczasowej. Cena biletu
miesięcznego, wynosząca obecnie
18-krotną cenę biletu jednorazowe-
go, obniżona zostanie od 1 stycznia
1936 r. do ceny 12-krotnej. Ulgi te
posiadać będą doniosłe znaczenie
dla osób, zmuszonych dojeżdżać co-
dziennie do pracy. '

SPRAWY AKADEMICKIE.
— V-iy dzień Tygodnia Misjolo-

gicznego. Dzisiaj, w piątek, 15 listo-
pada o godz. 19 w Sali Śniadeckich
U. S. B. ks. dr. Kazimierz Kucharski
T. J. wygłosi odczyt p. t: „Udział
Polski w dziele misyjnem Kościoła
Katolickiego w dobie obecnej”.

« Bilety wstępu do nabycia przy

 

Е В.А! DZIŚ

zarządze- |

   

    

 

„wejściu na salę w cenie 50 gr., dla
| młodzieży 20 gr.
— Dnia 16 bm. w salonach Ogni-|

|ska Akademickiego odbędzie się
|„Sobótka” taneczna. W programie
występy p. Jaksztasa, Chóru Bajana,
konkurs taneczny, kotyljon etc.
|Wstęp wyłącznie za okazaniem  le-
gitymacyj akademickich
wstępu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne Zebranie Fryzjerów

 

i| Chrześcijan. W piątek dnia 15 bm. o!
|godz. 8-ej wieczorem w lokalu przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1 w Wilnie

| gdbędzie się Walne Zebranie Chrz.
Zw. Zawod. Fryzjerów m. Wilna,

RÓŻNE.
— Nie wolno rozlepiać na mu-

rach domów plakatów. Starostwo
Grodzkie zwróciło uwagę, że w o-
statnich czasach cały szereg insty-
tucyj nie przestrzega przepisów O
zakazie plakatowania na murach
domów. Wobec tego zwraca się
uwagę, iż tylko organizacje wyższej
użyteczności publicznej mogą korzy-
stać z tego przywileju i to każdora-
zowo za zezwoleniem Starostwa
Grodzkiego. Władze  administracyj-
ne przystąpią do pociągania do od-
powiedzialności karno - administra-
cyjnej zarówno bezpośrednich spraw
ców jak i polecających plakatowa-
nie na murach.
3 Należy zaznaczyć, iż zakaz taki
lotyczy zarówno imprez prywat-
nych jak iEokenėdadi, (h)

Olicerowie przenoszeni do
policji W ostatnich dniach z D. O.

przeszło kilkunastu oficerów W. P.
Oficerowie ci celem zapoznania się
z nowemi warunkami pracy przejdą
specjalne kursy policyjne. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dniu 13 bm. między

godz. 13 a 15-tą przy pomocy dobranego
klucza dostali się złodzieje do mieszkania
Wandy Kulczyńskiej (Skopówka 7) i skradli
futro damskie i jesionkę męską, ogólnej
wartości zł. 280, na szkodę Kulczyńskiej i
Zygmunta  Potokańskiego, zamieszkałego
tamże.
— W nocy z 13 na 14 bm. złodzieje

wyłamali ścianę murowaną jatki mięsnej
Fruma Kagana (Raduńska 34) i ukradli
mięso wartości zł. 500.
— W dniu 14 bm. Józef Żurek (Nie-

świeską 4), kierownik kooperatywy  kole-
jowej, zameldował, że w nocy z 13 na 14
bm. zapomocą otwarcia drzwi frontowych
skradziono ze spółdzielni przy ul. Raduń-
skiej 28 rozmaite towary, wartości około
2 50015
— W dniu 13 bm. na szkodę Eugenjusza

Azbukina (Kopanica 5) z niezamkniętego
mieszkania skradziono _ pistolet firmy
„Walter“, wartości zł. 60.
— W toku dochodzenia w sprawie

kradzieży bielizny przy ul. Nieświeskiej 14
zatrzymano jako podejrzanych o kradzież,
Kazimierza Bielawskiego (Łokieć 3) i Bro-
nisława Bartoszewicza  (Szkaplerna 58).
Zatrzymanych wraz z  paserką Marją
Strzelcową (Starogrodzieńska 21)  przeka-
zano władzom sądowym.
4 W dniu 13 bm. o godz. 16.10 poster. I
komisarjatu na ul. Zawalnej spotkał zło-

 

lub kart,

K. do służby w policji państwoweji

 

: Pożar
w Dziśnieszczyźnie
GŁĘBOKIE. Na terenie pow.

„dziśnieńskiego zanotowano w mie-
siącu październiku 20 wypadków
pażaru, który strawił dorobek rolni-
(ka w sumie zł. 65.000.

Ostatnio w folw. Stanisławowo,
| gminy paraljanowskiej, przez  nie-
„ostrożne obchodzenie się z ogniem
spłonęła łaźnia z zawartością 500
kg. lnu na szkodę Marjana Oziębłow
skiego, mieszkańca tegoż folwarku.

akże wskutek  qieostrożnego
obchodzenia się z ogniem spłonęła
łaźnia wraz ze znajdującym się w
niej lnem, należąca do Puczyńskie-
$go Antoniego z Lichobłocia, gm. głę-
bockiej.
W Brycikach, śm. szarkowskiej,

spłonął dom mieszkalny, obory,
chlew i stodoła wraz z tegorocznemi
zbiorami, na szkodę Gaspera Ra-
dziwka oraz wskutek przeniesienia
się ognia spaliła się stodoła, należą-
ca do Karoliny  Stranczewskiej,
mieszkanki Mosarza, pow. postaw-
skiego.

i

dzieja Czerwonoluzego, który na widok
policjanta rzucił worek i zbiegł. W worku
znajduje się palto męskie czarne, pantofle
męskie stare i inne drobne rzeczy,
— W. dniu 14 bm, o godz. 2.40 poster.

Il komisarjatu zauważył ma ul  Majowej
dwuch osobników, zbliżających się od Sa-
skiej Kępy. Gdy złodzieje spostrzegli po-
licjanta, rzucili niesione pakunki, sami zaś

j zbiegli, Były tam dwa palta męskie od-
| biornik radjowy z głośnikiem i 8 kg. sło-
| niny.

— Groźba zabójstwa.  Zofja Malekiń-
ska, zam. przy ul. W. Pohulance 18, do-
niosła policji, iż mąż jej Leon, który u-
stawicznie ją maltretował, ostatnio zagro-
ził jej uduszeniem. Wobec nieludzkiego
traktowania _ nieszczęśliwej, obawa, iż
małżonek dokonać może swego zamiaru
jest zupełnie słuszna. W sprawę tę wgląd-
nie policja. (e)

WYPADKI.
— Złamała obojczyk. Skacząc z towa-

rowego wagonu pozostawionego na boczni-

cy przy ul. Kurlandzkiej, upadł i złamał
sobie prawy obojczyk 13 letni Jan  Ucie-
szyński, zam. pnzy ul. Brackiej 17—8.

Pierwszej pomocy udzieliło poszkodo”
wanemu pogotowie ratunkowe. (e)
— śmierć od denaturatu. Przez wypi-

cie większej ilości spirytusu denaturowane-
go zatruł się, dając słabe oznaki życia sta-
ły mieszkaniec domu noclegowego przy ul.
Połockiej 4 — Witold Wieliczko L 50,
W czasie przewozu do szpitala Wie-

"iczko zmarł. Zwłoki złożono w kostnicy
przy szpitalu św. Jakóba, oraz zabezpie-
czono do dyspozycji władz  sądowo-śled-
czych. (e)
— T-letni podrzutek. Nieznana matka

pozostawiła w lokalu Opieki Społecznej
swego 7-letniego syna z kartką, zawiada-
miającą, iż nazywa się on Stanisław  Ber-
łowski, urodzony w Puławach powiatu
dęblińskiego. Dziecko ulokowano w przy-
tułku dla sierot, (e) |

Zaginięcie. Z przedszkola „Promień”
(ul. Witoldowa 35) zginął 5 letni Marjan
Lisowski, wychowanek Karoliny Lisow-

|skiej, zam. przy ul. Dzielnej 15.
|miona o wypadku policja wszczęła poszuki-
|wanie zaginionego. (e)

 

niektórych pracowników _ kolejo-
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bardziej fascynnją- Ф o ©ca niż zwykle w || 00 Ż0l |
aiałym przebeju

Nzjzabawniejsza szermierka dowcipu i humoru. Nadprogram: n*jn. aktualja,

° Dziš Premjera! Największa rewelacja
HELIO doby obecnej! Film Superprodukcji Ernesta Lubltscha

Wielki flm erotyczny. Mistrzowska obsa/es bohat „Wypraw K'zyžowych“ LORETTA
YOUNG, nejslyn. ament CHARLES BO ER oraz * ARNER OLAND, Film demonstruje się

jeanocz w Paryzu, Londynie i in. stolicach świeta.
Nadprogr. Atrakcja oraz aktualja. Seanse o 4, 6, 8 i 10,15. W niedz, od 2-ej.

Jony Grawford
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LETNIEJ
POCZĄTKI PUNKTUALNIE: 4.30, 7.30 i 10.20
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„SEN NOCYJT

gier

Sport.
Komunikat Pol. Związku Gier

Sportowych.
Zarząd Polskiego Związku Gier

Sportowych uchwałą z dnia 18 paź-
dziernika 1935 r. rozwiązał Władze
Warszawskiego Okręgowego Związ-
ku Gier Sport za:

a) fakt bezprzykładnego naduży-
cia zaułania Prezesa przez jednego z
członików Zarządu, co w  następ-

  

stwie zostało zaaprobowane przez
Zarząd W. O. Z. G. S.;

b) brak warunku współpracy w
łonie Zarządu W. O. Z. G. $, co w
konsekwencji doprowadziło do re-
zyśnacji aż dwóch Prezesów w cią-
$u niespełna 3 miesięcy, oraz cią-
głych zmian personalnych w  po-
szczególnych resortach;

c) nieprzejawiania należytej dzia-
łalności sportowej (niezorganizowa-
niem yznanego W. O. Z. G. S$.
przez P. U. W.F. i P. W, kursu
z koszarowanego dla przodowników

sportowych, pomimo daleko
idącej pomocy P. Z. G, S, brak ja-
kiejkolwiek sprężystości w przepro-
wadzaniu okręgowych mistrzostw
szczypiorniaka, brak jakiegokolwiek
zainteresowania sportem na pro-
wincji itp.);

d) niewywiązania się z obowią-
zań finansowych wobec P. Z. ©. $.
Jednocześnie Zarząd P. Z. G. S. mia-
nował do czasu zwołania Walnego
Zebrania Komisarzem  Warszaw-
skiego Okręgowego Związku Gier
Sportowych p. kpt. Dobrowolskiego
Władysława.
Ai

List do Redakcji
Szanowny Panie Redaktorze!
W „Kurjerze Wileńskim" z dn. 31 paź-

dziernika b. r. pomieściłem wzmiankę w
sprawie p. Habdąnka z Podbrodzia.

P. Habdank zamieścił w poczytnem
piśmie Pańskiem sprostowanie, więc na te-
mat tego „Sprostowania p. Habdanka słów
kilka poniższego wyjaśnienia załączam.

Prawdą jest, że w dn. 15.X. b. r. przy-
łapałem p. Habdanka na kłusownictwie ry-
backiem na moich wodach, na co posiadam
kilku świadków i sprawa ta znajdzie się
niezadługo na wokandzie Sądu w Świę-
cianach.

Nieprawdą jest, że p. Habdank uiścił
mi całkowitą należność za połów ryb węd-
ką na cały sezon letni w kwocie zł. 5—
natomiast prawdą jest, że w maju b. r. wy-
kupił zezwolenie na połów ryb na m-c
czerwiec za kwotę zł. 1—; brakującą kwo-
tę zł. 4-— wpłacił dopiero w dwa dni po
przyłapaniu go na kłusownictwie na ręce
mojej służącej.

Racz przyjąć Szanowny Panie Redak-
torze wyrazy szacunku i poważania.

z Bolesław Kistelski.

HUMOR ZAGRANICZNY.
Trzy Gracje.

— Mówię ci, przyjrzyj się mojej narze-
czonej; trzy Gracje w jednej osobiel
— (o taka jest gruba!? (Candide)

W dobrych rękach.
— Jesteś zadowolona z nowej lekarki?
— Bardzo, moja droga! Dała mi adres

znakomitej krawcowej. (Le Rire)

 

| ROZPACZLIWE
bilžnim poiożene, „4!

NIO 201 ą
JESIEŃ, "chore dziecko w do-

dni coraz chłodniej- mu, a od dłuższego

romozmy

 

dziatwasze, uboga

szkolna niema obu-
wia, ubrania, niema
w czem pójść do
szkoły,

   

   
   

 

POSZUKUJĘ | DOM HANDLOWY 3
posady samodz. go-| BP, KALITA, L. ZABŁOCKI i S-kaы .
Palei atsi TELEFON 17-57.

  
Sz. Panie Czytel-

niczki, pośpieszcie z
pomocą  sierotkom i
ubogim _ dzieciakom,
składając jakieś
branko, buciczki, pł:
jszczyk i t.p. IV Ko
jierencji Pań Św. Wi
pentego A Paulo, Za-

 

    

   
 

 

 

hodowli inwentarza, i WILNO, WIELKA 17.
przyrządzaniu wędlin | poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe za
i kuchni. Świad, b.|| szkła, fajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne
dobre. Zygmuntowska,j żyrandole, lampy do elektryczności i naity, Ceny stałe, kon-

4—19. 413—0 kurencyjne,

Fachowa| |
PIELĘGNIARKA,

z długoletnią prakty-
ką, poszukuje pracy
przy chorych. Dobro- 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  
   
  

 

poaeAusno $ SAMOTNA

hu sprzedaż k PRACA. Į intelig. osoba poszu-

L PASKA kuje pracy kasjerki,
PIENAS|-kspedjentki, wycho-|

Kupię„dom ogar SERUM wawczyni do jednego

SZ SCE Technik Gi Tiad“kadochodu. Śpieszne o-
ierty do Admin. „Dz.
WiL* sub „176*.

ogrodniczy przyjmie dwóch osób. Wyma-
wszelką Pach RE gania skromne,
ną oraz udziela wszel- Admin.
kich porad w zakr. Wi“
ogrodnictwa. Łaskawe

 

DO SPRZEDANIA   

   
 

    

 

   
     

  

 

    
     

  

  

 

plac zalesiony, ul. zgłoszenia: ul. Szope-|
Sosnowa 40, około na 4 m. 19 dla „Tech-|
320 s. kw. 18 zł. są- nika", 426—1|
żeń. Inform. i oglą- #
dać plan, Mickiewi- B. NAUCZYCIELKA
cza 46—9, od godz. szkoły powszechnej
3—4 popoł poszukuje posady do     

  

 

  
  

  
  

    —н Zatwierdzone przez dzieci w wieku szkole
DO SPRZEDANIA Ministerstwo W. R. i nym lub przedszkol-

domek drewn. stu- O. P, Studjum bale- nym; chętnie przyjmie
dnia i plac 200 s. kw. towe posadę  ekspedjentki,
ul. Sołtańska 23 zaj SAWINY lub jaką inną pracę.
4000 zł. Inform: Mic- "*. |Łask. zgłoszenia do

  

  

  

   

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,
nagrodzony przez Minist, Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle,

WACŁAOA MOŁODECKIEGO
WILNO,

poleca: tapczany, fotele składane do spania, otomany,
meble klubowe i t. p.

 

czynny 3-a, m. 13.3_2ZAKŁAD OPTYCZNY

poszukuję  (Jala_ IWaszkiewicza
pracy do wszystkiego _WILEŃSKA 25. ,
do małej rodziny z b. (daw. O:tr brar"sxa)
dobrem gotowaniem, wykonuje Hinokle I
lub za kucharkę do okulary ściśle we-
kasyna oficerskiego. dług recept p.p. le-
Wiek średni, samotna, karzy okalistów. Po-
piśmienna. Poważne |еса najnowsze mo-|

Ad- referencje, Ul. Sło-, dele, Wszelkie ar- akiem jest
„Dz. |wiańska 2-a, m. 12itykuly w zakres ! I
48—4 godz. 2—3'/: po poł. optyki _ wchodzące.
 

JAGIELLOŃSKA 8,

lep kopry Ctrześcjani
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-
ma jest jedynym i niezawo-
dnym środkiem dochodu.

OGŁASZAICE SIĘ W PÓMIE CHRZEŚCIJAŃSKIEII

 |rzecze 5 — 2. lub w
Adm. „Dzien. Wil.*

|
  

„DZIENNIK
WILENSKI"
Najstarsze i nejpoczytniejsze pismo

na Wileńszczyźnie.
ADMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie

   

 

     

 

czasu jestem bez pra-
cy — zmusza mnie
odwołać się do miło-
sierdzia bliźnich, pro-
sząc o pomoc naj-
skromniejszą choćby
ofiarą. Adm. „Dzien.
Wil” dla „K. Mu".

| =RMDANTURYWW |. aniMA
i

i NAUKA. k
|zie ył 1

LITERATKA
Gdańska 1 m. 6 pisze
listy: handlowe, oko-
licznościowe — różne.
Na żądanie wierszyki,
powinszowania,  gra-
tulacje, kondolencje,
mowy. Opracowuje
reieraty, opisy, ėwi-
czenia szkolne. Stył
ładny. Ceny dostęp-

ne. —3

k Lekarze ž

MAISTAS
DOKTOR

| ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
sylilis, skórne i mo-
czopłciowe. Ul, Zam-
kowa 15, tel, 19-60

! od 8—1 1 3—8.

1…__

i ZGUBY. i

|

)

ATITTKVs
ZGUBIONĄ

książkę wojskową wy
daną przez P. K, U.
Warszawa na imię
Józeia Wsojewódzkie-

 

kiewicza 46—9 odj DOLSKIEJ |jadm. „Dz. Wil.* pod
godz. 4 popoł._ Dominikańska 8 — 3.=e s Wykonanie pierwszorzędne. Ceny niskie. od godz. 9 do 20-ej,tel. 12-44. gosans, o

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarza A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostową Nr. 1, Ddzowiednialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


