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Rok XIX ' Wilno, Piątek 13 Grudnia 1935 roku

Kulisy propozycyj paryskich
Nastrój niechęci wzrasta

EMERYTOWANA URZĘDNICZKA DYREKCJI LASÓW. PAŃSTWOWYCH.
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn, 12

grudnia 1935 r. w wieku lat 55.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele Św. Jakóba dziś

dn. 13 grudnia o godz. 9 m. 30; wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz
po-Bernardyński nastąpi

O czem zawiadamiają pogrąženi м/
tegoż dnia ogodz. 5 po poł.

smutku
PRZYJACIÓŁKI, KOLEŻANKI I KOLEDZY.

WRÓDZ ad a idz = й

Proces Ukraińców
WARSZAWA. (Pat). Czwartkowe po-

siedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o

zabójstwo śp. min. Pierackiego rozpoczęło
się o godz. 10.50. »

Na wstępie osk, Myhał prosi osudzie-
nie mu głosu, celem złożenia wyjaśnienia

w związku z wczorajszą uwagą prok. Że-

leńskiego o zmianie przekonań politycznych
oskarżonego i porównaniem go z osk. Ma-
lucą. Wyjaśnienie to — mėwi oskaržony —

jest ważne dla wymiaru kary a także dla
obrony mego honoru. |

Przewodniczący nie udziela oskaržo-|

wir, którego centralnym punktem jest

Mosdori. Kwestja telefonu Mosdoria, któ-

rą jeszcze poruszę w swej mowie oskarży-

cielskiej, byla brana przez wiadze śledcze

pod uwagę. Ale wracać do pierwotnego

punktu i twierdzić, że całe społeczeństwo

jest zbudowane na wstążeczce, znalezionej

w palcie w domu przy ul. Okólnik i wsku-

|tek tego jest oparte na niesłychanie wątiej

pódstawie i przewód sądowy może dać
wynik wręcz odmienny od tezy aktu o-
skarżenia, jest naprawdę, mojem zdaniem,

bezpodstawne, To nie jest sprawa poszla-
nemu w tej sprawie głosu, zaznaczając, że | kowa, to jest sprawa wyraźnych a mocnych

będzie miał jeszcze możność wypowiedze-
nia się,

Następnie sąd przystąpił
badania świadków.

ŚWIADEK TADEUSZ BANKO.
Zastępca naczelnika urzędu. śledczego

w Warszawie komisarz Tadeusz Banko po-:
daje, że od czerwca do listopada 1931 r.

policja warszawska korzystała z informacyj

studenta ukraińskiego Jerzego Dutki, doty-
czących działalności przebywających w;

Warszawie studentów ukraińskich. Po-|

do dalszego

dowodów.
Przewodniczący ogłosii postanowienie

mocą którego sąd oddalił wniosek obrony

o wezwanie świadka Sitkowskiego.
Następnie przewodniczący ogiosii po-

stanowienie w sprawie uznania za  uspra-

wiedliwione niestawiennictwa szeregu

świadków i postanowił zeznania wszystkich

tych świadków, złożone przez nich w, do-

chodzeniu prokuratorskiem i w śledztwie,

odczytać.

REWIZJE W PRADZE.
Po przerwie obiadowej zeznaje świadekczątkowo iniormacje tego koniidenta były,

ścisłe. Później jednak został on zwolniony,|Jerzy Krzymowski, urzędnik prezydjum Ra-

stwierdzono bowiem z jego strony usiłowa-|dy Ministrów, który jako major sztabu

nie prowokacji. | giównego powiadomiony został w paździer-

ROZMOWA Z MOSDORFEM. |niku 1934 r. o przeprowadzeniu w Pradze

Następnie zeznawał Świadek Jerzy rewizji u Senyka, używającego paszportu i
Stawicki sekretarz ministra nazwiska litewskiego Biskauskas. Przepro-

wadzono też wówczas rewizje u Baranow-

skiego, Zabawskiego, Czuczkiewicza, Mar-

tyńca, Mirowicza, Kulczyckiego i Rawicza.

Dokumenty, znalezione podczas tych re-

wizyj, są świadkowi znane. Rewizje doko-
nane zostały przez władze czechosłowackie.

Na pytanie adw. Hankiewicza, w jaki

sposób dokumenty te doszły do wiadomo-
ści władz polskich, świadek odmawia od-

powiedzi, osianiając się, tajemnicą  służ-

bową.

Wniosek obrony o zwolnienie świadka

z tajemnicy urzędowej Sąd postanawia po-

zostawić bez uwzględnienia. 5
Na pytanie obrony šwiadek stwierdza,

że dokumenty, których było około 2.500,
oraz iotograije widział w oryginale. Auten-
tyczność tych dokumentów nie podlega
wątpliwości.

Skolei sąd przystępuje do
złożonych w śledztwie zeznań
nieobecnych, których Sąd postanowił

rozprawę sprowadzić.
Są to zeznania przeważnie właścicieli

oraz pracowników skiadów aptecznych i

drogerji w Krakowie, którzy zeznają, iż

znali Karpyńca, jako klijenta oraz opisują
w jakie chemikalja oskarżony zaopatry-

wał się. :
Dłuższe zeznania złożył konsul R. P. w

Szczecinie Sztark, który podał szczegóły

zatrzymania osk. Łebeda w Swinemuende
po przybyciu jego z Gdańska statkiem

„Preussen“.

Q godz. 17-ej przewodniczący przerwał

spraw we-

wnętrznych, który podał szczegóły trybu
życia śp. min. Pierackiego.

Na pytanie obrony świadek podaje, że
w dniu zabójstwa Ministra koło godz. 14-ej
odebrał telefon od działacza młodych na-
rodowców dr. Mosdoria, który prosił o

audjencję u Ministra jeszcze tego samego

dnia. Gdy świadek powiedział do Mosdor-
ia, że ze względu na zjazd wojewodówmi- |

nister jest zajęty i audjencja może się od-

być dopiero w poniedziałek, lub wtorek
następnego tygodnia, Mosdori oświadczył,

że to będzie zapóźno. Na pytanie adw.
Pawenckiego, czy Mosdori mówił, że bę-|
dzie zapóźno po godz. 15-ej świadekodpo”|
wiada przecząco,

Adw. Hankiewicz wnosi o odczytania

zawartej w aktach sprawy relacji policyj-

nej, dotyczącej osoby Mosdoria,

Sąd nie uwzględnia tego wniosku z u-

wagi na to, iż okoliczność ta niema żadne-
$0 znaczenia dla sprawy.

„ŚLEDZTWO ZBUDOWANE

NA WSTĄŻECZCE.
Obrońca Hankiewicz w związku z ze-

znaniami św. Stawickiego wnosi o dopusz-
czenie dowodu ze świadka insp. pol. Sit-
kowskiego na okoliczność, że w dniu 15
czerwca po zabójstwie min. Pierackiego dr.
Mosdori zniknął z Warszawy i že dotych-

czas miejsce jego zamieszkania jest policji

nieznane.

Prok. Rudnicki: Proszę sądu. Koło tej

kwestji Mosdoria i O. U. N. ciągle obraca  się cały szereg pytań, wytworzył się stały

odczytania

świadków

na

rozprawę do piątku 9.10 rano,
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Przy najniższej cenie - najwyższa jakość
radjoaparatów „ELEKTRIT*

u limie. MICHAŁ GIRDA,
WILNO, ZAMKOWA 20, TEL. 16-28
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LONDYN (Pat). Opozycja prze-

ciwiko projektowi trancusko-angiel-
skiemu w sprawie załatwienia kion-|
fliktu włosko-abisyńskiego, wedłuś|
Reuiera, wzrasta. Į

„Daily Mail“ i „Morning Post“:
tiumaczą naglą zmianę ZER!

\

I

stanowiska zaniepokojeniem  sytu-
acją na morzu Śródziemnem.

NEGUS ODRZUCIŁ FROPOZYCJE.|

BERLIN. (Pat). Z Dessia nade-'
szła wiadomość, iż w glownej kwa-
terze abisyńskiej ogłoszono komuni-:
„kat urzędowy 0 odrzuceniu przez
negusa propozycyj Irancusko-bryttyj-|
skich. Korespondentom prasy zagr.
cesarz oświadczył, iż nie cofa swych!
poprzednich delklaracyj, a zwłasz-|
cza oświadczenia z dn. 8 paździer-|
nika, w którem zaznaczył, iż nie do-
szłoby do wojny w Abisynji, gdyby
ludność abisyńska nie była zmuszo-|
na bronić ojczyzny przed inwazją.
Włochów. !

PODSTAWA DO DYSKUSJI |

RZYM. (Pat). .Półurzędowe koła
włoskie informują, że dokumenty
przedstawione Mussoliniemu zawie-
rają tylko podstawę do dyskusji a
nie za konkretne propozycje. Nie u-
poważmiają one” przesadnego
optymizmu, który ujawnia się np. w
prasie francuskiej. Podstawa dysku-
sji, przedstawiona przez Francjęi
Anglję, zostanie zbadana przez rząd
włoski z należytą rozwagą. Nato-
miast stanowisko, jakie wobec pla-
nu paryskiego zajmuje negus, nie
obchodzi Wiioch. Odpowiedź Abi-
synji zainteresować może tylko
Francję i Anglię.

POSIEDZENIE KOMITETU  18-tu.

zebrał się dziś o godz. 4-ej ppoł. pod
przewodniciwem p. Vinoonkaiosa
(Portugalija).

Pierwszy zabrał głos premjer La-
val, który podkreślił, że pomimo
nieudania się' poprzedniej próby za-
łagodzenia zatargu  włosko-abisyń-
skiego, akcja pojednawcza,  należą-
ca do obowiązków Ligi Narodów,
nie została poniechana.

Francja i Anglja uznały za sto-
sowne szukać podstaw porozumie-
nia, co do których obie strony mo-
głyby się wypowiedzieć.

Rządy włoski i abisyński zostały
powiadomione o sugestjach francu-
sko-angielskich. Rola Francji i An-
$lji jest obecnie zakończona i jest
rzeczą Ligi Narodów zdecydować,
co mia być dokonane.

| Po premierze Lavalu przemówił
jmin. Eden, który przypomniał, że
Kom, Koordynacyjny wypowiedział
się przychylnie co do wysiłków,
podjętych przez rządy Francji i An-
ślji oraz wypowiedział się za zwola-
niem Rady Ligi w najbliższym  ter-
minie. ‘

Delegat Polski przy Lidze Nar.

EiAu i RDA

NOWY WICEMARSZALEK
SENATU.

Na dzisiejszem posiedzeniu  Se-
nat wybrał nowego wice-marszałka,
sen. Barańskiego 'na miejsce dr.
Šwitalskiego, który złożył mandat.)
Również dokonano wyborów człon-|
Ików poszczególnych komisyj.

RZĄD BRYTYJSKI W SPRAWIE
KONSTYTUCJI EGIPSKIEJ.

 

Nr. 343

spotkaniu Jabja iadmówił przyjęcia
od Włochów proponowanych mu za-
pasów broni i przejścia ma stronę
Włoch, umożliwiając _wyłkonanie
planów włoskich, zmierzających do
otwarcia armjom drogę z Assabu do
Dessje. Mioiska: abisyūskie z Addis
Abeby podążają. w trzech kierun-

min. Komarnicki w swem  przemó-
wieniu wskazał na konieczność po-
wstrzymania się od wszelkich posta-
nowień, mogących mieć znaczenie
polityczne, aż do chwili, kiedy Rada
Ligi Nar. będzie mogła się wypor
wiedzieć co do wartości nowych
propozycyj,  sugerowanych przez
Francję i W. Brytanję. kach: do Harraru, do Ogadenu i

Większość delegatów Ipodzielata|Dessie. Wojska włoskie w Ogade-
w zupełności stanowisko Polski, iżlnie zatrzymały się, lęwe skrzydło

nie można jednocześnie uciekać się| włoskie jest zagrożone przez  abi-
do dwóch metod — t. zn. zjednej |syńczyków, idących z Dzimmy i
strony do procedury koncyljacyjnej, | Arussi, którzy mogliby odciąć Wło-
a z drugiej do zaostrzenia sankcyj.|chom tyły. Próby czynione przez

Naogół sytuacja ocenia się bez op-| Włochów, aby podnieść przeciw
tymizmau. | Abisynji muzułmanów w Harrarze i

Obecnie toczą się narady w Aussie, zupełnie zawiodły.
sprawie sposobu wniesienia na Ra-|
dę tekstu propozycyj angielsko- | CESARZ NA INSPEKCJI

francuskich. ADDIS ABEBA. (Pat). Cesarz
- udał się samolotem ma inspekcję

POCHÓD WŁOSKI. frontu północnego, poczem powró- |

DŻIBUTL (Pat). W rejonach cił do Dessie.
Dessje i Aussy lotnictwo włoskie ADDIS ABEBA. (Pat). Według |

prowadzi ożywioną działalność, do- | otrzymanych tu wiadomości lotne н

konywując zdjęć i bombardując sku- oddziały rasa Sejuma starły się na

pienia abisyńczyków. |północ od Makalle z oddziałami

Sułtaą  Aussy Mahmud Jahja włoskiemi. Po stronie włoskiej było

przyjął u siebie rasa Immiru. Po tem jakoby 20 zabitych.

Z za kulis sanacji |
Bunt przeciw p. Sławkowi

ce ideowej i organizacyjnej'. Stano-
wisko śląskich sanatorów uważane
jest jako wyraźny bunt przeciwko p.
Sławikowi, którego autorytet w о-

Na Górnym Sląsku jako emana-
cja BB. działała partja pod nazwą
Narodowo - Chrześcijańskie Zjedno-
czenie Pracy, które było całkowicie
uzależnione od Warszawy a jedynie
w sprawach polityki lokalnej musia-
ło słuchać instrukcyj wojewody Gra-
żyńskiego. `

Obecnie wobec rozkazu p. Sław-
ka, by wszędzie organizacje partyj-

bozie pomajowym ostatnio zanika
całkowicie,

Podobne objawy obserwować
można również 'w Warszawie. W
tych dniach odbyło się zebramie
działaczy Partji Pracy, do której na-

GENEWA. (Pat). Komitet 18-tuį leżał swego czasu premjer Kościał-ne BB. zostały zlikwidowane, śląskie
kowski. Na zebraniu tem wybranoNar. - Chrześc, Zjednoczenie Pracy

odbyło zjazd, na którym postanowio zarząd główny, któremu zlecono o-

no nie usłuchać rozkazu p. Sławka i żywić działalność partji i przygoto-

nie rozwiązywać się. Sekretarzem wać kongres deleg. z całego kraju.

tej partji jest młody poseł p. Kopeć, Wszystko to świadczy o tem, że

Iktóry ma ostatniem posiedzeniu sej- w łonie obozu sanacyjnego dochodzi

mu wystąpił ostro przeciwiko „pust- do wiellkiego roprzężenia.

   

     

  

   
    

  
  

    

 

Stronnictwo Narodowe
W niedzielę dnia 15-go grudnia b. r. o godzinie 17 min. 15 w sali Stron-

nicwa Narodowego ul. Mostowa 1.

odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
pod hasłem

„Narodowy front pracy
PRZEMAWIAĆ BĘDĄ na temat: 1) Świat pracy w Ruchu Narodo
—St. Łochtin. 2) Co dała sanacja ludziom pracy — N. Grabowski. 3)Do

czego dążymy? P. Kownacki:
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

 

Hotel Bruhli
Warszawa, Fredry Nr.12
OTWARTY POD NOWYM ZARZĄDEM

Położony w najspokolniejszym punkcie śródmieścia

vis a vis Ogrodu Saskięgo. Wyjątkowa cisza.

Częściowo przebudowany. Woda bieżąca—zimna i gorąca. 
KAIR. (Pat). Rezydencja W. Bry-,

tanji zawiadomiła premjera Nassim-
Paszę, iż rząd brytyjski nie wysunie
żadnych zastrzeżeń przeciwko przy-| wróceniu konstytucji z 1923 r. į

Telefon w každym pokoju. Centralne ogrzewanie i piece.

POKOJE 0D 5—Zt.
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Katzenjammer
„Piast“ organ Stronnictwa Lu-

dowego, donosi, że poseł Sławek po
lecił sekretarzom BB. spalić wszyst-
kie dokumenty i całe archiwa Bloku
we wszystkich miejscowościach. Za-
rządzenie nakazuje spisanie proto-
kółu z wykonania tego nozkazu.

Czyżby się p. Sławek wobec hi-
slorji wstydził działalności BB?

МогМме 1 to, bo posłuchajmy, ja-
kie jeremjady na temat BBWR, wy-,
pisuje „Kurjer Wileński": SS

„Małość ludzka jest rzeczą powszech-|

ną i wiekuistą. Wiczorajsi wyznawcy Н

chwalcy zmieniają się dziś w napastliwych

Dziś radziby uchylić się od tej adpowie-

dzianości, Nie jest to ładna cecha charak-

teru, nie świadczy to o cywilnej odwadze
pewnych ludzi, a tem mniej o ich wartości

społecznej. Potwierdza to natomiast bardzo
wyraznie trafność przysłowia ..broń mnie
Boże od moich przyjaciół, bo od nieprzyja-

ciół sam się obronię.

Są to ludzie z pod znaku: „Górą nasi,

nasi górą!” — „Którzy nasi?“ — ;Ci co

górą”.

Członkowie BBWIR. do niedaw-
na byli dla „Kurjera Wileńskiego”,
nieledwie solą ziemi, a dziś? Popro-,
stu karjerowicze! !

 нн+nn aanArias -—

$ 1. Baibaa Ouszkidewa
Jak donosi prasa rosyjska, zmar-

ła przed paru dniami w maj. Marku-
cie pod Wilnem ś. p. Barbara Pusz-
kinowa była wdową po najmiłod-
szym synie wielkiego poety rosyj-
skiego Aleksandra Puszkina.

Śmierć Barbary Puszkinowej wy-
warła w społeczeństwie rosyjskiem
wielkie wrażenie, gdyż w jej osobie
schodzi do grobu jeden z nielicznych
pozostałych przy życiu, członków
rodziny wielkiego poeety.
eIASRRKDT

Odkąd KARPIE jadam stale

Zdrowie służy mt wspaniale!

krytyków i przeciwników. Dotyczy to za- | WNE OWOC03703KE I II i OO

Niemiła przygoda Dr. Gorzuchowskiego
rówmo osób, jak idej, ruchów obozów. Bax-

dzo ciekawego materjału ze stanowiska

psychologji społecznej dostarcza lilzwidacja

BBWR, z którym najbliżsi nieraz jego wy-

znawcy obchodzą się dziś bezceremoajal-

nie, dając przykry dowód oportunizmu i ma

łoduszności. Pisze o tem „Dziennik Poznań-

ski“,

Takl Zachowanie się pewnych ludzi jest

niesłychanie znamienne, Zapominają oni o

jednem, że byli członkami BBWR, że czę-

sto całą karjerę a nawet majątek temu

właśnie BBWR. zawdzięczająi że są współ-

odpowiedzialni za działalność tego Bloku.

Rozpowszechniajcie
WILEŃSKI KALENDARZ

NARODOWY
WI każdym domu polskim i chrze-

ścijańskim powinien znajdować się
Wileński Kalendarz Narodowy je-
dyny na Wileńszczyźnie walczący z
zalewem żydowskim.  Nabyć go
można we wszystkich księgarniach
oraz w Administracji „Dziennika
Wileńskiego lub w Sekretarjacie
Stronnictwa Narodowego — ul. Mo-
stowa 1.
W cenie 1 zł. za egzemplarz.

UK iiiOi i ALB KL
REKORDY LOTNICZE OBECNEJ DOBY.

Przeciętny śmiertelnik nie zdaje sobie
sprawy, ile czasu lotnik poświęcić musi na
sprace przygotowawcze i ile przytem po-
mieść musi trudu dla osiągnięcia zamierzo-
nego celu. Tempo — Tempo! To božek
czasu. Codziennie prasa przynosi wiado-
mości o pożeraczach kilometrów. Coraz za-
wrotniejsze tempo niszczy i merwy,' nieod-
powiednie odżywianie powoduje  przed-
wozesne starzenie się. Dlatego też każdy
człowiek dbać powinien o swoje zdrowie.
Lekkostrawne potrawy wzmacniają  orga-
nizm i nerwy, natomiast ciężkostrawne ob-
ciążają żołądek i wyczerpują miast przy-
spożyć sił.

Pracownik umysłowy jak i fizyczny
potrzebuje pewien zasób witamin, lecyty-
my, soli wapniowych. i foeforowych, a
wszystkie te naturalne składniki chemiczne
zawierają wyroby zakładów KNORR
a szczególnie płatki owsiane KNORR. Ide-
alnie oczyszczone płatki owsiane KNORR
są nietylko szczytem produkcji krajowej,
lecz przedewszystkiem nieocenionym środ-
kiem ędżywczym dla wszystkich  potrze-
bujących mocne nerwy. A tych potrzebuje-
my wszyscy.
Ai iiAO iEй S

OBŁAWA NA BANDYTÓW.

Z polecenia komendy P. P. pow.
Wileńsko-Trockiego w powiecie
przeprowadzona została obława, w
wyniku której zatrzymana kilku o-
pryszków i bandytów na czele z
mieszkańcami gm. niemenczyńskiej:
Sudanisem, Żeromskim i Parweni-
sem, których osadzono w wiej
niu. (h)

„Kurjer Poranny” donosi o nie-
miłej przygodzie, która spotkała we
Włoszech "dr. Jana Gorzuchowskie-
go, asystenta prof. Lotha w. Głów-
nej Szkiole Handlowej, a syna zna-
nego na terenie Wilna, p. K. Gorzu-

chowskiego, właściciela firmy jubi-
lerskiej.

P. Gorzuchowski prowadził bada-
nia naukowe w Sardynji. W trakcie
tej pracy spotkała go niespodzian-
ka, kitórej dr. Gorzuchowski jak rów
nież opinja polska najmniej się mogli
„spodziewać. Oto pewnego dnia a-
'resztowano go jako szpiega angiel-
jskiego i osadzono skutego w kajda-
jnach w więzieniu, w którym przebył
EU dni. Dopiero na skutek energicz-
5 interwencji naszej Ambasady w

Nowości wydawnicze
Ukazai się w druku 12 zeszyt

„Tęczy*, zawierający niezwykle cie-
kawe artykuły. Na wstępie spotyka-
my fragment z doskonałej i pięknej

książki prof. Thiberghien'a, pod ty-

tuiem „Uzy nauka prowadzi do Bo-

ga?' Prof. Władysław Tarnowski w
artykule „Nowe odkrycie historycz-

ne w Anglji* przedstawia prawdziwe

oblicze katolików w Anglji od XV
wieku, systematycznie w historji an'
gielskiej tałszowane. „Między daw-

nemi a .nowemi laty”, oto tywuł nie-

zmiernie interesującego artykułu Jó
zeła Kisielewskiego, omawiającego

stosunek rodziców do młodzieży o-
raz stosunek młodzieży do objawów

życia współczesnego. K. M. Moraw-

ski daje w artykule „Wieloryb i wil-
czyca' obraz На Mussoliniańskiej.

Pamięci przedwcześnie zgasłego ar-

tysty - fotografa Konrada Hotimana
poświęcono antykuł p. t. „Świat w

skrócie objektywu”, obficie ilustro-

wany zdjęciami Hoffmana, Numer

uzupełniają bogate przeglądy, roz-
rywki umysłowe, filatelistyka oraz
graiologja.

; „Nr. 12 „Tęczy“ nabyč można w

„księgarniach, w kioskach oraz ad-
|ministracji „Tęczy”, Poznań, Al.

Marcinkowskiego 22. Numery oka-
zowe dostarcza administracja za
przesłaniem 50 śr.

 

  
WILNO,UL.

PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA
" HURTOWY SKŁAD PAPIERU: MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

Rzymie dr. Gorzuchowski został
zwolniony i przed kilku dniami po-
wrócił do Wilna.

 

TRAGICZNE POLOWANIE.
Dnia 10 b. m. w godzinach ran-

nych podczas polowania w lasach
kudelskich wydarzył się tragiczny
wypadek postrzelenia myśliwego Ja
na Mroczkowicza, mieszkańca za-
ścianka Mironowicze gm. kudelskiej.
Podczas obstrzału zwierzyny niejaki
Mateusz Pietkun zamiast do zająca
strzelił do Mroczkowicza, raniąc go
ciężko w bok.

Sprawcę  postrzelenia zatrzymano
do wyjaśnienia sprawy. (h)

B. URZĘDNIK I STUDENT SKA-
ŻANI ZA KRADZIEŻ RUR WODO-

CIĄGOWYCH.
W Sądzie Okręgowym Wileń-

skim coraz częściej spotykają się
sprawy, które najwymowniej świad-
czą o beznadziejnej sytuacji mater-
jalnej licznych rzesz pracowników
umysłowych i młodzieży akademic-,
kiej pozbawionej pracy.

Wi dniu wczorajszym Sąd Okrę-
$owy rozpatrywał sprawę b. urzęd-
nika lzby Skarbawej W. Osipowi-
cza i b. Studenta USB A. Klecz-
kowskiego oskarżonych o kradzież
rur kanalizacyjnych z objektu szpi-
tala św. Jakóba. Sąd Okręgowy
skazał wspominianych wyżej po
miesiące więzienia. (h)

1

| -OBLAWA NA DORADCOW
\ : SĄDOWYCH.

Z polecenia władz przeprowa-
dzona została obława na t. zw. do-
radców sądowych, grasujących w
pobliżu Sądów. Zatrzymano 5 „do-
radców", z których trzech okazało
się oszustami poszukiwanymi przez
władze sądowe.

Zaznaczyć należy, iż częste o-
błaby na „doradców ilość tychże zre
dukowała do minimum, w związiku z
czem należy się spodziewać, iż nie-
zadługo ta plaga zupełnie zniknie z
okolic Sądów wileńskich. (h)
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| POLECA: KALENDARZE, OZDOBY CHOINKOWE, POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE |

 

0 dzieciach trudnych do prowadzenia ”
"Kito nie zna dzieci trudnych do

prowadzenia, dzieci, które do roz-

paczy rodziców doprowadzają, któ-

re istną plagę w życiu szkolnem sia-

nowią, które tyle przykrości oto-

czeniu przysparzają. Coraz więcej
w dzisiejszych czasach tego rodzaju
dzieci, kapryśnych i krnąbrnych,

niestornych i nieposłusznych, coraz

częściej w histerycznych warunkach
doby obecnej spotykamy się z ma-
teerjałem nie łatwo poddającym. się
zabiegom wychowawczym, czy to
w rodzinie, czy też w szkole, —

W. życiu codziennem obserwujemy
różne typy t zw. dzieci 'trudnych,
rozmaite tych typów: warjanty i gra-
dacje, poczynając od zaniedbanych
pod względem wychowawczym, a

kończąc na pozbawionych, wskutek
pewnych  anorimalności  psychicz-'
mych, zdolności akomodacji do nie-
skomplikowanych mawet wymagań
otoczenia i środowiska. — Typ dzie”
cka zaniedbanego wyrasta na tle
niezdrowych warunków społecznych
i ma swe źródło głównie i przede-
wszystkiem w materjalnem, a co za
tem idzie, i moralnem upośledzeniu
szerokich warstw społeczeństwa,

 

*) Do napisanią notatki niniejszej w dur,

Baley'a p. t. „Zarys psychologji

Atlas, ;. 1935.

|nowym z małowartościowością 5
(tury psychicznej, nie wykazuje cech

psychiczny zaś czynnik w znaczeniu
dyspozycji wrodzonych roli decydu-
jącej w mechanizmie powstawania
stanu zaniedbania nie odgrywa. Bie-
da i nędza wraz z ich konsekwencja
mi wogóle, niedostateczne odżywia-
nie, złe waruniki mieszkaniowe, brak
opieki rodzicielskiej i: deprawujący
dziecięce dusze przykład starszych
w szczególności, — oto atmosiera, z
której się rekrutuje kontyngens u-
mysłowo zacofanych, moralnie nie-
dorozwiniętych, wpływom wycho-
wawczym małodostępnych dzieci.

Szkoła ma do czynienia ponadto
z innym typem dziecka trudnego do
prowadzenia, z t. zw. dzieckiem le-
niwem.  lstnieje dwojakiego rodzaju
lenistwo, —- prawdziwe i rzekome,
Podczas gdy pierwsze posiada swe
źródło w wadliwościach nerwowo-
psychicznej organizacji danego o-
sobnika, przejawia się w postaci
chorobliwej niechęci do trwalszych
wysiłków, tudzież osłabienia ten-

 
 dencji do działania, drugie natomiast
nie pozostaje w związku przyczy-

jest bowiem swo-
samoobron-

Oile

patologicznych,
istym wyrazem reakcji
nej organizmui dziecięcego.
prawdziwe lenistwo,

nie budzi poważniejszych psycholo-
gicznie i pedagogicznie uzasadnio-
nych obaw. Dziecko pozornie leni-
we legitymuje się większem lub
mniejszem zahamowaniem pewnych
czynności psychicznych, które to
zahamowanie pozostaje w ścisłej za-
leżności w wielu wypadkach od sta-
Inu złego odżywiania, anemii, prze-
| bytych chorób zakaźnych, zbyt czę-
1510 ad związanych z okresem doj-
'rzewania łermentów wewnętrznych,
|nierzadko od braku zainteresowania
jtreścią mauczanych przedmiotów,
bądź też monotonją pracy szkolnej.
„Niedomodze w pierwszym rzędzie
ulega uwaga dziecka, zaburzeniom
terjaiem nie łatwo poddającym się
nie zainteresowania, zwężanie zaś
stery zainteresowań  z konieczności
rzeczy pociąga za sobą uczucie znu-
dzenia i skłonność do szybkiego mę-
czenia się, tem samem do obniżenia
sprawności umysłowej, Takie są w
ogólnych zarysach cechy charakte-
rystyczne dziecka pozornie leniwe-
go, cechy bynajmniej nie razpaczli-
we, szczególnie jeśli zważyć, że od-
notowane wyżej anomalje są natury

truk epizodycznej ,przejściowej.

stanowią dzieci;
a odznaczające się  lękli- |kazują w należytym stopniu wytrwa

wością, zwątpieniem w siebie, rybi.
od-

w sensie pata- działywaniami onieśmieleniem za-iz t t jako. uciążliwy balast
żej mierze przyczyniła się książka Stefana logicznej ospałości i bierności du- równo wobec starszych jak i kole- > BL Ti z

w związku chowej, znaczne zn wycho- gów,
dziecka”. Kciąśnica wawcze nastręcza, o tyle pozorne wiary we wiasne siły nieumiejące w ci omawianej kategorji najbardziej

lenistwo, jako zjawisko codzienne, wielu razach poradzić sobie w gro--przykre i w szkole jest

Osobną grupę
nieśmiałe,

motywowanem  zewnętrznemi

 

Zbiegowie z więzienia przed Sądem
Okręgowym

W. celi Nr. 16 śledczego więzienia sży się w metalową część łóżka
wojskowego na Antokolu osadzono przy pomocy pozostałych stopniowo
trzech niebezpiecznych  przestęp- wciągu dłuższego czasu wykręcali
ców: Stanisława Godlewskiego, ska- | te śruby, poczem wszyscy trzej do-
zanego na 9 lat więzienia, Kazimie- podwórze, astali się na więzienne
rza Ruczeka — na 3 i pół lat, oraz stąd na ulicę.

|Józeła Dryłę — na 5 lat. \
Skazani na dłuższy: okres czasu;

przestępcy uplanowali ucieczkę z)
więzienia, której dokonali w nocy
na dzień 18 czerwica r. b.

Plan ucieczki urzeczywistnion
został dzięki temu, iż Sooefżz gii
omi, że nadłamane kraty celi wzmoc
nione są żelazną sztabą. Śruby od
sztaby znajdowały się wewnątrz
celi Jeden z więźniów zaopatrzyw-

|; |Zbiegowie przy pomocy

Zarządzony 'w godzinę później
alarm nie dał rezultatu.

policji
ji żamdarmerji ujęci zostali dopiero
po tygodniu.

W. dniu wczorajszym. wszyscy
trzej zasiedli na ławie oskarżonych
jw Sądzie Okręgowym. Po krótkiej
'rozprawie ogłoszono wyrok, na mio-
„cy którego skazano ich za ucieczkę
po roku więzienia. (e)

 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i mglisto, gdzie-

niegdzie możliwy drobny opad śnieżny,
głównie jednak na południu kraju.

Lekki mróz (w górach umiarkowany).
RACE wiatry z kierunków wschod-

nich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyśmrują następujące

aple!
Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-

Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28,
Apteka Filemonowicza — Wielka 29.

i WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Roraty urzędników paūstwo-

wych. W niedzielę dnia 15 grudnia
rb, o godz. 7 min. 30 rano odprawio-
ne będą w kościele św. Jerzego do-
roczne roraty urzędników państwo-
wych. Nabożeństwo celebrować bę-
dzie ks. kanonik prof. A. Cichoń-
ski. Kazanie wygłosi ks, prof. W.
Urmanowicz.

į Z MIASTA.
| ,— Kary za nieobniżanie cen cu-
kru i węgla. Wi związku z ustale-
niem cen cukru i węgla, władze wo-
jewódzkie wydały zarządzenie,
wskazujące na konieczność zwróce-
nia uwagi, aby ustanowiona przez
komitet ekonomiczny cena detalicz-
na cukru nie przekraczała nigdzie 1

3 zł.zakiig. :

' Z tego względu władze wojewódz-
kie polecają organom administracyj-
nym bezwarunkowe przestrzeganie
wymienionej ceny detalicznej oraz
pociągania winnych pobierania cen
wyższych do odpowiedzialności kar-
no-sądowej.

Jednocześnie władze wojewódz-
kie wydały podległym sobie  orga-
nom poleecenie, ażeby obniżka cen
węgla znalazła pełny i natychmia-
stowy wyraz w cenach pobieranych
przez sprzedawców detalicznych. h

ы SPRAWY MIEJSKIE.
— Rozszerzenie sieci elektrycz-

nej. Elelktrownia Miejska przystąpi-
ła obecnie do -rozszerzenia - sieci
elektrycznej na terenach dalej. po-
łożonych przedmieść.

Od paru dni całe przedmieście
Jerozolimka zaopatrzone zostało w
światło elektrycznych latarń  ulicz-
nych.

Da końca b. m. wciągnięte zo-
staną do sieci elektrycznej przed-
mieścia Wołokumja i Kolonia Ma-
gistracka.

„madzie życia szkolnego. Podobny
jzespół występuje zbyt jaskrawo u
niektórych osobników w okresie
dojrzewania, zdarza się jednak i w
fazie wcześniejszej w przewažnej
mierze u t. zw. intrawertyków ze
skierowaną uwagą na przeżycia we-
wnętrzne. Przyczyny onieśmielenia
tej kategorji dzieci szukać należy w
dyspozycjach wrodzonych, w ich
konstytucji psychicznej, w pełnej za-
gadek i tajemnic . dziedzinie pod-
świadomości. AAA 3

Gdy mowa o dzieciach trudnych
do prowadzenia, należy wspomnieć
o dziecku nerwowem, obdarzonem
nadwrażliwością, połączoną z szyb-
iko następującem wyczerpaniem, 0-
raz chwiejnością reakcji na wszel-
kiego rodzaju podniety. W. różno-
rodny sposób przejawia się nerwo-
wość u dzieci: erotycznych  odno-
towujemy wzmożoną pobudliwość,
skłonność do impulsywnošci, cho-
robliwy jakiś pęd do ruchów, u lim-
fatycznych stwierdzamy  ociążałość,
niechęć do wysiłków,  kapryśną 

2 powodu braku zaufania i,

zmienność nastroju.  Napiętnowane
nerwowością dzieci na terenie szkol
nym zdradzają zazwyczaj większe
lub mniejsze detekty uwagi, nie wy-

łości do pracy, nie mogą w wielu ra-
zach sprostać  wyimaganiom: szkoły,

em, nierzadko
traktowane bywają. — Wśród dzie-

/

wilenska
W związku z tem Elektrownia

Miejska zakupuje nową dynamo-
maszynę, wartości około 500.000
złotych.

Dotychczas Elektrownia  Miej-
ska posiadała dwie dynamormaszy-
ny. (e)
\ SPRAWY SZKOLNE.
— Zamiast łakoci — bity, Za-

rząd m, Wilna zamiast tradycyjnych

Rannego skierowano do szpitala. ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25, podarków świątecznych dla najbied-
niejszych dzieci Wilna w: postaci ła-
koci postanowił w roku bieżącym
przeznaczoną na to sumię użyć na
zakup obuwia. Ten praktyczny spo-
sób załatwienia sprawy podarków
przyjęty będzie miewątpiiwie żŻy-
czliwie, gdyż da zarobek wileńskim
szewcom, a równocześnie przynie-
sie ulgę biednym rodzicom.

Dzieci nie będą pozbawione tak-
žeA przyjemności, gdyż Zarząd Mia-
sta zorganizuje w okresie świątecz-
nym przedstawienia, a opieki szkol-
ne choinkę z podarkami w każdej
szkole.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Sokoła. Zarząd Gniazda za-

wiadamia swych członków i sympa-
tyków, iż wzorem lat ubiegłych or-
ganizuje tradycyjne łamanie się
Opłatkiem, które odbędzie się dnia
22 grudnia rh (niedziela) © godz. 7
wiecz w lokalu T-wa.

Zapisy przyjmuje do dnia 20 bim.
druh sekretarz codzieńnie od godzi-
ny: 18:do 20'w: lokalu T-wa. Składka
zł. 1. Czołem!

RÓŻNE.
— Cena węgla" Starosta Grodz*

ki Wileński w dniu 12 bmi. ustalił w
porozimieniu z  przedstawicielami
handlu węglem cenę węgla górno-
śląskiego „kostka zł. 40 za tonnę,
nabytą u kupców kat, A, tj. tych,
którzy nabywają węgiel bezpośred-
nio w kopalniach, ten sam zaś wę-
giel nabyty u kupców kat. B — 41
zł. zą tonnę. W. sprzedaży kilowej
cenę tego węgla ustalono na gr. 4,6
za 1 kg. :

| — Сепа мейа gėrnosląskiego „gru-
by* została: ustalona dla. kupców
kat. A,-38.50 zł. za bonnę, dła- kup-
- Ceny te są łączne z dostawą i

zniesieniem do piwnicy konsumenta.
Winni pobierania cen wyższych

będą pociągani do odpowiedzialno-
ścikarno-sądowej.

а®

dziecko histeryczne ze spaczoną
reakcją na bodźce, z przesadną chę-
cią przykuwania do siebie uwagi i
sprzeciwiania się otoczeniu, egoi-
styczne i egocentryczne. Nieobli-
czalne, dziwaczne i kapryśne zacho-
wanie.się niektórych osobników ty-
pu histerycznego i zbliżonego doń
iańtazyjno - uczuciowego staje się
zrozumiałem w- świetle przyjętej
przez naukę koncepcji, że histerycz-
na posiawa jest swoistą reakcją ob-
ronną przeciwiko szkodliwościom: ży
cią codziennego.—Wdzięczną jest
rola zabiegów wychowawczych w
odniesieniu do tej śrupy trudnych
do* prowadzenia- dzieci, nie ulega
bowiem wątpliwości, iż w drodze
racjonalnego wychowania można
powstrzymać rozwój utajonej histe-
rj, wadliwe zaś metody wychowaw-
cze mogą się przyczynić do pogłę-
bienia i spotęgowania już  istnieją-
cych elementów histerycznych,

Naszkicowany w tem miejscu
obraz dziecka trudnego byłby nie-
zupełnym, gdyby pominąć  milcze-
niem. dziecko psychopatyczne, któ-
rego cechę <charakterystyczną sta-
mowią zjednej strony niższość biolo-
giczna, z drugiej zmniejszona zdol-
ność przystosowania się do warun-
ków życia zbiorowego. — W spra-
wie psychopatji dziecięcej niżej pod:
pisany głos'w swoim czasie zabierał
w „Dzienniku. Wileńskim": —
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AMNESTIA
Na piątkowem posiedzeniu sejmu

odbędzie się pierwsze czytanie pro-

jektu ustawy o amnestji, który we
wtorek został przesłany przez rząd do
laski marszałkowskiej,

Projekt ustawy amnestyjnej nie po-
siada tego charakteru, na jaki czeka-
no i jaki w dzisiejszych warunkach

politycznych, zdawałoby się,posiadać
powinien. Nie obejmuje on szeregu
przestępstw prasowych oraz osób ści-
$anych listami gończemi, spowodu u.
chylenia się od wykonania prawomoc-
nego wyroku,

Te dwa wyjątki, w szczególności zaś
ostatni, dotyczący emigrantów politycz-
nych,bardzo ograniczają znaczenie usta.
wy amnestyjnej,pomniejszając możliwo-
ści większego jej wpływu na nasze sto-
sunki wewnętrzne. Zdawałoby się, że
wobec ciężkiego położenia, w jakiem
się znajdujemy i z jakiem, jak można
wnosić ze słów premjera i wicepre-
mjera, rząd może skutecznie walczyć

tylko przy pomocy społeczeństwa, a.

mnestja dla emigrantów politycznych,
obok zniesienia obozu izolacyjnego w
Berezie będzie tym pierwszym kro-
kiem, świadczącym 0 szczerej chęci

wywołania odprężenia w kraju.

Tymczasem rząd zupełnie inaczej

potraktował całą tę sprawę. W dołą-

czonem do projektu ustawy uzasadnie-
niu czytamy, że

„ci, którzy podporządkowali się wyro-
kowi. nie mogą być w gorszem położeniu

od tych, którzy uciekli przed karą i u-
cieczka nie może stanowić premii dla
tych, którzy popełniwszy przestępstwo,
nie wykazali tyle poszanowania dla pra-
wa. aby ponieść konsekwencje swego
czynu”.

Należy stwierdzić, że jest to pogląd
bardzo swoisty. Amnestja w stosunku

do przestępców politycznych zawsze ji

wszędzie jest aktem pojednania j dla-
tego pojęcie „premji” podo5nie, jak

pojęcie ekspjacji nie może mieć tu

żadnego zastosowania. Żaden prze-
stępca polityczny (dla uniknięcia nie-

porozumienia, zaznaczamy, że nie ma-

my na myśli zdrajców kraju), nie u-

waża siebię za zbrodniarza, Sądzi on,

že działa w interesie swojego społe-
czeństwa i że pracuje dla lepszej przy.

szłości swojego państwa. Nie znaczy
to oczywiście, że takie mniemanie
zawsze jest uzasadnione, ale przy oce-

mie moralnej wartości takiego prze-

stępcy ma to duże znaczenie,

Przestępca polityczny może być
niejednokrotnie niebezpieczniejszy dla

państwa niż opryszek, lub aferzysta,
pomimo to jednak pod względem mo-
ralnym stoi nieskończenie wyżej od

tych ostatnich. Dlatego też amnestja

dla przestępców politycznych posiada
zawsze wyłącznie polityczne znacze-

nie. Jest ona niejako aktem pojedna-
nia, próbą zgody i chęcią ułatwienia,

zarówno bezpośrednio zainteresowa-

nym, jak też ich zwolennikom, zgod-

nego współżycia z resztą społeczeń-

stwa w ramach państwa,
Mieliśmy niedawno dwa przykłady

amnestji politycznej: jeden w Jugosła.

wji, drugi w Grecji. W obu wypad-
kach objęła ona nietylko tych przeciw-

ników reżimu, którzy siedzieli w wię-

zieniach, ale i emigrantów, którzy

„nie wykazali tyle poszanowania dla

prawa, aby ponieść konsekwencję
swojego czynu”.
W tych krajach jednak amnestia o-

znaczała rzeczywisty przełom w sto-

sunkach wewnętrznych, pojednanie z
całem społeczeństwem i wprowadze-
ni» państwa na nowe tory. Projekt na.
szej amnestji takich cech politycznych
nie posiada. Jest on połowiczny i nie-
duciąśnięty, trudno przeto go uznać

za akt oznaczający poważny zwrot w

stosunkach politycznych kraju. Jest on
raczej wywołany potrzebą częściowe.

go odciążenia więzień.

Jak wiadomo, więzienia polskie są
ostatnio przepełaione. Co się, nasku-

tek tego, w nich dzieje, czytaliśmy w

sprawozdaniach urzędowych, zamiesz-
czanych na łamach prasy sanacyjnej.

Ponadto, wobec przepełnienia więzień
i trudności związanych z budowaniem
nowych, tysiące przestępców (oczywi-
ście nie politycznych Jlatami czeka na

odcierpienie kary, Taki stan bar-  

`

NIEZADOWOLENE
Porozumienie między premierem

Lavalem i m'n. Hoare'm, dotyczące
pokojowego załatwienia zatargu m'ę-
dzy Włochami i Abisynją, zrobiło
wszędzie duze wrażenie. Szczegóły
tego porozumienia nie są znane; je-
dnakowoż dzienniki francuskie podały
szereg infortaccyj. k óre zaalarmowa-
ły wszystkie ie czym iki, które są 74
„wojną świętą" w obronie pokoju.

Nie wiadomo dotychczas, jaki bę-
dzie dalszy bieg sprawy. Pierwsze py.
tanie, jakie sie nasuwa, jest to — co
odpowiedza Wiochv? Zanim się o tem
dowiemy, warto zwrócić uwagę na ten
wvbuch protesićw, iakiego jesteśmy
świadkami,

Wieści roznowszechniane przez
dzienn'ki musiały oczywiście zaniepo-
koić sfery kierownicze w Abisynii.
gdzie ufann w możną protekcję an-
gielska. Formalnie bedzie zapewne
wvmaćana zśoda Ab'svnji na warunki
pokoju: kto wszakże zna realny układ
stosunków, ten wie, że od teśo co
myślą j co zrobia w Addis - Abebie,
zależv niezbvt wiele,
Podobno istniete dość dnże porusze-

nie w Anglii. sdzie szeroka on'nia u-
wierzvłą w noteóę j znaczenie Lici
Narodów.igdzie s'ronn'c'wa onozvcvi.
ne już w czasie wyborów n-k=rżałv
kons=rwatvstów o zamiar zdradzenia
ideałów pacyfizmu w duchu zasad 82.
newel'ch, Oninia publ'czną iest rie-
watpliwie w Anólii czvnnikiem bardzo
poważnym i potężnym: wydare s'e
nam jednak, że Anslicy posiadają
zhvt w'ele realizmu nolitvcznecg, by

nie doceniali znaczenia uspokojenia w

 

 

Europie. Zresztą stronnictwo konser-
watywne posiada zbyt silną pozycię w
parlamencie, ażeby miało się obawiać
opozycji. Pokazuje się, jak pomyślnym
faktem — z punktu widzenia pokoju
europejskiego — jest pozostanie u
władzy konserwatystów, którzy mają
stare tradycje polityczne i ludzi my-
ślących kategorjami politycznemi oraz
znających położenie światowe, wie-
dzących nietylko o tem, co się dzieje
na naszym kontynencie, lecz na wszy-
stkich kontynentach naszej ziemi.
Łatwo sobie wyobraz*ć, jaki fer-

ment musiały wiadomości o rozmo-
wach paryskich wywołać w Genewie.
która jeszcze raz została —jeśli się
tak wyrazić wolno — wyprowadzona
w pole. Lecz te dąsy genewskie nie
mogą mieć wielkiego znaczenia.
Wszak z doświadczenia wiemy, że po-
za kulisami, na wszelkich zebraniach

mocarstwa. Posiadają one wszystkie
swoich klientów, którzy są zawsze
gotowi stanąć obok nich. Czyż, na-
przykład, można mieć watpliwości co
do tego, że państwa Małej Ententy
pójdą za Francją, a Portugalia za An-
ślią? Trzeba dodać do teso, że po-
lityka sankcyj gospodarczych nie by-
ła znów tak popularna i że wiele
państw brało w niej udz'ał tvlko dla
zachowania pozorów dobrego tonu.
Nie sądzimy przeto. bv na terenie g2-
newskim polityka W. Brytanji i Fran-
cji, o ile państwa te będą szły zgodnie,
mogła się spotkać z jakimś poważnym
oporem.
Od tych sił znanych i jawnych, są

z pewnością niebezpieczniejsze czyn-
niki działające w ukryciu, te wszyst-
kie prądy ; organizacje, które przy o-
kazii konfliktu między Anglją i W:o-
chami chciały pozałatwiać swoje spra-
wy. Do takich czynników zaliczamy
przedewszysktiem  wolnomu'arstwo,
które już widz'ało przed sobą dobra o-
kazję rozprawienia się z naconalz-
mem, które oczekiwało załamania się
prądu narodowego w Europie z chwi-
lą upadku faszyzmu włoskiego. Do ta-
kich czynników zaliczamy także po-
litykę Żydów, którzy widzieli już za-
powiedzi upadku hitleryzmu, a z nim
całego ruchu antysemickiego w Eu-
ropie...

Nikt nie jest dziś w stanie przewi-
dzieć, jaki będzie dalszy bieg wyda-
rzeń; nikt dziś nie może jeszcze twier-
dzić, czy propozycje opracowane w
Paryżu, staną się podstawą do dysku-
sji nad pokojowem załatwieniem za-
targu Włoch z Abisynją. Niezależnie
wszakże od tego, co się stanie, n'e-
zależnie od treści propozycyj parys-
kich, można już dziś stwierdzić, że pp.
Laval i Hoare dobrze się zasłużyli
sprawie pokoju ij sprawie cywilizacji
zachodnio - europejskiej Okazuje się,
że siły odśrodkowe i rozkładowe nie
mają jeszcze głosu decydującego na

całkiem zapomn'ane, że wśród harmi-
dru, robionego przez półbarbarzyńskie

zwie się głos rozsądku i umiaru,

S.K. 
“

Polska jako „Auslanń” dla GrańskaI
Polityka hitlerowska, — na podwa-

linie przyjętego przez p. Becka syste-
mu porozum.enia polsko - niemiec-
kiego kosztem ustępstw ze strony
Polski w szeregu najżywotniejszych
spraw „mniejszościowych', gospodar-
czych i gdańskich — budująca gmach
„Anschlussu“ gdańsko - niemieckie-
$o, mającego jako odwrotną stronę
medalu rwanie wszelkich węzłów, łą-
czących Gdańsk z Polską, — krok za
krokiem posuwa się naprzód,
Mamy tu do zanotowania fakt nowy.

Urząd wolnego miasta, czuwający nad
obrotem pieniężnym z zagranicą, t. zw.
„Ueberwachungsstelle fiir den Zah-
lungsverkehr mit dem Auslande“
wydał okólnik do gdańskich banków
dewizowych, zakazujący przyjmowa-
nia wpłat na rachunki czekowe oby-
wateli polskich. Wolno jedynie przyj-
mować wpłaty na rachunki zamknięte,
t.zw. Sperr Rechnung. Tak więc, o-
bywatel polski, posiadający na ob-
szarze wolnego miasta jakiekolw'ek
źródło dochodu (przedsiębiorstwo, nie-
ruchomość, oprocentowaną w'erzytel-
nošė h'poteczną, lub t. p.), albo na-
leżność (wierzytelność) do podjęcia,
nie może za pośrednictwem banku
należności swoich otrzymywać, ani
swobodnie niemi rozporządzać.

Okólnik powyższy wzorowany jest
na najnowszych: przepisach waluto-
wych „obow'ązujących w Rzeszv Nie-
mieckiej. Zgodnie z ogólną dążno-
ścią władz wolnego m'asta do wyrów-
nania ustawodawstwa (Gleichschal-
tung) z Rzeszą Niemiecką, również i
w dziedz'nie obrotu pieniężnego — z ;
natury rzeczy zupełnie odmiennego
wobec odrębności waluty — pos!ara-
no się o wprowadzenie przepisów, po-
dobnych, jak w Niemczech.
Nowy okólnik gdański zwrócony

jest bezpośrednio przeciw obywate-
lom polskim, a Polskę traktuje jako za-
granicę („Ausland”). Jest on pogwał.
ceniem praw Polski zarówno w for-
mie (Polska nie jest dla Gdańska za-
'granicą), jak i w treści (bo ośranicza
prawa gospodarcze Polski w Gdańsku,
a tem samem rolę Gdańska, jako pol-
skiego portu).
Jak donosi ,„Czas”, Komisarz Gene.

ralnv R. P. w Gdańsku interwenjował
u władz gdańskich, domasając się u-
chylen'a tego okó!lnika. Interwenc'a
ta miała mieć m'e'sce na prośh» je-
dnego z dotkniętych okólnikiem Pola-'
ków,
Jak p'sze „Czas”, „niewiadomo da.

tvchczas, czy interwencja odniosła
jaki skutek".
O'óż to! Jest to już klasyczna ko-

leiność wydarzeń: włndze wolnego
miasta ówałca to lub tamto z praw

 

niepomyślny dla Polski precedens, —
rząd polski w osobie Komisarza Gene-
ralnego m'ękko interweniuje (o ile wo.
góle interwenjuje) — a interwencja
ta albo nie odnosi skutku, albo odno-
si skutek jedynie częściowy.
Tym sposożem, co pewien czas —

odstępy tego czasu są coraz krótsze—
dokonywa się nowy krok (czasem
krok wielki, czasem mały kroczek), na
drodze do oderwania Gdańska od
Polski i do związania go z Niemcami.
Te kroki i kroczki, które czasem
władze gdańskie muszą częściowo od-
rabiać (trzy kroki naprzód — a dwa
w tył), lecz które zawsze jako wynik
przynoszą dla zasadniczego celu poli-

 

tyki hitlerowskiej w Gdańsku jak'eś
| zdobycze, układają się już w długie
pasmo niemieckiej agresywności pali-

| tycznej i polskiej ustępliwości, stano-
j wiące jednolity i nie doznający zała-
mań proces rozwojowy.
Polska stopniowo traci Gdańsk.

Co słaba Polska z roku 1919-g0
bez wystrzału, samą tylko ro-
zumną i energiczną polityką, zdobyła
w Wersalu, to znacznie już przez sam
wpływ czasu wzmocniona Polska z ro-
ku 1935-go stopniowo — i równ'eż
bez wystrzału, a nawet bez poważniej.

| szego niezbrojnego protestu — traci,

(i.8.)
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Anglia musi ustąpić
przed jednol tym f.onten eglsskich nacjonalistów
LONDYN, 12.12. (PAT). W kotach | nota, w której wszystkie stronnictwa

poilycznych Londynu przewidu:ą. że
rząd brytyjski zmieni oporne sta -owi-
sko w sprawie przywrócenia konstytu-
cji egipskiej z r. 1923. Jak wiadomo,
brytyjski minister spraw  zagranicz-
nych Hoare w przemówieniu, wvgło-
szonem 9 listopada na bankiecie n lor-
da Majora wypowiedział się przeciwko
tej konstytucji.
Wysoki komisarz brytyjski w Kairze

Lampson oczeku'e obzcnie odpowie -zi
Fore.gn Office w tej sprawie. Jak wia-
domo — doszło do porozumienia mię-
dzy poszczególnemi ugrupowaniami
politycznemi w Egipcie i utworzony
został jednolity front narodowy. U-
chwalono przedłożyć królowi Faudo-
wi wspólną petycję, domagającą się
natychmiastoweśo przywrócenia kon-
stytucji z r. 1923.

Równocześnie przedłożona 'zostanie
wysokiemu komisarzowi brytyjskiemu

j egipskie zgodzą się przyjąć projekt
traktatu z Wielką Brytanją z r 1930
jako podstawę uregulowania stosun-
ków między Egiptem a Wielką Brvtan-
ją w przyszłości. Projekt traktatu z r.
1930 przewiduje wycofanie wojsk bry-
tyjskich z Egiptu oraz zawarcie przy-
mierza między W. Brytanją'a Egiptem,
Lopóki jednak armja egiprka nie bę-
dzie w stanie podjąć należytej ochrony
kanału Suezkiego, załoga brytyj:ka w
liczbie 11.000 żołnierzy stacjonowana

i byłaby w bezpośredniem sąsiedztwie
kanału Panadto zastrzeżona bvłaby
dla W. Brytanii calkowita obrona Su-
danu anglo-egipskiego..

RZYM, 12.12. (PAT). Stefani dono-
si z Aleksandrji: premjer egipski Nes-
si Pasza dziś popołudniu udał się do
króla Fuada i złożył mu dymisję ga-
binetu. 

Kto będzie prezydentem Czechosłowacji?
Gabinet Hodży podał się do dymisji

PRAGA, 11.2 (PAT). Ogłoszono na-
stępujący komunikat oficjalny: „„Rada
ministrów na swem posiedzeniu nad-
zwyczajnem postanowiła podać siędo
dymisji. Prezydent republiki dym:sii
rządu nie przyjął”.

Złożenie dym'sji przez gab'net Ho.
dzy, zdaniem kół parlamentarnych 'es!
wynikiem niemożności osiagnięcia po-
rozumienia w łonie koalicjy rządowej
w sprawie abdykacji prezydenta Ma-
saryka i wyboru nowego prezydenta

Polski, albo ustanawiają jakiś nowy, | republiki. Sprawa taciągnie się od

dzo źle wpływa na porządek prawny
w kraju. Amnestja, zwalniając sporą

liczbę skazanych, sprawę tę znacznie

poprawi. Ale do tego jedynie, zdaje

nam się, sprowadza się jej znaczenie.

W każdym razie poważniejszego

politycznego znaczenia mieć ona nie

będzie.

dłuższego czasu a stadjum jej narad
konkretnych od trzech niemal tygo:
dni. Prezydent Masaryk pragnie u-
stąpić ze względu na swój wiek i nie-
najlepszy stan zdrowia. Stronnictwa
'wicowe wysuwają kandydaturę mi

nistra Benesza na prezydenta, nato-
miast stronnictwa centrowo . prawico
we występują jakoby z tezą, że okres
obecny nie jest właściwy do przepro-
wadzania zmiany na stanowisku głowy

państwa, usiłują sprawę odroczyć. O-
statnio stronnictwa te miały wysunąć
bezpartyjną kandydaturę profesora u-
niwersytetu praskiego, Nemca, preze.
sa czeskosłowackiej rady narodowej.
Podkreślić należy, że prasa tutejsza
wogóle o sprawach tych nie p'sze, co-
najwyżej w najszerszych ogólnikach,
wszelkie zatem informacje nie mogą być autentycznie potwierdzone.

PRZEGLĄD POASY
UGODA A LA MUDRYJ

Nie zwrócono w prasie polskiej do-
statecznej uwagi na mowę prezesa
klubu ukraińskiego w Sejmie, posia
Mudryja. Posłowie ukraińscy wybra-
ni zostali na podstawie kompromisu.
Powinni przemawiać ugodowo. P. Mu-
dryj zaproponował istotnie kompro-
mis. Ale jaki? Pisze o tem p. Ko-
skowski w „Kur. Warsz.':
„Pozwólcie— bracia Polacy, drodzy
owianie—nam rozwijać wszystkie nasza

siły — organicznie, Jesteśmy bowiem u
siebie, Jesteśmy na ziemi pra - ruskiej,
Ten rozwój naszych sił musi prowadzić
rychło do dalszeóo nabrzmiewania na
szych ambicyj. Nie ukrywamy: zdążamy
do pełnej autonomii. Ba! mamy prawo,
jak wszyscy inni, do bytu niepodleg.ego.

ie przeszkadzajcie nam; przeciwnie,
wspierajcie nasze godziwe aspiracje, a za
to my będziemy — jak się to nazywa —
lojalnymi obywatelami państwa.
— Wszelkie popieranie żywiołu pole

skiego na ziemiach, które my, Ukraińcy,
nazywamy własnemi, bzdziemy uważali
za zerwanie ugody, Bo to nasza, ukraińe
ska ziemia”.

 

 
naszym kontynencie, że dobre trady- |
cje polityki europejskiej jeszcze nie są |

żywioły oraz różne ciemne siły, ode- |

 

Dobrze się stało, że vslyszano w
Warszawie warunki owej „ugody”,
według której mamy pozosta wić Ukra-
ińcom Małopo!skę Wschodr'4. Już
dz'siaj polskość cofa się tam. >ybko, SH
Nasza działalnośc narodowa o.labła, ю
Ukraińcy, ośmieleni, żądają już o.ver- ŚM
cie, byśmy się polską ludnościa tej *
dzielnicy przestali interesować. Niech 7
ją zaleje fala ukrainizmu. Siusznie pi-
sze p. Koskowski: *
„Od takich usodowców niech nas Bó |

broni! Trzeba Ukraińcom nie odmawia: :
tedo, co się należy narodom nowoczese
nym ale przedewszystkiem trzeba myśleć
o sobie: wzmacniać żywioł polski na kre» Z
sach, w przeciwnym razie będziemy pode '
svcali ambicje Ukraińców do iemperatu= ж
ry wrzenia”.
Trzeba wzmacniać żywioł polski, a»

le czyż to jest w obecnych warunkach
możliwe?

„O BEZPIECZFNSTWO _
DLA PRASY" :

„Nowe Wiadomości”, które ule- i
gły nowej konfiskacie (od czterech e
dni konfiskowane są codziennie), zaj-
mują się w artykule wstępnym „beze
pieczeństwem dla prasy”, Pismo doma.
ga się przywrócenia praworządności
w administracji spraw prasowych.
„Przez stan praworządny rozumiemy

stan taki, w którym wolność słowa dru* A
kowanego bedzie znaidowač się pod 0= KE
chroną sądu jako jedynego stróża porzade
ku prawnegow państwie. Nie może, n'a
powinna istnieć praktyka konfiskowan a
pisma przezwładzę administracyjną, ście
śle mówiąc: policyjną, bez żadnej sanke
cji sadowej. Praktyka ta odpowiada d '«
chowi i potrzebie stanów wyjatkowvch,
sprzeczna jest atoli z samą zasadą nowo=
czesnego państwa prawnego. Kto chce, by
w państwie przestrzegano prawa, by pra<
wo to posiadało autorytet wobec obywas
teli, musi otoczyć troskliwą opieka prasz,
która jest najsilniejszym czynnikiem w
wyrabianiu wśród obywaleli poczucia
prawneśo. Prasa skrępowana nie moża
mieć wpływu na społeczeństwo. Będzie о=
no działać samodzielnie, poza kontro'ą
publiczną, odruchami, na pods'awie fał-
szywych wiadomości, pod wodzą samo«
zwańczych przywódców. Już dziś szerzy
się straszliwie plotka, gdyż ludzie nia
znajdują w prasie pełnego obrazu sytue
acii, Czyž može byč dla rządu pożądanym
stan taki, szerzący w kraju niepewność i
nerwowość? Czy w takim stanie możliwą de
jest jakakolwiek . wielka akcia rzadowa,
wymaga'ąca zaufania i spokoju? r

Już nieraz p. premier Kościałkow= '
sl. zwracał się © kilku słowami ubrzej.- A
mer"i do prasy. N'e chodzi jednak o i
słowa, ale o prawa dla prasy, o p”a*
wa, któreby zatezpieczały zarówn) in. 14
teres ogółu przed samowolą prasy, jak aš
i interes prasy przed samowolą admis= ių

nistracji,

 

     

  

 

„NAUKOWOŚĆ”
WOLNEJ WSZECHNICY

Zajmowaliśmy się już kilkakrotnie
poziomem naukowym Wolnej Wszech-
nicy Polskiej, której przed kilku tygo-
dniami minister oświaty przyznał pra.
wo nadawania pewnych tytułów nau-
kowych. W „II. Kur. Codz.* podaje о
poziomie tej „Wszechnicy” nowe in-
formacje" p. Paweł Krzowski. Pisze
m. in.:
„Naicharakterystyczniej wygląda socio=

logia. Po przejściu na emeryturę znane»
$o prof. Krzywickiego. zajął jego miej»
sce... wychowanek „uniwersytetu kores=
pondencvinečo“.

Inne nazwiska z zakresu nauk i zada»
dnień pedaśoś'cznych sa wymowne al>..,
nomina sunt odiosa. W każdym razie zli»
tui sie Boże nad słuchaczami wyd-iau
pedaśnó'cznego Wolnej Wszechnicy Pol-
skiei! Biedna młodzieży! Za czvie winy i
śrzechv skazano cie na takie m-ki?

.„„Z punktu widzenia naukoweśo i so-
cialneśo uczelnia ta ma charakter spe-
cialny „mający na celu chyba — za»
chwaszczenie nauki i oświaty elementem
niedokształconym Nic potem dziwnego,
że doktorzy, maśistrzy i uczeni akademi-
cvit. d przyjmują posady woźnych w u-
rzedach, natomiast ich miejsca zajmują
„akademicy z Wolnei Wszechnicy”,

Krzowski kończy uwagą, że
„krzywdzi się u nas prawdziwą kul.
turę na korzyść kultury z nieprawdzi»
wego zdarzenia”,

  



 

 

ychowanie państwowe
według najnowszej publikacii

1. „Spec” od tego zagadnienia,

„Nasza Księgarnia" Związku na-
luczycielskiego wydaje w zeszytach
„Encyklopedję wychowania”. W jej

tomie pierwszym miał być między in-
nemi artykuł o wychowaniu państwo-
wem. Ciekawe było, kto o tem napi-

sze i co powie. Zagadka się obecnie

rozwiązała. Świeżo ukazał się zeszyt

piętnasty, a w nim znaleźliśmy rzecz

p. Hanny Pohoskiej o wychowaniu |

obywatelsko - państwowem.
Jak widz'my, wybór padł na znane-

do w tej kwestji „speca” sanacyjnego.

P. Pohoska w ciągu ostatnich sześciu

czy siedmiu lat wygłosiła w tym

przedmiocie setki referatów, odczy-

j (Liga Narodowa).

 
tów, wykładów na niezliczonej ilości

kur: “w dokształcających „państwo-

we” olbrzymie szeregi pedagogów |

polskich, pracujących na rozmaitych|

stopniach hierarchji szkolnej. Dzięki

tej, na szeroką skalę zakrojonej dzia-

łalności propagandowej, osoba prele-

gentki stała się znaną. Sławę jej po-

ywiększyła wydana w 1931 roku na-
Ikładem Ministerstwa W. R. 1 O. P.
praca p. Pohoskiej p. t. „Wychowa-
mie obywatelsko - państwowe”, Książ-

Ike tę mało kto widział, bo w kilka dni

po jej ukazaniu się w handlu księgar-

ski . Ministerstwo cały nakład wyco-

fało i zniszczyło. Stało się to po kry-

tyce, jakiej poddano pracę p.Poho-

skij na ła.jach „Przeglądu Pedago*

gicznego”. Wykazano tam, że wyda-

ma nakładem Ministerstwa ksiažks

wy.óżnia się niebywałą nieudolnością

językową i przerażającą płytkością u-

jęcia tematu,

Dalej wiadomo, że p. Pohoska na-

pisała do spółki z p. Wysznacką, kie-

iowniczką jednej z publicznych szkół

powszechnych w arszawie, trzy

podręczniki do nauki historji, w któ-

rych krytyka fachowa znalazła sporo

blędów. Żeby nie pominąć innych je-

szcze tytułów do sławy p. Pohoskiej,

trzeba dodać, że zajmuje stanowisko

instruktorki ministerjalnej, jest docen-

tką uniwersytetu warszawskiego i

wykłada dydaktykę historji. Przed

kilkunastu miesiącami wyznaczono ją

na komisarza Związku Pracy Obywa-

teiskiej Kobiet, a w listopadzie od-

zneczono wawrzynem Polskiej Aka-
demji Literatury,

| 2, Nieodpowiedzialne słowa.

Jako pedagog, który łaknie wie-

dzy, szuka każdej sposobności, aby

się zorjentować należycie, na czem

ma polegać owo słynne wychowanie

państwowe, rzuciłem się z ciekawo-

ścią na świeży artykuł p. Pohoskiej.

Jest to najnowsza praca w tym przed-

miocie, ostatni wyraz mądrości sana-

cyinej. Pisze na ten temat autorka,

która w tej kwestji robiła bardzo du-

žo od wielu lat i zyskała moc do*

świadczenia.

A mo, czytam, .

Zaraz na pierwszej stronie zwra-

cam uwagę na taki urywek, drukowa-

ny rozstawionemi czcionkami:
„Istotą zagadnienia będzie wychowa-

nie jednostki (lub zbiorowości) na świa-

domego, czynnego i twórczego obywate-

la kiory rozumie swe obowiązki wobec

państwa, umie je spełniać, GdozuwA po-

trzebę ich wypełniania”.

To mi zagadnienia nie określa, bo

przecież każdy Żydek na Nalewkach

jest aż nadto „świadomym, czynnym i

twórczym obywatelem”, „rozumie

swe obowiązki wobec państwa”, „U-

mie je spełniać” (z dużą korzyścią

dla siebie i swoich) oraż „odczuwa

potrzebę ich wypełniania” (sekwe-

strator! policja!).

Czytam dalej, Żadnej strawy nie

„znajduję. Chwilami gubię się komplet.

mie w powodzi słów, z których nie

mogę wyłowić jakiegokolwiek jasne-

go pojęcia. Chcę naprzykład skorzy-

stać z przedstawienia p. Pohoskiej

poglądów Sokratesa na wychowanie

obywatelsko - państwowe. Zagłębiam

się kilkakrotnie w odnoszący się do

tej kwestii urywek:

„Stosunek Sokratesa do państwa I je-

o pojmowanie, czem ma być obywatel,

fnierpretowane po wielekroć przez ucz-

niów — oto podslawy tradycyjne wycho- wania obywalesskiego w starożytności.

Jeżeli spróbujemy pomiędzy tem wycho-

waniem obywatelskiem „Sokratęsowem .

a wychowaniem państwowem Platona w

„Rzeczypospolitej ” przerzucić pewne

mosty i skonstruować odpowiednie po-

wiązania, to lu zapewne będą tkwiły za-

rod'.i naszych współczesnych rozważań o

wychowaniu
państwo-

wem .

Pomimo „mostów”, jakie łaskawie

przerzuciła autorka, i „powiązań”, nie

mogę podążać za biegiem jej myśli.

Niewiele z tej lektury skorzystałem.

obywatelsko -

skiej, traktujący o „genezie historycz-

nej”, przy jego końcu trafiam na do-
syć znany mi temat wychowania na-
rodowego w ujęciu polskiego obozu

narodowego. Autorka przedstawia je-
go poglądy w ten sposób:

„Kierunek narodo rozwijał się w
końcu XIX wieku pod wpływem dążeń
narodowościowych, rozbudzonych w ca-

łe, Europie: miał on narazie zabarwie-
nie wybitnie wolnościowę i rewolucyjne

i Wychowywał mło-

dzież w tym duchu, jednocześnie jednak

narastało w nim poczucie odrębności па-

cionalistycznej, niechęć do Żydów, Ru-
sinów i t. d., przekonanie o konieczności

wyzwolenia się z pod obowiązku obywa-

telskiego w stosunku do dawnych oby-

wateli padėtą polskiego narodowości
niepolskiej. W pewnych swych odła.
mach kierunek ten zaprzestał polityki
nienodległościowej i poszedł na ugodę
(np. Dmowski z Rosją), co wywołało
powstanie rozłamów i odłączenie się czę-

ści społeczeństwa z pod wpływu narodo*

wego („Młodzież Narodowa”). ldeał wye
chowawczy narodowców wspierał Się

między innemi o pisma i

o, który nawoływał do, naśladowania

ichteśo i młodego nacjonalizmu _nie-

mieckiego z początku XIX wieku. W o*
statnich latach przed wojną sdeolęgia

wychowawcza obozu ńarodowego w ol-
sce nie była jednolita. Jedni nawoływali
do uśody z zaborcami i zaprzestania
bezpłodnej walki, inni trwali w niecheci | ściową jednostką!, zdolną, twórczą.

biernej, inni wreszcie przystąpili do obo-
zu niepodległościoweśo. z narodowy

realizował w sferach swego oddziaływa*
nia wychowanie narodowe i Satrjotyc -

ne (tam, gdzie nie bylo ugody“).

Tu już widać wyraźnie, że p. Poho-

ska pisze o rzeczy, której nie zna, nie

rozumie. Dla porównania wartości

pracy różnych autorów dobrze było-

by zestawić jej słowa z tem, co na ten

temat w tej samej „Encyklopedji wy*

chowania” powiedział na str, 543 i

544 prof. Bohdan Nawroczyński i na

str, 783 i 874 dr. Bogdan Suchodolski.

Żaden z nich nie jest propagatorem

kierunku wychowania narodowego.

Ale metoda pracy naukowej wymafa-

ła od nich sumiennego referowan'a

przedstawianych pogladów, Na to nie
mogła się zdobyć p. Pokoska, docent-

ka uniwersytetu.
Na jedno jeszcze trzeba zwrócić u-

wagę. P. Pohoska dążenie narodu

polskiego do KepacaCoCi przedsta-

wia, jako wyraz „tęsknoty do wła-

nego wojska, rządu, własnej państwo-

wości” (str. 950, 951). Czyżby nie ro-

zumiała, że narody tworzą własne or-

ganizacje państwowe po to, żeby ży”

cie swe urządzić według własnej my-

śli i woli, żeby nie byś cudzym nie-

wolnikiem, żeby nie dać się eksplo-

atować, gnębić, niszczyć?

3. Zagadnienie się rozwiało.

Cały artykuł p. Pohoskiej obełmu-

je 19 stron druku. Składa się zpięciu

 
zczepanowskie* \
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rozdziałów. W pierwszym autorka u-
stala i wybiera termin wychowania

obywatelsko - państwowego. W dru-

gim mówi o jego „genezie historycz*

nej', W trzecim przedstawia wycho-

wanie obywatelskie w świecie współ-

czesnym. Jest tam trochę ogólników

na ten temat o Włoszech, Rosji i

Niemczech. Zdawało się, że w dwóch
następnych rozdziałach na ostatnich
pięciu stronach artykułu znajdą się

wreszcie jakieś wyjaśnienia autorki

co do tego, na czem ma polegać owo

głynne u nas wychowanie obywatel.
sko-państwowe. Sądziłem, że wyczy*

tamm coś o tem w rozdziale czwartym,

zatytułowanym słowami: „Analiza za-
gadnienia". Spotkał mnie zawód,
Powtarza tam p. Pohoska :jeszcze

raz, Że „ideałem naszym będzie oby-

watel państwa polskiego, świadomy,

czynny i twórczy”. Okazuje się, że na

tych oklepanych wyrazach, którenie

czego nie określają, kończy sięcała

nauka 0 wychowaniu obywatelsko-

państwowem. Dalej wywodzi autor"

ka, że „obywatel ten, jako człowiek,

ma dorabiać się' coraz wyższych

struktur duchowych, ma być warto-

„Ma dbać o rozwój struktury ducho-
wej wszystkich obywateli państwą, o

ich podniesienie moralne". „Ma być
patrjotą a jednocześnie człowiek'em

humanitarnym”, „Ma bvć żołnierzem,

nienawidzącym żołdactwa” i t. p. Je-

dnem słowem, stary, znany bigos,

jakby wyjęty z ust naszych cotek, z

dodaniem słów nowszych w rodzaju

„dorabiania się struktury”,

Jak widzimy, „specowi”  sanacyj*

nemu, po wielu latach pracy nie uda-
ło się stworzyć nawet Z

szkicu zasad wychowania obywatel
sko-paūstwowego.

A przecież tak wielu nauczycieli
straciło posady głównie dlatego, ża

jakoby nie potrafili realizować tego

programu.

Wielki jest tragizm życia naszego.
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Tragiczne losy
narodu polskiego.

Kiedy pó stu kilkudziesięciu latach
niewoli powstało państwo polskie, po-
ze i.grapiani, “ wz zk

yć rządami sąsiadów zóśla

ażadajo cetki tysięcy Polaków. w

ciągu lat ostatnich celem ich wynaro-
dowlenia, wytępienia, stosowańć 54

środki | sposoby talk brutalne i beze
względne, że w porównaniu £ niemi

blednie Edenas niegdyś ucisk prit-
ski, carski, austriacki, Świadomość
tego jest niestety zbyt mała w Polsce.
Pomoć zdś, jakiej udzielamy rodakom
nasżym, walczący © byt własny w
okolicznościach wprost  rozpaczli.
wych, kompromituje nać sw nieudol.
nością į kompletną bezsilnością. Nie

potr wy absolutnie stwo

rzyć dla rodaków naszych znośnych

warunków życia. Wszędzie trakto-
wani są jak obywatele ostatniej kla.

sy, pozbawieni praw wszelkich. Ten
brak prawdziwej opieki, skutecznej
pomocy, oparcia, ratunku, wywołuje

głębokie rozgoryczenie wśród braci
naszych, ulegających obcej przemocy.
Wszyscy sąsiedzi nasi rozwijają

nadzwyczajną energję w tym kierun*
ku, aby u siebie, nad granicą Polski
bsb żywioł polski, Idą na tencel

olbrzymie sumy pieniędzy, pracuje

nad tem systematycznie, wytrwale i

Tragieznė są los

 

gorliwie cały aparat rządową i liczne
siły spółeczne. Nie krępiją się Ai-

czem. Zdawałoby się wobec tego, że

przynajmniej w Polęce, wwojewódz-

twach nadśgrańicznych zamieszkałą

tam ludność polską inniėmy ote-

czyć szczególną ted pieczołowi=

łośćią, opieką. Ale niestety tak nie

jest. Świadczy o teń międzyinnemi

sut rrigiiė Ci > i
wsżęchnego na olbrEymich 00572

wschodnich. Tysiące dziecipolskich
dziczeje tam nie mając możności u-

częczczania do szkół. W obcem oto-

czeniu grozi to niepówetowani

stratami dla polskości, Ratunek musi
ść na miast, póki jeszcze nie

zapóźni
U

jest 10.
Skuteczną a! społeczną organi“

zuje w tym ada PolakaMagiera
Szkolna, twórząc koła opiekuńcze,
które zbierają fundusze na utrzyma”
nie szkół w województwach wscho-
dniech, Dotychczas Macierz zdołała
otworzyć tam 131 szkół, W kilkudzie.
sięciu dalszych punktach dzieci cze*
kają na sżkoły. Potrzeby są pilneI
i Musi powstać jeszcze bar-
dzo dużo kół opiekuńczych P. M. S-
i przybyć jej dziesiątki tysięcy no=
wych członków.

Dzieło samopomocy narodowej po”

wino przybrać rozmiary wielkie.

Potępione powieści
Katolicka Agencja Prasowa donosi

Na naczelnem miejseu dziennika urzędo-

| wego archidiecezji krakowskiej „Notiłi-

cationes", czytamy protest JE. ks. arcy*

biskupa dr. Adama Stefana Sap ehy

przeciw powieściom, których fabuła гоз-

grywa się na terenie archidiecezji kra-

kowskie', Jak można się domyślać, cho*

dzi tu głównie o „Grypę” Jalu Kurka i

„Zmory” Zegadłowicza. Oto tekst ode-

zwy Księcia Metropolity:

„Ukazały się w ostatnich czasach po

wieści, których fabuła rozgrywa sę na

tle wydarzeń w miejscowości tutejszej

Diecez'. Obie wyrządza'ą wielką krzywe

dę społeczeństwu, które opisują. B:tdae,

ordynarne, prostackie, babrzące sę w

błocie bezwstydu opisy te bluzgują też

bezkrytycznie przeciw religi, Samo U-

kazanie się talcich książek, choć zawsze

sinittńć, jednak jesżeze może tłumoczyć

wykolejenie wię móralne | chorobitwy

stan umysłowy 'ednostek. Wyróżcianie

zad i nagradzanie właśnie takich utwo-

rów przez instytucje, popierane przez

czynniki rządzące, jest oburzające i dla*

tego zasługuje na ostrzejsze napiętsowa*

nie, $tanowczo też przeciw temu nadu-

życiu podnosimy protest.

Bolesnym też objawem 'est, że takie

ordyname utwory są poszukiwana przez

Charakterystyczne oburzenie
Zawrzało od szlachetnego oburzewia w

sanacy'nym Zarządzie Głównym Związku

nauczycielskiego. Slerzywdzono ich' Za*

stosowano okropną, niesłychaną repre-

sję! ^ '

Co się stało?

Dowiadujemy się 6 tem ż mume*u 13

„Głosu Nauczycielskiego” z dnia 1

grudnia r. b.i
„Władze cofnęły urlop kol. F Fryszo+

wi, redaktorowi odpowiedzialnemu „Glo-

su Nauczycielskiego“. Poniewaž kЧ

Frysz korzystał z urlopu, za zwr>tem

kosztów zastępstwa dla pracy w Z. N. M

przeto cofnięcie tego rodza'u urlopu Pre-

zyd'um rozumie jako repres'ę w stsun-

ku do Z. N. P., bowiem kol. Frysz pełnił

funkcję referenta organizacyjnego ! re-

daktora „Gł. Naucz.” zgodnie z dyrekty-

wami Prezydjum”.

Nim omówimy tę „tepresję”, trzeba

najpierw wyaśnić, na czem polega „ur“

lop za zwrotem kosztów zastępstwa”.

Najlepiej zrobić to na przykładzie. Przy-

puśćmy, że urlopowanemu nauczynielo*

wi publiczne! szkoły powszechnej przy*

sługuje uposażenie siódme* grupy w kwo-

cie 335 zł. miesięcznie. Z sumy tej po-

trąca się koszt zastępstwa. Obowiązki

urlopowanego pełni w szkole młody tau-

czyciel. Nigdy mu więcej nie zapłacą jak

130 zł. miesięcznie. W ten sposób nau-

czyciel urlopowany bierze bez sracy

różnicę, która w danym przykładzie wy-

nosi 205 zł. miesięcznie. Gdyby urlupo-

wany za zwrotem kosztów zastęnstwa

miał uposażenie grupy szóstej w kwocie

450 zł. miesięcznie, jego zysk bez pracy

wyniósłby 320 zł. Oczywiście. mnizj za-

robi na tego rolzaju urlopie nauczycie!

z uposażeniem ósme grupy Ł 260 zł., lub

dziewiątej — z 210 złotemi.

Dowiadujemy się z „GłosuNauczyciel.

skiego, że władze szkolne colnęły urlop

p. Fryszowi. Ale przecież nie om ieden

korzystał z takiego wyjątkowego przywi-  Po szczęśliwem przebrnięciu przez

najdłuższy rozdział artykułu p. Poho-
le'u kosztem skarbu państwa dla %acy

w zarządzie głównym i zarządach okrę-

gowych Związku. Od szeregu lat 'est tam

takich nauczycieli dużo. Dodać jeszcze

trzeba, że ci liczni dygnitarze zwiążko-

wi, są poza tem świetnie wynagradzani

z kasy organizacji, biorąc niekiedy około

700 zł. miesięcznie. Bieda, jak widzimy,

nie zagląda w oczy tej swego ronzaju

arystokracji nauczycielskiej.

Z żadnych abslutnie utlopów d'1 pra-

cy w organizacjach nauczycielskich nie

korzysta ani T. N. $. W. (Tow. naucz.

szkół śred. i wyższych) ani Stowarzysze-

nie chrz. narod. naucz. szkół pow. Już

choćby dlatego ten niezwykły i kos.tów*

ny dla śkarbu państwa przywile' Zw'azku

nauczycielskiego powinien być mstych-

miast skasowany. Przemawiają za tem

— SSTOTIS

NOTATKI
EMERYTURY NAUCZYCIELSKIE

Celem uzyskania oszczędności w wy*

datkach ze skarbu państwa dekret Pre-

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 /sto-

pada r. b. zezwala na zaliczenie pracow-

nikom państwowym służby  zaborczej

tylko w trzech czwartych. Ograniczenie

to nie dotyczy prący nauczycielskie: w

polskich szkółach prywatnych w b za-

borze rosyjskim. Nie powinno być tów+

nież rozciągane na nauczycieli szko* lu-

dowych i wydziałówych w dawnej UGali-

cii, ponieważ nie była to służba państwo-

wa, lecz „krajowa”. |

AWANS AUTOMATYCZNY

Jak słychać, zaniechano myśli ws*rzy-

mania awansu automatycznego nańczy*

cieli, pozostających na służbie państwo-

wej. W sprawie tej T. N. S. W. tow.

Naucz. szkół średn. i wyższych) przed-

stawiło Ministerstwu W. R. i O. P me-

morjał, w którym zwróciło uwagę ra ta-

talne skutki, jakie pociąga za sobą co-

raz bardziej rozszerzana zasadaswsbod-

nego vznania władzy w stosunku do

oceny pracy nauczyciela oraz przydecy- zjach o jego losie.  

inne jeszcze względy. Obecitie odbywają

się poszukiwania środków ha powięk-

szenie etatów maucżycielskich dla pa-

blicznych szkół powszechnych. Niechiże

czynniki odpowiedzialne za gospo farkę

budżetową w Ministerstwie W. R. ° О. P

skreślą śmiało wszystkie subeydja, 'akiė

pod tą lub inną postacią ótrzymu'e Zwią-

zek. Jeden urlop p. Frysża to jest drobe

nostka.
Tak wygląda w oświetleniu obiektyw:

tem krzywda, „represja”, jaka spotkała

Związek nauczycielski ze strony władz.

Charakterystyczne ńiezniiernie ;+ot w

tym wypadku to oburzenie zarządu glów=

nego Zwiążku. Pozbawienie gomaledkiej

cząstki zapomogi że skarbu państwa,

traktują jako niesprawiedliwość okr itną.

Oglasza'ą światu gromkie oświadczenia.

Chcą całe nauczycielstwo poruszyć w 0

bronie swych niesłusznych przywilejów.

Tak cą zaślepieni, że nie różumie,4.jak

się w ten sposób kompromitują w wczach

własnych członków.
Zarząd główny Związku asuczyciel-

skiego występuje obecnie na sceńie w

bardzo wdzięcznej roli ołiarnegobojow-

nika o powiękózenie etatów nauczyciel-

skich dla publicznych szkół pówszech-

mych. A pocichutku doi tę chudą krów*

kę, której braknie mleczka dla wielu

dzieci w wieku szkolnym.

Poza tem Związek nauczycielsk, fest

bardzo demokratyczny. Mobilizuje siły

społeczne do przebudowy gospodarczej i

społeczne Polski Wypowiedział wojnę

tym, którzy „siedzą na złocie”. Oburza

się na tych, którzy czerpią zyski s pracy

innych. A sam broni porządku, opariego

na niczem nieuzasadnionych przywi eiach

„referentów” oraz innych dygnitarzy

związkowych, korzystających z uriorów

za zwrotem kosztów zastępstwa dla pro-

wadzenia interesów organizac'i, Przecież

za każdego z tych urlopowanych pracuje

w szkole za marne pieniądze jakiś miody

nauczyciel. Jest jakby dzierżawcą na

folwarku dygnitarekim. Uprzywilejowani 

wielu, Dale to emutty dowód uisk'ego

góziomu kultuty, smaku  obyczajności
A kół naszej czytającej publióze

nos Т

Praestrzegamy wazystkich, dobrze #97°
ślących katolików przed szerzącą się 244

rażą !wzywamy, by wszystkiemi 6 ->dltu-
mi protestowali przeciw tej publicznej

demoralizaci | rwalozali takie wydaw-
nietwa w imię religii, dobra Kościoła |
Państwa i honoru naszej narodowej ktl-
tury”.

iENA ененонеция °

KTOKÓRZYSTA :usło firmy
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Notatki
radjoamatora

O Feigenbaumie — bohaterze Pólskie-
go Radja, czytamy w grudniowym zeszy*

cte „Tęczy”:

Zmorą radja sa „szlagiery. „Keo-

chanmi cię dziś”,W ą na zaw

ste”, „Com ci uczynił?”, Radjo jest we

parte, Nie wystarczy mu jednorazowa

produkoje gowa pp. Własta i Petere-

burskiego. Póstępuje, jak rząd w stósun=

ku do urzędników, powtarza dziesięć,

pięćdziesiąt, sto razy ten sam koncept.
„Kochankę toreadora" mamy naśniądę*

nie, ma obiad, podwieczorek i kolację,
Okropność, „Kochankę tóreadora" zaczye

me ci śpiewać twój pięcioletni syń, uła-

żąca pod jej takt zbija talerze, w domu

to słyszysz, na ulicy słyszysz, w blurze.

sum zaczynasz nucić. Przekleństwo. Po

każdym „koncercie £ płyt” dowiedzieć

się można, że płyt dostarczyła fittaaJ.

Feigenbaum, ta 1. Pan Feigen*

baum jest jednym z bohaterów Polskie-
do Radja. Udręczony etłowiek poczyna

wreszcie zastanawiać się, jak też wyślą”

da drzewo ligowe? | czy do djąbła nie-

ma w Polsow innych drzew, tylko ligos

węl W okresie prądów regionalnych
auterkji { tak drze-

wa południowe zostawić południowyca

stronom, a popierać roślinność wtąsdeże

chowu!

Kiedy jut o tem dyskurs, dobrze [est

koncertach e Krąkowa. W.©
zie solistów в lego historycz

miasta widnieją nienial wy takie

tłumaczone uarwiska: Katz, Szpinagel,
Kugel, Minzenkraut, cry coś podóbnego.
„Koledzy Żydzi”, jak mówi owactyń*

ski, sawładnęli na dobre rozgłośnią kra-
kowską. Czyżby w tym Krakowie oprócz

Żydów i dostojnych szczątków królów

oraż bohaterów narodowych, nie było nia

ponadło, ani jednegokatolika?

L iii тоОННУ)

panowiebezpracy w szkołachbiorąeo

miesiąc gotówką z tytułu przysługu 060

go im prawa posiadanie... posady rządo-

wej,
Całkiem swoiste są pojęcia o równości

praw, ustroju damokratycznym i ned

stwie, jsk również — obyczaje my:elne
Ww obozlė sapacy;NY Zał. -

 



Podarki

gwiazdkowe |:

 

 

\

  

 

OPTYCZNY. |

świąteczne

uskuteczniajcie

w niżej

 

WINNO - KOLONJALNE.

 

Wileńska 25. 'STANISŁAW BANEL i S-ka

EC

APTECZNE I PERF. - KOSM. | M. KOSINOWA SPÓŁDZIELNIA
Mickiewicza 29. _ZJEDNOCZENI STOLARZE

W. CHARYTONOWICZ ZE w WILNIE
Mickiewicza. 7.1 Trocka 6.

; J. KLODECKI Własne warsztaty, duży wybór. |

 

—

E. KUDREWICZ
Mickiewicza 26, tel 710.

omny wybór nówości.
= Cenyniskie.

„LUDWIK“ RASZMY ANO TAN
* . Zamkowa 12,

Cenykonkurencyjne

 

WŁAD. NARBUT =
Š-to Jaiska 11,tel. 472.

 

MARJAWOSKOWICZ
W. Pohulanka 19, tel. 1915.

Periumerja i kosmetyka.
Z 24

WŁ. TRUBIŁŁO A
Ludwisarska 12.

  B-Cih: „JABŁKOWSCY "Dom ow.
: ‚ Mickiewicza' 16.

 

W. BORKOWSKI
Mickiewicza 5.

Ozdoby choinkowe.

TASTE AA ANET T sė nd IATAIA

ELEKTROTECHNICZNE
1 RADJOWEARTYKUŁY.

ommam

 

$*o Jadaka Ś, tel. ke

 

Mleśskia 25, tel 1901.
rz

M. ŻEJMO |

 

a 24, tel. 161.

NN 0 dawA: iNKL sė|

FUTR A

PIKIEL WŁODZIMIERZ
: Wielka 7, tel. 1155.

Bezpośredni import.

GALANTERIA

 

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.'
Mickiewicza 18.

* PoL Skł,Galant. т°
FRANCISZEK FRLICZKA

к Zamikowa9,tel.646.
imii

JAN FRLICZKA

  

* „JANUSZEK”
Duży wybór. — Ceny niskie. Ч

ZOFJA JANKOWSKA
„ŹRÓDŁO NOWO;

Wielka 15.
OORWORROEAZWGZZZOWKNZOZOSZCKAPÓŁRAGOA

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ . -

o ogłoszeniach świątecznych
osose „Dilemika Wileńskiego”
i innych pism przyjmuje na bardzo|

dogodnych warunkach

BIURO OGŁOSZEŃ

. w Wilnie, uł. Garbarska 1,
+4 - «m » 6 telefon82. :

| STEFANASr) `

'—

Ё (JOZEF ZAWADZKI

Wielka 11 -©Ś-to Jańska 6. i

Zamikowa 17, tel. 928. Ceny zniżone.
& ESSDUKLS на РЕЬЧСОЫНООд

MINERALNE WODY.
—-—0  ——

Г

 

 

E. PAWLOWICZOWNA
Ś-to Jańska 8.. OSMOŁOWSKI

—— i gorsety. | zauł. Kazimierzowski 9.
 

 

|E. TROMSZCZYŃSKI
Fabryka: Piwna 7

Magazyn: Wielka50.

 |
WŁADYSŁAW JACEWICZ

Kalwaryjska 11.

  

MLECZARNIE
 

 

1

|
ŹRÓDŁO POLSKIE '

Wileūska29.|
wł siostry P. i T. Feldmanówny. į |

$ZRZESZENIE PRODUCENTÓW '
| NABIAŁU |

Spółdzielnia z odpow. udziałami.
ul. Piłsudskiego 13, tel. 22-22.°

(1 "760008 EEE SET ia GORIOT

KAPELUSZE

B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.

Mickiewicza 18. TTT—
| 1 GALANTERYJNE. !

KLANESZKOWSKI. .Mickiwicia 1. VI BORKOWSKI !

 

      

——>pp!| Ś-to Jańska 1.

KOLEKTURY

i

NACZYNIA GOSPODARCZE. |

„ Zamikowa 9."B-CIA JABLKOWSCY Dom Tow.“
Mickiewicza 18.

    

S. GORZUCHOWSKA

 

Wielka6. S, H. KULESZA |
Zamkowa3,tel. 1406. |—

Łyżwy i galanterjastalowa.

 

A. WOLAŃSKA |

KSIĘGARNIE

 

 

 

| ODYNIEC, wł, MALICKA \
 
.БЕВЕТНПЕК WOLFFi S-ka

Mickiewicza 7, tel 624..
| Książkidladzieciod 15 groszy. | i
1  CJEONZACZESRECEE,DAJZPYEEAOW NELABAI UART WIEN

| | "MASZYNYDOPISANIA. |
| KAZIMIERZ RUTSKI

Wileńska 38.!
jążki na Gwiazdkę, Kalendarze, BLOCKBRUN S-kaAkce.|

> mw ы 1 Mikiewkaa 31, tek. 378.
ZER

   

— e

"ŚW. WOJCIECHA
Dominikańska 4, tel. 845. .M, ŻEJMO = mgr ji

1 Mickiewicza 24.'

 

 

ul. Zamkowa22,tel. 606.

  

 

"MEBLE
i

B. LOKUCIEWSKI | | LIPINSKI J.
"Wileńska 23. ;

Podarki Gwiazdkowe. Ceny zniżone. | Bai — ва — Bata.

WYWTAPACKARRAY TYM A PR GORZKA

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

WILKO, UL. MESTOWA 1.

aria wszelkie roboty w zakres drukarstwa

wchodzące. Ceny bardzo dostępne.

L L ИааарО

   

  

    

1
' W. E, SZUMAŃSCY

Wileńska 36.

a yt sal daviau , |

GD i eTo AGA a 1TORUNTAKA1 „UG ЛВЬОМ oh

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.
 

0 Jańska 11.,

"PIETKIEWICZ
Mickiewicza 15.;

OW artykuły wiejskie.
ARR «r

OWOCARNIA „KONKURENCJA
wicza 11;

otwarta do godz. 9 wiecz.

SUKNA I MATERJAŁY.
 

'B-CIA JABLKOWSCY Dom TOW.===
jewicza 18.

BŁAWAT POLSKI й
Wielka 28, tel 1592.

Jedwabie, Wełny, Sukna.
Ceny zniżone.

 

 

 

  

 
 

„KAROL JANKOWSKI i SYN

Oddziałsprzedaży iabr.

Mickiewicza 21, — Niemiecka 22.

 

„MAĆKOWIAK I ROMAŃCZUK
Wielka 47.

Wybór duży. Ceny zniżone.

 

RUCIŃSKI ROMAN
Wielka 30, tel. 253.

Duży wybór. Ceny zniżone.

Wielka 19 —Mickiewicza6. iRBA dABEDокКАЛО ЛЬ

UBRANIA DZIECINNE.

„B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

 

 

„„BOBO“
Mickiewicza 29.

Ostatnie nowości, Ceny przystępne.

UBRANIA GOTOWE.
— "rr т CZA.

 
 

SS SBE WIM /B-CIA JABŁKOWSCYDom Tow.

|B.CIA JABŁKOWSCY Dom Tow. ewicza

mo STANKIEWICZ |— Książki na) Mickiewicza 18.| -——- sm AR

P i 6 —E. DUTKIEWICZ i

—
| ч

|
ickiewi Ч

Dominikańska 8 — Wielka 13. Mickiewicza

sr. BIELIŃSKI
„JULJA GNIADKOWSKA | }

й

—

 

Mickiewicza 22, tel. 849.

„ Mickiewicza 26, tel. 1898.
e wybór towarów świątecznych.

OS
Trocika 3.

K. RYMKIEWICZ
Mickiewicza 9.

| Znane miody od najtańszych cen.

rpps" D

Р/Н, К. WĘCEWICZ
|Sklep win, wódek, towarów spoż.
li kolonjalnych. Mickiewicza 7.

 —

i FELIKS ŻEBROWSKI
War. S-ka Mlecz.

Zamikowa 3, tel. 4-90.
' Największy wybór prod. wiejskich.

A JEDNAK SZYNKI MARKI
BE kC żelki ' Mickiewicza 5. „POLO“

Specjalność. Wielki wybór. ' 5 aa : a 2"RAJLEPSZE.

-
MWielka 7, tel 1155. ć w solidniej.

KILIMY. = RODZIEWE. Wielka 9. | i Kandiech spożywczych.

KILIMY oraz wyroby Sztuki Ludowej Ozdoby choinkowe. Kalendarze  DUBICKA i S-ka
na Gwiazdkę wrm,M,CHAMUŁA| Wileńska 33. | ROBI MADRZOWE2

eńska 25.
A ELEONORA —- ———— L, KNAPIK

| Wileńska 27, tel. 1527.
Wybór wa ćw zniżone.

E. KNAPIK
! Mickiewicza 30, tel. 1949.

Wybór duży, — Ceny zniżone,

 

 

M. ŻYTKIEWICZ
Mickiewicza 22, tel. 1514.

WINA OWOCOWE.

| W. OSMOŁOWSKI
Żądać w sklepach wiano-spożywcz,

E a ia RRC

ZAKŁADYKRAWIECKIE

| W. DOWGIAŁŁO
Ś-to Jańska 6, tel. 2235.

Poleca stroje balowe i wizytowe.

| MICHAŁ PIECHiSYN
Zamkowa 10, tel, 10-04.

|RAATINA BAN

ZEGARMISTRZE,

  

| WACŁAW ANDRUKOWICZ
Zamkowa 10.

istnieje od 1840 r.

 

Mickiewicza 1.

 

 

| WĘGIEL

CENTROOPAŁŽa z o. o.
Z

 

|SYNDYKAT ROLNICZY

 

Zawalna 9, tel. 323.

REKLAMA W. „DZIENNIKU
WILEŃSKIM" JEST ŹRÓDŁEM

POWODZENIA.

 

owa 18, tel. 1790.
Składy i bocznica Parkowa tel. 2240.

 

O. MATKIEWICZ
daw. Gorzuchowski

Zamkowa 9.
Wielki wybór zegarków od 5 zł.

 

SPORT.

ŁYŻWY, NARTY, SANKI
KOSTJUMY SPORTOWE

BUTY

„LECH“ *Teenico" **

 

 

 



  

ė

 

 

Nr.
 

Zbiory rolnicze w 1955 r.
Prowizoryczne obliczenia przypusz-

czalnych zbiorów 5 głównych ziemiopło-
dów w Polsce, dokonane na podstawie
4.300 sprawozdań korespondentów rol-
nych Głównego Urzędu Statystycznego z
połowy października r, Ь, wykazują

następujące zmiany zbiorów tegorocznych

w stosunku do roku ubiegłego (wzrost
lub spadek w procentach — w nawiasie
zmiany w porównaniu do przeciętnej 1930
— 1934 r.): pszenica 4,5 proc.

[— 1,7 proc.), żyto plus 1,7 proc. (plus
1.8 proc.), jęczmień plus 1,5 proc. (plus
2,0 proc.), owies plus 1,1 proc. (plus 5,0
proc.), ziemniaki — 4,8 proc. (plus 3,7

ргос.),
W miljonach kwintali zbiory przypusz-

czalnie wynoszą: pszenicy — ok. 20, ży-
ta — ok. 66, jęczmienia — ok 15, owsa—
ok. 26 i ziemniaków — ok. 318. Szacowa-
ni1 te są przybliżone i mogą odbiegać od
ostatecznych obliczeń, dokonanych w pó-
źniejszym czasie przez władze admini-
stracji ogólnej przy pomocy komisyj
ś£minnych i powiatowych. Jak wynika z
powyższego „zbiory tegoroczne dla ca-
ej Polski stosunkowo mało odbiegają od
zbiorów z r ub., jednak w poszczegól-
mych częściach kraju zaznaczają się du-
te wahania,

Susza, która panowała na zachodzie, о-
raz lato i nadmiar wilgoci we wschodniej

części kraju wpłynęły na znaczne zmniej-
szenie zbiorów w woj. zachodnich oraz
częściowo w centralnych i wschodnich.
Natomiast sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne na południu kraju spowodowały
wyjątkowo dobre zbiory w woj. południo-
wych. Województwa te w dużym stop-
miu zrównoważyły niedobór, powstały w

pozostałych częściach kraju.
W stosunku do r. ub. spadek produkcji

pszenicy zaznaczył się we wszystkich
województwach z wyjątkiem południo-
wych i kieleckiego. W woj. poznat-
skiem i warszawskiem zbiór pszenicy za-
pewne jest mniejszy o ok. 20 proc, w
łódzkiem, pomorskiem i białostockiem—
© 15 proc. Największy wzrost zbiorów
pszenicy nastąpił prawdopodobnie w woj.
krakowskiem — ok. 40 proc. (co jest zro-
žumiale z uwagi na kolosalny spadek
zbiorów w r. ub. w związku z klęską po-

wodzi). W pozostałych trzech wojewódz-
twach południowych wzrost zbiorów psze-
micy sięgnie około 15 proc.

Zbiory żyta w większości województw
wą mniejsze, przyczem najbardziej zazna-
czyło się to w woj. łódzkiem (ok. 13
proc.) oraz wileńskiem (ok. 9 proc.).
Wzrostu zbioru żyta należy się spodzie-

wać w woj. południowych oraz. wołyń-

„smaczne
pożywne

  

в) JL.

 

skiem, kieleckiem i lubelskiem. Bardzo
duży wzrost wykazują woj. 'stamslawow-
skie i tarnopolskie (około 100 proc.). na
co w dużym stopniu wpłynęło ' również
powiększenie obszaru uprawy żyta ozi-
mego w tych województwach. W woj.
krakowskiem i lwowskiem zbiory żyta są
wyższe o ok. 40 proc.
Zbiory jęczmienia i owsa wykazują

mniejsze wahania w granicach poszcze-
gólnych województw.
Przypuszczalny szacunek zbiorów zie-

mniaków wykazuje bardzo znaczne waha-

DATA SPAR ANET RABA TY ATK ACS T

nia w poszczególnych województwach W
woj poznańskiem zbiory są prawdopo-
dobnie mniejsze o przeszło 40 proc.. w
woj. łódzkiem i wileńskiem — mniejsze
0 2" proc., warszawskiem i białostockiem
— mniejsze o 16 proc. Znaczne zwięk-
szenie zbioru ziemniaków należy przew-
'dywać w woj. południowych i częściowo
kieleckiem. Należy przypuszczać, że w

woj. krakowskiem zbiory są większe o
80 proc, ,w woj. lwowskiem o ok. 40
proc, a w woj. stanisławowskiem i tar-
nopolskiem o ok. 20 proc.

 

Sytuacja walutowa
WARSZAWA, 11:12 (PAT), Na.dzi-

siejszych giełdach walutowych — w prze-
ciwieństwie do dnia wczorajszego — wy-
stąpiła wyraźnie słabsza tendencja dla
funta angielskiego oraz nieco słabsza —
dla dolara. Osłabienie funta przyp'sać na-
leży zasadniczo zmniejszeniu się popytu
na ię walutę ze strony Francji, choć nie
wykluczone jest, że zaprzestanie przez
Stary Zjednoczone zakupów srebra w
Londynie również mogło odegrać pewną
relę (w takim wypadku jednak dolar po-
winien byłby raczej zwyżkować). Dewi-

0 L ® ® ®

GDYNIA, 11.12 (PAT). W listopadzie
r. b. obrót towarowy w porcie gdyńskim
był bardzo duży i różnił się zaledwie o
parę tysięcy ton od rekordowego cbrotu
w sierpniu r. b. Bliższe szczegóły są na-
stępujące (w tonach): obrót globalny
763.789, w tem: obrót zamorski 729.122,3,
obrót z W. M. Gdańskiem 3.623,8, obrót
drogą wodną z wnętrzem kraju 31.042,9.
Import z za morza wyniósł 111.273, eks-

zę na Londyn notowano: w Warszawie
26 14 wobec 26,18 wczoraj, w Zurychu
15.20 * pół wobec 15.21 i trzy czwarte, w
Paryżu przy otwarciu 74,68 wobec 74,73
przy wczorajszem zamknięciu. Notowa-

mia londyńskie o godz. 14 świadczą o dal-
szem poważniejszem osłabieniu funta.
Dewiza na Zurych w dalszym ciągu no-

towana jest dość nisko. Pozatem ujawnia
się słabsza tendencja dla Amsterdamu,
która jednak na giełdzie warszawskiej nie
znalazła swego wyrazu.

dyńskim w Istopadzie
port za morze 617 849,3 ton, Z obrotu z
Gdańskiem przypada na przywóz 1.432.6
ton, na wywóz 2.191,2 t.;z obrotu z wnę-
trzem kraju — na przywóz 25.503,5 t,
na wywóz 5.539,4 t,

W porównaniu z październikiem r. b.
ogólny obrót portu gdyńskiego wzrósł o
165 969,3 t, przyczem eksport zamorski
wzrósł o 105.2021 t, import zaś o
35.963,7 t.

Przepisy walułewe w Czechosłowacji
Poselstwo czechosłowackie w Warsza-

wie przesyła nam poniższy komunikat:

W uzupełnieniu rozporządzenia z przed
kilku dni, którem wzbroniony został w
Czechosłowacji wywóz banknotów war-
tości 50 Kc i wyżej, zaś wywóz drobnego
bilonu wszelkiego rodzaju oraz dro-
bnych pieniędzy papierowych wartości Ke
10 i 20, dozwolony tylko w ruchu podróż-
nym z Czechosłowacji zagranicę, wpro-
wadzono obecnie w Czechosłowacjiza-
kaz przyjmowania pokrycia za towary
sprzedawane z Czechosłowacji zagrani-
cę. jak również na uregulowanie innych
zobowiązań z zaśranicy do Czechosło-
wacji w efektywnych banknotach czecho-
słowackich, w drobnych pieniądzach pa
pierowych (Ke 10 i 20) oraz w drobnych
monetach wszelkiego rodzaju. Przekazy-

wanie takich należności do Czechosłowa-
cji może być obecnie uskuteczniane bądź
czekiem lub przekazem bankowym,
brzmiącym 'na' korory czechosłowackie
lub obcą walutę. 4
Etektywne czechosłowackie środki pła-

tnicze (banknoty lub - drobne pieniądze)

 

znajdujące się poza terytorjum Czecho-
słowacji mogą być oczywiście przywożo-
re do Czechosłowacji przez podróżnych z
zagranicy na pokrycie wydatków połą-
czonych z ich pobytem w Czechosłowacji,

——

Jaka bedzie nowa cena
elektryczności ?

Jak dowiadujemy się, nowa cena elek-
tryczności, wynikająca z obniżki ceny
węgla, będzie obliczana w sposób, jak to
ustaliła w r. 1933 i 1934 komisja arbitra-
žowa, powołana przez ministra przem. i
handlu. Obliczenie to opiera się na for-
mułkach matematycznych, zupełnie do-
kładnych, z których jednak wynika, że
zniżka ceny elektryczności nie wynosi
procentowo połowy zniżki ceny węgla,
lecz nieco mniej. Dodać należy, iż za
podstawę obliczań przyjęty jest węgiel
dąbrowiecki, gruba kostka kl. I b loco
kopalnia, 
 

Nadchodzą Święta!
Pamiętajcie o bezreohtotnych

marodowcach !

— A to napewno nie jest jakiś łotr?

 

Komunikat Ministerstwa Komunikacji
o wykrytej aferze kolejowej

W związku z ukazaniem się w prasie
wiadomości o nadużyciach kolejowych,
Ministerstwo Komunikacji stwierdza, że
w końcu ub. roku ujawniono nadużycia
w oddziałach drogowych w Łowiczu, a
następnie w Łodzi, pochodzące głównie
z okresu 1927—41932 r. Wobec tego pan
minister komunikacji wyznaczył kowisję
pod przewodnictwem Głównego Inspek-
tora Ministerstwa, która bada  całó-
ksztalt gospodarki za okres ostatnich lat
dzesięciu w tych oddziałach, oraz w od-
działach sąsiednich, mianowicie: Skier-
niewickim, Częstochowskim i Ząbkowic-
kim. Badania te ze względu na stwier-
dzone fakty nadużyć natury karno-szdo-
wej prowadzone są w kontakcie z wła-
dzami sądowemi.

W związku z tą sprawą władze śled-

 

Stypendja na studja
w przemyśle amerykańskim

WARSZAWA, 11.12 (PAT). Fun-
dacja Kościuszkowska w porozumie-
niu z Państwowym Instytutem Ekspor-
towym i Związkiem Izb Przemysłowo.
Handlowych postanowiła udzielić sty-
pendja na studja w Stanach- Zjedno-
czonych A. P., przeznaczone dla osób
pracujących w krajowym przemyśle
rolno - spożywczym i pragnących. po-
głęb:ć wiadomości zawodowe.

Kandydaci na stypendystów winni
wykazać się, po 1) ukończeniem wyż-
szego zakładu naukowego i teoretycz-
nem przygotowaniem w swej specjal-
ności, 2) biegłą znajomością języka an-
gielskiego w słowie i piśmie oraz zna-
jomością literatury zawodowej pol.
skiej i zagranicznej, 3) odbyciem
praktyki w odpowiednim dziale prze-
mysłu krajowego, 4) pos'adaniem od-
powiednich kwalifikacyj fizycznych, u-
możliwiających pracę fizyczną i labo-

ratoryjną, Ponadto kandydaci powinni
się zobowiązać do przestrzegania z$ó-
ry ułożonego planu pracy zawodowej
w Stanach Zjednoczonych oraz do
pracy w odpowiednim dziale przemy-
słu po powrocie do kraju. i

Podania wrazż załączónemi 'otpi-
sami świadectw z ukończonych stu-
djów i odbytych praktyk oraz krótkim
życiorysem należy kierować do Pań-
stwowego Instytutu Eksportowego w
Warszawie (ul. Elektoralna 2), Termin
zgłoszeń upływa z dniem 15 marca
1936 r. Instytut Eksportowy oraz
Związek lzb Przemysłowo - Handlo-
wych w Warszawie udzielają wszel-
kich bliższych informacyj,

Wiadomości gospodarcze
Liczba bezrobotnych w Anglji wyniosła w

dniu 25 listopada r. b. 1,918,6 tys. osób, by-

ła więc o przeszło 7 tys. osób większa, niż
w dniu 21 października r. b. W porównaniu | .

jednak z analogicznym okresem r. ub., licz-

ba bezrobotnych jest mniejsza o przeszło

202 tys. osób,

ciu, co ma cztery nogi, a bić się będzie z panem

 

G. O. BAXTER,

Droga do San Triste
Autoryzowany przeklad + angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Cisza, Denny raczej czuł niż widział, że oczy Ru-
dego rozszerzają się i wpijają w niego. |||
— Pan by się chciał pewnie czegoś dowiedzieć

b „Małym odezwał się wreszcie.
—Tak jest. :

‚ —— Bardzo mi przykro. ie w
I tu w mieście zdaje się, że go nikt nie widzał? :

—Oprócz szeryfa? :
Tak szeryt go 2 — pe RE

Ik, — Myślę, że cze nie prędko zapomni ten
dzień, w którym spotkał „Małego”. A Jeff Hitching
też go widział.

— Czy Hitkins, to taki gruby chłop z czerwoną

gębą? i ‚
— On, on. Wygląda zawsze wściekły i napra-

wdę jest wściekły.
+ A-co ty AB o. „Malym“? — Gdzie on się

kręci? W pobliżu miasta. ;
— Rany boskie — nie. On się wszędzie kręci.
— Nie rozumiem, co chcesz przez to powie”

dzieć. : ;
— 7е on mieszka wszędzie.
— te domu? Р ‚
— Jego koń, to jeśo dom.
— = — перп‘в! Denny. To jakiś zbrodniarz.
—Nie pan nie rozumie. On nie jest zbrodnia-

„rzem. z"
— To czemu nie siedzi na miejscu?
— Bo niema miejsca, które byłoby dość dobre

fla niego.

 

Nigdy go nie widzialem. ||

 

— Nie wiem. Nikt nie może dowieść nic „Ma-
łemu”, Na to jest on za chytry.

Si Denny zamyślił się głęboko,
Człowiek, któreśo szukał i na którego ślad wpadł
wreszcie znikł mu przed oczami, jak błędny ośnik.
Z równym skutkiem można się było starać złapać
powietrze. W tej duchowej rozterce przypomniał
sobie, że to czego nie może ob'ąć umysł dorosłego
człowieka, do teśo dochodzi czasem umysł dziec-
ka drogą wielkiej: prostoty.

—Synku, zrób mi jedną łaskę. ; :
„. — Owszem, Co pan tylko chce — Rudy ujął
się pod bok z miną bardzo poważną i czekał,
°° — Mam wielki klopot.

'—QO'cochodzi? - sd
= Chciałbym widzieć „Małego”.
Chłopak zaświzdał.
—Niech się pan lepiej rozmyśli.
— Ja muszę go widzieć: - '
— No to niech go pan zaprosi do miasta —

poradził Rudy,
— A któż mu zaniesie zaproszenie?
— Nie w'em. On się jakoś dowie. Taki już

fest. Wszystko wie. Może wie już o czem mv w tej
chwili rozmawi”my. A z nim to n'śdy nic nie wia-
domo! Jest jednocześnie wszędzie i niódzie —
westchnałi z głębok'm podziwem pokiwał słową.
— Coby go. mogło zmusić do przyjazdu do

miasta? als:
— To trudne pytanie, Widzi pan, jego nie mo”

żna „zmusić”, :
'— A co 0n nafbardziei lubi?:
— Bić się— padła błyskawiczna odpowiedź.
— Taki z niego zabijaka? |
— No, chyba, jeszcze jaki!
—— Na rewólwery? ||

* == Na rewolwery, strzelby, noże, niema rzeczy,
którejby nie potrafił! On rzuca nożem dalej i moc-
miej niż Indjanin, jeżdzi końno na każdem bydlę-

na gołe pięści lub na kije — jak pan woli.
— Lubi zabijać?
— Nie. On nie potrzebuje zabijać,
— (o chcesz przez to powiedzieć?

— Nie potrzebuje mordować ludzi, bije się po
to, żeby tym, którzy myślą, że mogą mu dorówrać,
odeszła od tego ochota.
— Rozumiem, Więc jak ja go mam sprowadzić

do miasta? ;
Chłopak zastanowił się przez chwilę.
— Musi pan zaryzykować... '
Ryzykowałem już w życiu coś nie coś — u-

śmiechnął się blado Denny.--- -—- :
— To niech pan zacznie opowiadać, 'że pan tu

siedzi i czeka na „Malego“ a ješli on jest męžezy-

mu zada bobu. Niech pan to komuś opowie,

— Oczywiście. Ja to już jakoś urządzę,
— No, to w takim razie sprawą załatwiona.
— Dowidzenia i wszystkiego najlepszego. Niech

się pan mocno trzyma.
Rudy zniknął w sobie tylko właściwy nagły i bły

skawiczny sposób. Dorosły mężczyzna znów zaczął
się przechadzać po ulicach i rozmyślać nad zdarze-
niami ostatnich dni. Choć: nie lubił się rozczulać
zachował jednak zdolność zachwyvania się obie wa-
mi genjuszu pod jakąkolwiek występowały postacią:
W Rudym rozpoznał dużą inteligencję i. całem zer-
cem podziwiał dziecko. Starał się ocenić moż!iwo-
ści życiowe dorosłego Rudeśo, za pomocą mnoże-
nia wrodzonych danych dziecka, przez dojrzałość

trafić do swojej świadomości i w końcu
w kierunku hotelu

 

  kid

zną a nie babą, to się zjawi, a jak się zjawi-to pan-

— Opowiem tobie. Czy to wystarczy?- -- --

lat męskich. Włóczył się dłuższy czas po.ul'czch, |
zapomniał o troskach, pozwolił widokom. miasta .

powędrował
aka ава 2300

cze aresztowały kilku przedsiębiorców,
którym powierzone były roboty budo»
wlane w wymienionych oddziałach dro-
gowych w powyższym okresie Czasu,
óraz kiłku pracowników kolejowych,
między nimi byłych naczelników oddzia-
łów drogowych w Łowiczu, w Łodzi i

w Skierniewicach, kilku zawiadowców
odcinków drogowych i rachmistrzów,
Między aresztowanymi przeważają e-

meryci. м
- Ponadto poczyniono odpowiednie kro-
ki, w porozumieniu z Prokuratorją Ge
neralną, w sprawie zabezpieczenia szkód
t-strat poniesion; w związku z tą
sprawą przez Skarb Państwa. `

—+

 

Giełdy pieniężne |
Notowania z dnia 11-go grudnia.

DEWIZY
Belgja 89.45 (sprzedaż 89.63, kupi

89.27), Holanda 359.40 (sprzedaż 360.12,
kupno 358.68); Londyn 26.14 (sprzedaż
26.21, kupno 26.07); Nowy Jork 5.30
(sprzedaż 5.31 i trzy czwarte, kupn> 5.29
i jedna czwarta); Nowy Jork (kabel) 5.30
i trzy czwarte (sprzedaż 5.31i siedem
ósmych, kupno 5.29 i trzy ósme); (s,p
131.35 (sprzedaż 131.68, kupno 131.02);
Paryż 35.00 i pół (sprzedaż 35.07 i pół,
kupno 34.93 i pół); Fraga 21.98 ( sprze-
daž 22.02, kupno 21.94); Szwa car'a.172
Paa 172.34, kupno 171.66); -Sztoś-
olm 134.85 (sprzedaż 135.13, kupno

134.52); Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98,
kupno 212.92); Madryt 72.60 (sprzedaż
72.75, kupno 72.45). Dwa 12

broty dewiząmi šrednie. Tenlenc'a
dła dewiz ńie ednolita. Banknoty doiarė-
wew obrotach prywatnych 3.31 . trzy
czwarte — 5,31 i pół; rubel zloty 4731
ół; dolar złoty 8.99 i trzy czwarte —
.99 i pół; gram czystego złota 5.7244.

W: obrotach prywatnych marki niem.
(banknoty) 130.00, .W obrotachp
nych funty ang. (banknoty) 26.14.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. poż, stabilizacyjna 63.13—63.38,

(odcinki po 500 dol.)' 64:25 (w proc.j, 4
proc. państw. poż. prem,owa dolarowa
52.80—52.90; 6 proc. pož. dolarowa 79.25
iw proc.);'8 proc. L. £. banku  бозр,
raj. 94.00 (w proc.); 8 proc. oblig. Ban-

ku Gosp. Kraj. 94.00 (w proc.); 7 proc. L.
Z. Banku Gosp, Kraj. 83.25; 7 proc. AE
Banku Gosp. Kra. 83.25; 8 proc. L "Ź.
Banku Rolnego 94.00; 7 px L. Z. Banku
Rolnego 83.23; 8 proc..L. Z. low. Kred.
przem. pol. funt. 80.50 (w. proc); 4 -„pol
"proc. L. Z. ziemskie 45.25—46.00; 5 proc.

„ Z. Warszawy o r.) 54.00—53 25+—
54:00; 5 proc, L. Z. Lublina 1933 r.39.50;
5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 50.00; 5 proc.
m. Radomia 1933 r. 38.50; 6 proc. oblij.
"m. Warszawy 8 i 9 em. 57.50. ‚

3 AKCJE
Bank Polski 96.00; Warsz. Tow. Fabr.

Cukru 33.50; Ostrowiec 19.50; Staracho-
wice 31.50. a
Dla pożyczek naństwowych i listow 2а

stawnych tendenc a mocniejsza,dla zkcyj
cokolwiek mocniesza. Pożyczki dol w
obrotach prywatnych: 8 proc. poż z r.

1925 (Dillonowska| 93.50 (w proc); - 7
* proc. poż. Śląska 72.50 (w proc.); 7 prog.
poż. m. Warszawy (magistrat) 70.25 —
70.50 (w proc.).

-- Giełda zbożowa -
Notowaniazdnia 11-go grudnia.

Pszenica czerw. jara szk. 7/5 gl. — —
— — —; rszenica ,ednolita 755 śl 15,25
— 19.75, Pszenica zbierana 742 gi 1875

— 19.25,
Żyto I standart 700 gl. 12.75 — 13.00;

Żyto Il standart 68/7 gi. 12.50 — 12:73;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 g l. 14 42—
14,75; Owies II st. (iekko zadesz.) 649 gl.
14.75 — 15.25; Owies LlI stan. (zadeszcz.)
538 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień bi >war=
niany 16,25 — 17,00; Jęczm:en 674 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 1350—
13.75; Groch polny 20.00—21.00; (Groch
Victoria 31,00 — 34.00; Wyka 20.00 —
21.00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela
odwójnie czyszczona. 20.00. — 21.00;

Lubla niebieski. .8.75 — .8.50; ;. Łu-
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak. zin'owy
42.50 — 43.50; -Rzepik zimowy 4154 —
:42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; „Rze-
ak letni « 41.50 42.50; | Šiem:

Jasna bassis 90 procentowe  32:5
"z=""33,50; Koniczyna czerw: -sur: bez--$r.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw bez. kan. 2 czyst 97 proc 121 40—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
"7000: Koń'czvne biała bėz kan“ 0'czvst.
97 proc. 80.00 — 90.00. Mak niebieski
67 00-—69.0U;- Ziem ad 4.25—4.75. Maka
pszenna gat [ — A 0 — 20 proc 3100—
33.00; Mąka pszenna $at: [-— BC —
45. proc. 29 6)— 31 00; 1-С:0 — 55 proc.
2700 — 2900; 1 — D 0 — 60 proc.
25.00 — 27 00; I-E 0 — “5 proc %4u0—
'25 00; II-B 20 — 65 proc 23.00 — 2500;
II-D 45 — 65 proc 22.00 — 23.00, II-E

155—65 proc 22.06 — 23.00. II G-60
proc. 21 00—22,00. Mąka żytnia wyca*
owa” 0-30 20:.00—2100, Mąka zstn'a
gat. |-45'20.00 — 21 00; Mąka żyt* gat.

0-55 proc. 19.00 — 2000; I gat 0-65 oroc.
"20,50 — .2150::Il gat 1500 — 1600 га-
zowa 1500 — 1600; oośledna — = —
— — —, Otrębv nszeńne grube przem.

"stand 1050 — 1100 otrebv pszenne
średnie orzem. stand 950 — 10" О.
tręby pszenne miałkie 950 — 1000 O+
tręby żytnie 8.25 — 875: Kuchv а-
ne. 1550 — 1600; Kuchy 'rzepakowe
13.50 '— 1400; Kuchv -stonecžn Auwo
— — m — —; Śruta sojowa 45. proc.

ь5

— 2300. -
Ogólny obrót 1716 ton, w tem'-żyta 350 ton. Usposobienie spokójne. +:

 

 



№ |

W służbie wielkiej idei
dzie. Obok bluzy robotniczej i marynar-
ki chłopska sukmana. Wśród ciszy fłę-
bokiej padają proste, mocne słows:

„„„staniecie się za chwilę członkami
| tego obozu, którego jedynym celem jest

wielkość Ojczyzny i jej potęga”.
Każdy wyraz zapada głęboko w serca

słuchączy, umacnia w ich duszach posta-
mowienie wytrwania przy sztandarze na-
rodowym do ostatniego tchu.

Skończył. Podchodzi pokolei do każde.
go i na piersiach przypina im srebrne
mieczyki Chrobrego. :
W końcu szeregu stał stwy, wiekiem

zgarbiony chłop. Gdy na sukmanie jego
zabłysła odznaka Obozu Narodowego,
po zoranej bruzdami twarzy starca po-

płynęły łzy.
Odjeżdżając do Warszawy zapytałem

kierownika miejscowej placówki kim był
ów starzec. — „To stary działacz naro.
dowy. Mówi, że zna Romana Dmowskie-
go i że przed wojną razem z nim peze-
mosił na plecach za granicę „Polaka”.

Zrozumiałem.

Miał zaledwie dwadzieścia lat. $wiat
stał przed nim otworem. Uśmiechało się
do niego życie. Bezpośrednio po otrzy-
maniu świadectwa dojrzałości poszedł
z gimnazjum do lokaln Stronnictwa by
zaciągnąć się w szeregi bojowników o

Wielką Polskę.
I odtąd każdą wolną chwilę poświęcał

wmilowanej idei. W niedzielę wyjeżdżał
do placówek Stronnictwa, rozsianych gę-
sto wokół stolicy i tam w serca i mózgi
chłopskie wpajał zasady Obozu Narodo-
wego.

Którejś niedzieli pofechał i nie wrócił.

Na małej stacyjce kolejowej wpadł pod
pociąg i krew jedo zbroczyła oblicie tę
x'=mię, której wielkość była celem jego
życia.

Bił się za Polskę w szeregach blekit-
nej armii Hallera. Był kilkakrotnie ran-
my. Za waleczność otrzymał najwyższe

odrmaczenia bolowe. Po inwazji bolsze-
wickiej zamieszkał z matką staruszką w
Łodzi. Pracował w Iabryce jako zwykły
robotnik. Fabrykant — Żyd wyrzuci go

z pracy, bo ktoś doniósł mu, że kolega
B. jest narodowcem.

I cdtąd od kilku lat jest bezrobotnym.
-- Nigdzie nie chcą go zatrudnić, bo służ-

ba frontowa i ciężka praca pozbawiły
go zdrowia. Głehoko zapadnięta klatka
pierstowa, chorobliwe wypieki na policz-
kach, krótki oddech i kaszel, który mę-
czy fo raz po raz, świadczą © daleko
posuniętej gruźlicy. Ale ten słaby, scho-

g Towary, sterany trudami człowiek. gdy
przemawia nabiera niezrozumiałej siły...
W uznaniu zasłuć został on w czasie o-

statnich wyborów santorzadowych w Ło-

dzi umieszczony na liście Stronnictwa
Narodowedo i wybrany olbrzymią ilością

głosów radnym. '
I właśnie po wyborach, pewnedo wie-

croru do jeśo mieszkania na poddaszu
kteś zapukał. Radny B. był sam w mie-
szkanin z matką staruszką. W nieopala-

* mef izbie panował przejmujący chłód Na
stole leżał tylko kawał czerstweśo ra-
zowca. Przybyły coś długo na boku mó-
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REKORDY LOTNICZE OBECNEJ DOBY

Przeciętny śmiertelnik nie zdaje sobie
sprawy, ile czasu lotnik poświęcić musi na
prace przygotowawcze i ile przytem ponieść
musi trudu dla osiągnięcia zamierzonego ce-
lu. Codziennie prasa przynosi wiadomości o
pożeraczach ki.ometrów. Coraz zawrotniej-
sze tempo niszczy nerwy, nieodpowiednie
odżywianie powoduje przedwczesne starze-
nię się. Dlatego też każdy człowiek dbać po-
winien o swoje zdrowie. Lekkostrawne po-
trawy wzmacniają organizm i nerwy, nato-
miast ciežkostrawne obciążają żołądek i
wyczerpują miast przysporzyć„ił.

Pracownik umysłowy jak i firyczny po*
trzebuje pewnego zasobu witamin, lecytyny,
soli wapniowych i fosforówyth, a wszystkie
te naturalne skłądniki chemiczne zawierają
wyrobyzakładów KNORR aszcze-
gólnie płatki owsiane KNORR. (R) 3

|

| W izbiewiejskiej stoją w szeregu №-

Szeroki NA zyskała swego czasu
sprawa potwornej zbrodni, dokonanej
przez Władysława Taładę na osobie
swej długoletniej kochanki, Tomaszew-

skiej.
Tałada, „człowiek-zwierzę”, jak go Później nazywano, zamordował swą oiia-

rę w sposób tak bestjalski, że, jak stwier.
dzono podczas oględzin sądowych, ciało

denatki przedstawiało się jak straszli-
wie zmasakrowana, krwawa masa.

Przyczyną zbrodni był zatarg, jaki ist-
miał między Taładą a Tomaszewską, któ-
ra nie chciała dopuścić do stosunków

między kochankiem a swą nieletnią cór-

ką, do której Tałada płonął chorobliwą
namiętnością. :
Po zamordowaniu Tomaszewskiej Ta.

łada osiągnął wreszcie cel: zgwalcii jej

wił. Wyjął portłel i błysnął pękiem stu-
złotówek. I nagle stałe się rzecz nieocze-

kiwana. Mały i słaby narodowiec otwo-
rzył drzwi, chwycił draba za kolnierz i
z niebywałą siłą wyrzucił go na scho-

— Chciał mnie przekupić — rzekł do
matki, gdy odpoczął i przyszedł do sie-
bie. — Dawał mi tysiąc złotych i obie-
cywał pracę, jeżeli przejdę do sanacji...
W izbie było zimno, a na stole leżał

tylko kawał czerstweżo razowca.

X
Nakreśliliśmy kilka sylwetek narodow.

W dniu 11 b. m, odbyło się poświęce-
nie nowowzniesionego domu wydawnicze-

go ks. ks. Jezuitów przy ul. Rakowiec-

kiej. Na uroczystość tę przybył p. pre-
zydent Rzeczypospolitej, prof. Ignacy
Mościcki w otoczeniu domu cywilnego i
wojskowego, J.Em, ks. kardynał Al. Ka-
kowski „arcybiskup metropolita warszaw-
ski, który dokonał poświęcenia gmachu,
J.Em. ks. Nuncjusz Apostolski Fr. Mar-
maggi, IIEE, ks. arcybiskup E. Ropp,
ks.ks, biskupi Szlagowski i Gawlina, p.
premjer Žyndram Kościałkowski. pp. wi-
ceministrowie gen. Głuchowski, Chyliń-

ski i.ks. Żongołłowicz.
Po poświęceniu kaplicy uczestnicy u-

Władze krakowskiego okręgu Legionu

Młodych nadsyłają nam komunikat o
przebiegu nadzwyczanego walnego zja
zdu okręśowego organizacji, który sę
odbył w Krakowie. :
Na zjeździe tym uchwalono nastęrują-

ce wnioski organizacy ne: _
*a) Nadzwyczajny zjazd uważa da!sze
pozostawanie na stanowisku komendanta
głównego Legjonu Mł. W. Bialskieto za
zgubne dla organizacji I UCHWALA
WYPOWIEDZIEC KUMENDANTOW1
GŁÓWNEMU POSŁUSZEŃNSIWO.

b) Nadzwyczajny zjazd solidaryzuje się

riliai a a

Odnalezione łupy
świętokradców

Policja, prowadząc śledztwo w spiawie
kradzieży w kościele parafialnym .w
Mrozach (pow. Mińsko Mazowiecki; do-
konanej przed kilku dniami, znalazła
wszystkie skradzione naczynia zakopane
w lesie, w pobliżu Mrozów. Niewątpli-
wie, świętokradcy planowali po pewnym
czasie wydostać łupy, lecz czujna policja _ pokrzyżowała plany zbrodniarzy,

 

Wyrok na Taładę uchylony
Sprawa po raz trzeci wróciła do apelacji

14-letnią córeczkę, wskutek czego jest
ena już dziś matką.
Sąd Okręgowy w Piotrkowie, gdzie

miało miejsce przestępstwo, skazał
zbrodniarza na karę śmierci. Sąd Ape-
lacyjny, opierając się na ekspertyzie

psychjatrów, stwierdzającej ograniczoną

poczytalność oskarżonego skazał go na
10 lat więzienia. Sąd Najwyższy, do któ-
rego odwołał się prokurator, wyrok ten
uchylił. Sąd Apel., doktórego sprawa
powróciła, wydał wyrok, skazujący Ta-

ładę na karę śmierci. Tym razem do Są.
du Najw. wniósł apelację obrońca ska-

zaneśo. Sprawa ta znalazła się wczoraj

| właśnienawokandzie. Sąd Najw. wyrok
| M instancji raz jeszcze uchylił, wobec
czego sprawa powróciła poraz trzeci do

„Sądu.Apelacyjnego. 

|
|

 

biedy i ogrom poświęceń w Obozie Na-
rodowym. Za niespełna dwa tygodnie
święta. Wydział ofiar Warszawsk ego
Dziennika Narodowego urządza: zbiórkę
na zorganizowanie rozdawnictwa piczek
z żywnością dla na/biedniejszych naro-
dowców. Nie zapominajcie » nich przed

świętami!

X

Ofiary pieniężne lub paczki składać
można osobiście w kantórze naszego wy
dawnictwa N. Świat 47 lub przesyłać
pocztą. Za ofiary złożone dotychczas,

oów by przedstawić Czytelnikom ośrom | serdecznie dzięku emy.
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Uroczysta inauguraca
domu ks.ks. Jezuitów

 

Nowy gmach ks. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej.

roczystości na czele z panem Prezyden-
tem przeszli do wielkiej sali, będącej
czytelnią domową, a po krótkim cerclu
gospodarze Domu, ks, prowincjał S'ani-
słam Sopuch T. J. i ks. superjor Jan Ros-
tworowski T. J. zaprosili gości do refek-
tarza zakonnego, gdzie odbyło się śnia-

danie.
Podczas przyjęcia przemawiał ks. pro-

wincjał Sopuch. ё
Na zakończenie ks. super. Rostworow-

ski odczytał depesze z błogosławień-

stwem od Ojca Św. przesłaną zą pośred-
nictwem Generała T. J. o. Ledóchowskie-
go, od JEm. ks. Prymasa A. Hlonda oraz
od członków episkopatu polskiego.

ze stanowiskiem komendanta okręgu Ja-
na Jarwińskiego zajętem wobec leg.
Bielskiego na odprawie komendantów o-
kręgów dn. 10 listopada r. b. oraz pupie.
ra inicjatywę jego w celu odrodzenia
Legjonu Młodych, czego wyrazem jest
stworzenie Ligi Naprawy Legjonu Mło-

dych, !

Nadzw. Zjazd Okr. uchwala przystą-
pienie Okręgu Krakowskiego do te; skcji
i nakłada na terenowe środowiska cbo-
wiązek przyłączenia się do wszystkich
prac, wynikających z celów Ligi.

c) N. Z. O. K. L. M. w uznaniu donio.
słości akcji Ligi Naprawy L. M. wzywa
wszystkie Okręgi i Obwody do przyłą-

czenia się do Ligi.

d) N. Z. O, K. L. M. wyraża potępienie
metod stosowanych na Kongresie t.. M.
w Jastarni przez część Legjonistów craz
przez członków Komendy Głównej któ -
rych wini za niepoważne i nieformalne
prowadzenie obrad kongresowych.

Zjazd stwierdza, że z uwagi na powyż-
sze nie można uznać uchwał koug-esu,
jako obowiązujących. :

"W jakim kierunku politycznym nójdzie
| Liga Naprawy Legionu Młodych, można
sądzić w pewne* mierze z uchwał pėli-
tycznych. z których najważniejsze brzmią
jak następue:

Nadzwyczajny Zjazd Okręgu Krakow-
skiego L. M. widzi wobecnej polityce gó-
spodarczej rządu posunięcia, stojące w
rażącej sprzeczności z interesem $viata
pracy. Uważamy, że doraźne ełekty któ.
reby płynęły dla skarbu z ostatniej ob-
niżki płac, są zbyt niewspółmierne 2
krzywdą warstw pracujących.

Upatrujemy w polityce ekonomicznej
cządu założenia obliczone jedynie tylko
na chwilę bieżącą, obciążające jedynie
warstwy pracujące i pogłębiające ogólną
katastrofalną sytuację materjalną tych
warstw.

Q b. ministrze oświaty p. Jędrzejewiczu
iŁ zw. „wychowaniu państwowemt” wy-

| powiadają się rozłamowcy w słowach na-
stępujących: 3 :

Dostatecznie skompromitowane ® @-

 
|

Nowy bunt w „Legjonie Młodych"
Komunikat okręgu krakowskiego
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Wspólny front z robotnikami
Uchwała Rady pracowników umysłowych

We wtorek wieczorem odbyło się pod
'rzewodnictwem prezesa Sienkiewicza
posiedzenie Centralnej Rady Pracowni-
czej, jednoczącej 3 wielkie organizacje
pracowników umysłowych — Unję, Zw
urzędników samorządowych i Związek u-
rzędników państwowych. Na zebraniu
postanowiono stworzyć wspólny front z
pracownikami fizycznymi.
Rada wybrała specjalną komisję, któ-

rej zadaniem będzie porozumieć się z
centralną reprezentacją robotników i u-
stalić formy współpracy. Komisja ta ma

zdać sprawę ze swych obserwacyj, po”
czem zostaną ustalone formy współpra=
cy.
Jak wiadomo, stworzenia wspólnego

frontu z robotnikami domagali się przed=
stawiciele Unji jeszcze przed Kongresem
Urzędniczym. Wtedy jednak wniosek ten
nie uzyskał jednomyślności (która wy=
magana jest w Centralnej Radzie).

Powzięcie tej uchwały obecnie świad
czy o konsolidacji warstwy pracowni
czej i o zmianie nastrojów wśród jej

przedstawicieli, na bardziej radykalne.

Znowu demonstiacje żydowskie
„Czarna lista" Żydów handlujących z Niemcami

Wczora' około godz. 21-ej i pół, па ul.

Rynkowej, w pobliżu Grzybowskie: ze-

brał się tłum młodzieży żydowskiei zło-

żony z około 500 osób (w tej liczb'e 50

młodych kobiet), i pochodem ruszył w

stronę pl. Grzybowskiego, rozdając prze-

chodniom i rozrzuca'ąc ulofki. Treść ulo-

tek zawierała: „czarną listę" kupców,

sprowadzających towary niemieckie wy-

kaz filmów niemieckicn. obłożonych boj-

kotem, oraz obelgi pod adresem kupców,

utrzymujących stosunki handlowe z Niem

Z pl. Grzybowskiego manifestanc; 7a—
mierzali przedostać się na ul. Twardą,
czemu przeszkodziło zawienie się kilku
policjantów, którzy tłum rozproszy .. Po-
mimo to, manifestanci wkrótce zebrali
się ponownie na ul. Twardej i podążyli w
kierunku Marjańskiej. Tam znowu żestą-
pił im drogę oddział polici, która po raz
drugi rozpędziła tłum, aresztując dwie

osoby: Icka Honigsłelda (adres n'eusta=
lony) i kobietę nieznanego nazwiska. 

- Rewelacje na procesie bandyckim
Zemsta Żydów na współwyznawcy

, Ciekawą sprawę rozpatrywał wczoraj
Sąd Apelacyjny. Dn. 14 r. b. na szosie
Rawa—Skierniewice dokonano zbrojne-

go napadu rabunkowego na dwóch kup-

ców; Moszka i Pinkusa Wajbergów. któ-

rzy zostali pobicii ograbieni pod grož-

 

sobie p. Jędrzejewicza metody organizo-
wania życia młodzieżowego w Polsce
wskazały zgubność prób wychowawczych
w myśł założeń inicjatorów kierunku t.
zw. państwowo-twórczege. Jedynie tyl-

ko organizacje oparte o idee, które wy-
rażają dążenia młodego pokolenia są o-

parte na racjonalnych i zdrowych pod-
stawach, a wszelkie organizowanie, cpar-
te na innych założeniach, musi byc ska.

zane na niepowodzenie, a w treśc, swej
jest złe i niemoralne.

Aj ic

Nieudany zamach
na skład maszyn

Przy ul. Zgoda 5, nieznani złodzieje

usiłowali włamać się do sklepu spużyw-

czego Zofji Kiślatowej, od strony drzwi,

znajduących słę na frontowej klatce

schodowej, aby stamtąd, przez otwór w.

ścianie przedostać się do składu maszyn

do pisania i warsztatu reparacyinego

Mieczysława Białobrzeskiego. Zanim

zdółali plan swój urzeczywistnić zostali

spłoszeni i porzuciwszy narzędzia zło-

dziejskie zbiegli.

 

bą rewolwerów z gotówki w sumie 720
zł. Sprawcami napadu byli Jan Kalinow=
ski i Rywan Bogucki. Aresztowani,
przynali się obaj do. zarzucaneżo im
czynu. Kalinowski zaprzeczył jednak, ja”
koby. chciał zabić Moszka W. Tiuma-
czył się, że rewolwer wypalił podczas
szamotania z napadniętymi.
Pytany o pobudki swego czynu, Kali«

nowski wyznał, że potrzebował pienię-

dzy dla swej kochanki, żony niejakiego
Kosteleckiego. Okazało się następnie, że
tenże Kostelecki dostarczył, pod presją
żony zresztą, broń i rowery dla obu
przestępców.

* Po dokonaniu napadu Kalinowski przy<
szedł do Kosteleckich i nawet spędził
noc w jednem łóżku z obojgiem małzon=
ków, opowiadając swej kochance o prze-
biegu wyprawy. Słyszał to, udający śpią«
cego Kostelecki, a nazajutrz dając vpust
tajonej oddawna nienawiści do Kalinow=
skieżo, złożył raport policji. Ć
W Sądzie Okręgowym obaj oskarżeni.

otrzymali karę po 15 lat więzienia. Bo-
gucki w skardze apelacyjnej podnost cie-
kawy moment: oto Wajbergowie vdgra-
żali mu się, że zrobią wszystko aby go
pośnębić za to, że jako Żyd wspólnie
z „śojem* napadł na współplemieńców.
To wpłynęło na zeznania obu poszkodo=
wanych, którzy, jak się okazało, zezna-

wali częściowo fałszywie.
Sąd Apel. uniewinnił Kalinowskiego z

zarzutu usi'owania zabójstwa, za napad
rabunkowy zaś skazał; Kalinowskiego na
8, Boguckieśo zaś, jako pomocnika ra»
czej, na 6 lat więzienia.

Śmierć żyrzfy
Dwutygodiiowa choroba żyrafy w
warszawskim ogrodzie  Zoologicznym,
pomimo zabiegów weterynarzy, zakoń:
czyła się śmiercią. Jak wykazała sekcja
żyrala była chora na zwyrodnienie mię-

  śnia sercowego.

 

< Krwawy epilog zabawy
4 osobv poranione nożami

We wsi Piaseczno (śm. Konary, pow
grójecki, pod Warką), odbywała się za-
bawa taneczna w mieszkaniu jednego z
gospodarzy. Około godz. 2-ej w nocy, t.
j. pod koniec zabawy, do mieszkania
wtargnął Józef Galbarczyk, wlašviciel
sklepu spożywczego w tejże wsi. G u-
zbrojony w nóż rzeźniczy, poran'ł nim
Gustawa Pydę, Henryka Pydę, Wacława
Donicę i Wacława Regulskiego. Policja
zajście zlikwidowała, aresztując napast-
nika. Okazało się, iż G. dokonał zem-
sty za to, że uczestnicy zabawy n:e ku-
pili u niego artykułów spożywczych do

bufetu na zabawę Na'ciężej rannym oka-
zał się Gustaw Pyda, lat 21, rolnik. (wieś
Piaseczno), któremu Galbarczyk rrze-
ciął tętnicę. Ranny, po prowizorycznym
opatrunku na miejscu, przyjechai do
Warszawy, lecz nie przyjęto go z bra-
ku mie'sc w szpitalach: św. Ducha ‹ Е.
wangelickim Wobec tego Pyta udał się
do mieszkania krewnego swego Jakóba
Słupka, szewca, (Wilcza 24), gdzie na-
stąpił krwotok z przeciętej tętnicy Wes

zwany Lekarz Pogotowia, po nałożeniu
powtórnego opatrunku, przewizł Pvaę w;
stanie ciężkim do szpitala Dz. Jezua.
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Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziš

o godz. 8-ej komedja w 3-ch aktach M. Ba-
łuckiego „Grube ryby” z udziałem SI. Ja-
nowskiego w roli Wisłowskiego. Dalszą ob-
sadę stanowią pp.: H. Rychłowska, W, Ne-
ubelt, W. Ścibor, M. Nawrocki, J. Pola-
kėwna, I. Górska, Z. Borkowski, K. Puch-
niewski.

— Jutrzejsza premjera w Teatrze na
Pohulance. Jutro o godz. 8-ej wiecz. pre-
mjera sztuki w 3-ch aktach (6-ciu obrazach)
Scheriffa p. t. „Kres wędrówki”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzisiejszy
koncert Ady Sari. W programie między in-
nemi usłyszymy arje z oper: „Hrabina”(f
„Tiubadur', „Casanova“, „Dinerah“ i wiele
innych.

— Jutrzejsza premjera „Rose Marie“.
Jutro amerykańska op. „Rose Marie“. Role
główne wokalne wykonają: S. Bestani i M.
Wawrzkowicz. W licznych numerach bale-
towych wystąpią na czele zwiększonego
zespołu Martówna i Ciesielski, Zniżki
ważne.

wy p. t. „Owoc zakazany”. Początek przd-
stawień o godz. 6.30 i 9-ej.

— Rewja „Wesoły Murzyn* Ludwisar-
ska 4, Codziennie rewia p. t. „Raid w Kra-
inę Śmiechu' o godz. 6.30 i 9-ej wiecz.

DZIŚ SHIRLEY TEMPLE „PAN*.

IZ za kotar studjo.
Pieśni Ryszarda Straussa przez Radjo.

Śpiewa Józef Woliński i Stani Zawadzka.

Pieśni Ryszarda Straussa usłyszą  ra-
djosłuchacze przez mikrofon radjowy dnia
13 grudnia o godz. 20.10 w wykonaniu wy-
bitnej pary śpiewaczej: Świetnej sopranist-
ki Stani Zawadzkiej i tenora poznańskiego

 

— Teatr „Rewja”, Dziś program rewjo-

 

„Wiktorja i jej Huzar“ z „Kwiatem Hawai“

ma „Balu w Sawoyu* — Wiązanka melodyj

operetkowych przez Radjo.
Wiązanki melodyj operetkowych wpro-

wadzone ostatnio dość często do progra-

mów radjowych, cieszą się wśród radjosłu-

chaczy dużem powodzeniem. Tego rodzaju
barwną wiązankę melodyj z operetek Pa-

wia Abrahama nada radjostacja warszaw-

ska dnia 13 grudnia o godz. 21.15, w u-

kładzie Stanisława Nawrota i Michała Ja-

worskiego. Wykonawcami audycji będą: or-

kiestra symfoniczna Polskiego Radja pod

dyrekcją Stanisława Nawrota, Maryla Kar-
wowska, Janusz Popławski, „Trójka radjo-

wa” i Wiktor Tychowski, który odegra

Aselodje na gitarze.

Tadeusz Olsza i Leon Pommers wRadjo.

Miłą rozrywkową audycję przygotowu-

je Polskie Radjo na dzień 13 grudnia o go-

dzinie 15.30. Wystąpią bowiem tego dnia
przez mikrofonem radjostacji warszawskiej,
ulubieńcy szerokich kół radjosłuchaczy:

Tadeusz Olsza i pianista Leon Pommers. W
programie piosenki i melodje z filmów do-
brze wszystkim znanych.

Polskie Radio Wilno
Piatek, dnia 13 grudnia 1935 r.

630 Pieśń. Pobudka do gimnastyki.

Gimnastyka. Muzyka poranna. Dziennik

poranny. Płyty. Giełda rolnicza. Audycja

dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa. 11.57 Czas

i Hejnał. 12.03 Dziennik południowy. 12.15

Audycja dla szkół. 12.40 Muzyka salonowa.

13.25 Chwilka gospodarstwa domowego.
13.35 Płyty. 14.30—13.30 Z rynku pracy.

;, 15.15 Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25

Życie kulturalne miasta i prowincji. 15.30Me

lodje rewjowe i filmowe. 16.00 Pogadanka

dla chorych. 16.15 Koncert. 16,45 Grudzień

na niebie i ziemi, pog. 17.0 Reportaż z
Warsz. Obserw. Astron. 17.17 Minuta poe-
zji. 17.20 Koncert kameralny. 17.50 Porad-
nik sportowy. 18.00 Płyty. 18.40 Płyty. 19.00

Ze spraw litewskich. 19.10 Kultura wytrąci

 

KRONIKA POLICYJNA. :
— 19 podrzutek w ciągu 11 dni. W dniu

wczorajszym w lokalu Opieki Społecznej
znaleziono 3 letnią Jadwigę Bieluń, podrzu-
coną przez matkę nędzarkę zamieszkałą w
domu noclegowym przy ul. Żydowskiej 10.
Zaznaczyć należy, iż jest to 19 podrzutek
w ciągu 11 bieżących dni. (h)

— Syn okradł ojca. Franciszek Ma-
słowski, zam. przy Trakcie Ejszyskim 18,
doniósł policji, iż syn jego 17-letni Franci-
szek skradł mu świntownicę do nacinania
śrób, oraz kilka drobniejszych przedmio-
tów, poczem uciekł z domu. W sprawie
wszczęte zostało dochodzenie. (e)

smaczne
.  pożywne

niezastąpione

płatki owsiane

 

RADZE OZN i a kd REWA
19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Biuro Seas
rozmawia ze słuchaczami Radja. 20.00 Mo-
noloś aktualny. 20.10 Pieśni R. Strauss.
21.00 Dziennik wieczorny. 21.10 Obrazki z
Polski współczesnej. 21.15. Koncert. 22.30
Koncert życzeń. 23:00 Kom., met. 23.05---

SPORT
Zawody bokserskie.

W sobotę w sali Okr. Ośr. Wych.
Fiz. (ul. Ludwisarska 4) o godz. 19-ej
rozpoczną się zawody bokserskie|
przeznaczone dla młodych, począt-|
kujących lecz utalentowanych za-|
wodników. Dowiadujemy się, że do'
powyższej imprezy zgłosiła się re-,
kordowa liczba zawodników 40 o-|
DZIŚ SHIRLEY TEMPLE „PAN”.|
ASN ITA TIAKET ATK ©WTFa каоан

ARESZTOWANIE ZNACHORKI
Na skutek licznych skarg, policja

aresztowała 49-letnią Marjannę Ku-|
drasową, mieszkankę osady Dziewie
niszki gm, janowskiej pod zarzutem
uprawiania nielegalnej praktyki le-'
karskiej. Kudrasowa „leczyła” zio-
lami dzieci, kobiety i starców. Skut-
kiem leczenia około 15 osób ciężko
zachorowało, zaś 2 osoby 12 letni
Adaś Ludczak 1 23 letnia Józefa Mi-
chalska zmarły.

Przeprowadzona ekspertyza „ziół
leczniczych” -wykazała, że Kudra-
sowa nie mając najmniejszego poję-
cia o lecznictwie i o stosowaniu ziół
jako lekarstw, posługiwała się nie-
raz trującemi i szkodliwemi dla
zdrowia ziołami. (h)

WYPADKI.
— Poparzenie wapnem, Pozostawiony

chwilowe bez opieki 3-letni Jan Nesterow
(ul. Belmont 18—1) wpadł do balji z roz-
puszczonem w wodzie wapnem gaszonem,
doznając dotkliwych poparzeń ciała. (e) {

Józefa Wolińskiego.

 

Dziś premjera. „Mały, Wielki Cud Ekranu"

<, TEMPLE
Oazaruje, zachwyci, wzruszy wszystkich w swem najnowszem arcydziele pt.

„Nasze
Słoneczko:

NAD PROGRAM: PIĘKNY DODATEK I MTsasas APS

HELIOS Potęžne arcydzielo egzotyczne

„BOSAMBO“
wią głośnej powieści mistrza sensacji EDGARA WALLACEA. W roll tytuł. znakomity

śpiewak PA UL RO BE S © N. Reżyser Aleksander Korda. Nad program: Atrakcje,

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych  materjałów!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

sa Zaktad Krawiecki

St. Krauze ""ileńska 32, | piętro
tel. 15-51

(AEKRKSEST TIASIT ALT TATTODESS

[JAN FRLICZKAĘ
WIELKA ii — WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK”)

poleca:

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damską i męską Trykotaże, Bluzki. Swetry. Pulowery. Naj-

nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki, Fartusrk:

szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

UE GRES K0ESKOK

=
OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY

to zwiększenie obrotu w smiepach

umiejętnem i intensywnem wykorzystaniu

к R szelkich sposobów reklamy.

NAJSKUTECZNIEJSZĄ REKLAMĄ

umieszczenie ogłoszenia w najstarszem piśmie

chrześcijańskiem w Wilnie

 

 

IE

jest

| nóż z ręki, pog. 19.25 Koncert reklamowy.23.30 Muzyka z Cafć - club. DZIŚ SHIRLEY TEMPLE „PAN*.

Dziš
Potężny tascynujący film oryginalnej KoncepcjiCASINO |

Nad

BURZA zaw
NA TLE GENJALNEJ WIZJI PRZYSZŁEJ WOJNY LOTNICZO-GAZOWEJ.

W rol. gł JACK HOLT oraz urodziwy ANTONIO MORENO i żywiołowa Hiszpanka

MONA BARRIE. Arcylilm, który przewyższa najśmielsze przewidywania pacy-

fistów na ekranie.

Emocja! Brawural Bohaterstwol Napięciel Erotykal Wspaniałe zdjęcia!

Nad program: Dodatki i aktualja.

Tetr.Rewji „WESOŁY MURZYN" Ludwisarska 4.
 

 

Inauguracyjny program otwarcia. Pierwsza wielka przebojowa rewja pt.

RAID w KRAINĘ ŚMIECHU
w 2 częściach, 19 obrazach. Udział biorą najwybitniejsze siły artystyczne scen war-

szawskich. Kierownik art.-liter. , znany autor i kompozytor. Codziennie

2 przedstawienia: o g. 6.30 i 9-ej wiecz, w niedzielę i święta 3 przedst.: o g. 4-ej,

6.30 i 9-ej wiecz. Ceny miejsc kryzysowe: Balkon 25 gr. parter 54 śr. Szczegóły

w afiszach i programach, Kasa czynna od godz. 11 rano bez przerwy.

| DH „T.Odyniecwł. I.Malicka |ZR
Bl. WIELKA 19.Tal. 4-04—KILEG-—NICKIERICZA_6.

POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH|

Prezenty Gwiazdkowe

 
 

„Jana Iwaszkiewicza
WILEŃSKA 25.

(daw. Ostrobramska) wykonuje 5izokle |
okulary ściśle we-
dług recept p.p. le-
karzy okulistów. Po-
leca najnowsze mo-

porcelanę, szkło, kryształy, platery, artykuły gospodarstwa

domowego. Wypożyczalnia naczyń w każdej ilości.
 

 

    
  
   

 

IN—

L dele, Wszelkie ar-

R. SPÓŁDZIELNIA PROGOCENTÓW RYB w MIME (ik teks
z odpt wiedzialnością udziałami

ul. Kalwaryjska 11-3. Tel. 1-47. LaiУа

Y Zrzesza gaspodarstwa jeziorowe i stawowe Mieszkania
/ Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. I pokoje ń

Brede ih tn 1 śnię zk toki. OEG
HURT: Rynek Stefański. DETAL w sklepach: 1) Rynek MIESZKANIE

3-pokojowe w pobliżu
Sądu z wygodami, cie-
pie, słoneczne, świe-
żo odremontowane,

Drzewny obok wugi maglstrackiej, 2) Rynek Łukiski

obok wagi maglstrackiej, 3) Rynek na Zarzeczu —
Zarzecze Nr. 19./|Y
 

Tartaki 19 (róg Cia-
IA] p = oe)

| Specjalny RABAT Gwiazdkowy ||>= i
ak is (| MIESZKANIE

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

Zofja Jankowska
WILNO, WIELKA 15,

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodnielsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p.

DO WYNAJĘCIA
$ pokoi ze wszeikie-
mi wygodami, ciepie,
suche, sioneczne, Ar-
chanielska 5 (okolo
W. Pohulanki).

Dwa pokoje
do wynajęcia, można 

 „DZIENNIKU: WLEŃ”
ADMINISTRACJA czynna od 9 r. do 8 wieczór

Mostowa 1 — tel. 12-44.

SI
samo

/ KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

iż WINA wytwórni

W. Osmołowski Wilno

2

 

  Węgiel

 

SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE 1 ZDROWE. POLECA SIĘ

WINO „MIESZANKA JAGODOWA”. DO NABYCIA WIL

W SKLEPACH WINNO - SPOŻYWCZYCH.

DOM HANDLOWY z utrzymaniem. Zam- 
|li:

      

  oraz DRZEWO OPALOWE
najlepiej kupisz w firmie

Tel. 22-24, godz.

s 4 k. ы

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka ||". 7
*WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57. Rówadlróiody i

to jokiej jakości, jako to: naczynia stoł ze =

are adis nes) oraz krysztaly, naczyniaKadkeśnio; cr LA Ia

neczne od 3,50 przy
Dworcu Glėwnym —
Wielka 5. 32702

żyrandole, lampy do elektryczności i nafty. Ceny stałe, kon-
kurencyjne.
 

 

ZAKŁAD OPTYCZNY,

„do

| Gospodyni
stwa wiejskiego, ener- choćby

sób, co stanowi — jak nag) stosunki
wileńskie — swego wodzaju rekord.
Zawodnicy ci reprezentuią następu-
jące kluby: WKS. Śmigły, Strzelec
KPW. Ognisko, AZS. i ŻAKS.

W pierwszym dniu zawodów od-
będą się walki ćwierć finałowe, w
drugim dniu — półfinały i może fi-
nały. Nadmienić należy, że w dru-
gim dniu zawody rozpoczną się o

| godz. 18-ej. ›

Biorąc za podstawę ilość startu-
jących, z których wyłoni się może w
przyszłości niejeden reprezentant
Wilna, zawody te śmiało można na-
zwać wielką rewją młodego sportu
bokserskiego Wilna.

DZIŚ SHIRLEY TEMPLE „PAN“.

POŻAR W FABRYCE.
LIDA. W fabryce przemysłu

gumowego „Ardal' w Lidzie z nie-
ustalonej przyczyny, prawdopodob-
nie z przekroczenia fazy lub przeła-
dowania, zapalił się motor elek-
tryczny. Ogień: został  ugaszony
prżez pracowników fabryki przed
przybyciem straży pożarnej. Przy
uruchamianiu gaśnicy został popa-
rzony ikwasem siarczanym magazy-
nier fabryki Maks Aleksander Ten-
neubaum. A

Fabryka Ardal zatrudnia obecnie
około 1.000 robotników.

DZiś SHIRLEY TEMPLE „PAN“.

 

Sweterki,Pulowerki,
Dżemperki, Kamizelki,

z Czystej wełny
poleca D. H.

1W. NOWICKI Wine.
PRALNIAKRYŻYSOWA

przyjmuje do prania bielizn: i -
dzaju, firanki suszy się na SakisTas

oe się bez chlorku. Zniszczone kel-
nierzyki reperujemy. Ceny konk iWilno, Literacki zaułek Kok & ":д"::гп‚:;

  

———

  

Z DOWOdU | zamieszkanie”
wyjazdu sprzedaje Się | poszukuję d
sklep  spożywczo-ko-. pescy "go-

zorcy lub jakiej innej.
£nam się na stolar-
jstwie i  ślusarstwie.
Sniegowa 3, m. 2,

56—2

| AJENT-
sprzedawca poszukuje
|domokręžnej sprzeda-
ży jakiegobądź arty-
kułu, UL Jerozołfin-

ska 34—1, Sepik.

a Fomožmy а

й bilžnim @
órze Boufiałowej klAaaa
Nr. 21 koio Sądu MIŁOSIERDZIU
Okręgowego. —Inior- czytelników  poleca-macje: Kanoniczna'my wdowę  obarczo-

523 ną pięciorgiem  nie-
letnich dzieci, znajdu-
jącą się w b. trud-
nych warunkach ma-
terjalnych, gdyż sama
jest chora i nie ma
Pracy, dzieci są bez
ubrania i .

Wyuczam szybko,Pra“ | Sprawdzone aisktycznie, tanio, Pil- wo sw. Wincent
sudskiego 5 m. 13, | ы 2go a Paulo. Łask. o-

———- diary Ponarska 49 m.
iraGan |2 lub w Adm. „Dz.

Wi“,jpraca BY .-
saNEIns| asieso DAsas|dziewczynce lat 5

ojciec bezrobotny nie
ma środków na lekar-
stwa i odżywianie, —
pomóżmy — składając

siana 11. лаа EO zrstsrzą

potrzebna.  Zgłosze- „pz, Wil. lub bez-
mia: Oszmiana, Piisud< š i i
skiego 35—1.  50—1pany >

MŁODY TECHNIK | BIEDNA WDOWA
w bardzo ciężkich Stankiewiczowa — z
warunkach  materjal-.trojgiem małych dzie-
aych prosi uprzejmie ci, mieszkająca przy
o jakąkolwiek pracę.|ul Popowskiej 3 m. 2,
Jest zdrów i może jako jedyne źródło u-
pracować fizycznie.„Z trzymania posiada
wdzięcznością przyj; magle, lecz te tygo-
mie każde dorywcze |dniowo dają tylko 30
zajęcie. Łaskawe 0- gr. dochodu, więc for-
ierty do administracji |malnie cierpi głód.

lonjalny z towarem i
urządzeniem w śród-
mieściu.  Egzystują:
od lat 20. Adres w
Adm. „Dzien. “

KUPIĘ
okazyjnie srebro sto-
łowe. Oierty zilością
sztuk i ceną składać
do Adm. „Dz. Wil*
pod „srebro”.

ny piac.
sprzedania  przy|

Pięk

   

i NAUKA. i

DEETZZ)
STENOGRAFJI

 

 

 

do maiego gospodar-
 

pod J. W. z prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-

3 ABSOLWENT wej prosi o łaskawą
Szkoły Rolniczej i pomoc materjalną,
Ogrodniczej przyjmie chociażby w postaci
posadę ekonoma, 6- korzystania z jej ma-

      
 

 

—-— —— A BA н EAEEEE6 —

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

sia = modern Erodnika lub pomoc- gli, przy uli. Popow-

sekmes ||Т @ Й СО № Svečiai emma IS, KelBN TI
prof. E. KOLAKOMSKA-SMIETAASKA||4 Sprzedaż B laniogow, praktycy, ggы ееа rytaiė“ plastyki tamócedyj : k a YTAJCIE

P dle pak) x993 SPRZEDAM_ |ierty:ul.Ponarska 16, ROZPOWSZECH-
r a cum Zapisy 11—13 i 16—20: Rolie, nielmiek o Wolkowi|

, ul, JAGIELLOŃSKA Nr. 6m.23. W, Pohulanka 19, m. 12-a. Gogo. ika 48 cza, dla” Bronisiawa NIAJCIE PRASĘ
8—15i 17—19. Dzi SHIRLEY TEMPLE „РАМ" 7 wódek. 523—1! Erdmanna. ad) NARODOWĄ

"Drukarnia A, Zwierzyńskiego,Wilno,MostowaNr.I. Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW_JAKITOWICZ.
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