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Rok XIX

 

Tradycyjną Noc Sylwestrową
najlepiej spędzić można w saląch górnej i dolnej

RESTAURACJI „ST. GEORGES"
Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracji.U

I

Sukcesy abisyńczyków ośmi
wrogów,„faszyzmu

KOMUNIKAT OSKI
RZYM (Patj. Ogłoszono komuni-

kat urzędowy Nr. 82 — Marszałek
Badoglio telegrafuje: „Nasza kolu-
mna wywiadowcza odbyła szereg
starć z oddziałami nieprzyjaciel-

skiemi w trefie, położonej na połu-
dnio-zachód od Aigaga. Lotnicy

bombardowali ugrupowania wojsk
nieprzyjaclelskich w rejonie rzeki

Takazze i na odcinku Amba Alagi.

W. bitwie pod Abbi-Addi w dn. 22
grudnia odznaczył się szczególnie

22 bataljon wojsk erytrejskich“.

MOTOPIRINnoos
Najpopularniejszy
ok EBS!
sa a

S
SUKCESY WOJSK ABISYŃSKICH.

ADDIS-ABEBA (Pat). Abisyński
komunikat oficjalny donosi, że woj-
ska abisyńskie zdobyły stolicę rejo-
nu Tembien — Addi-Abbi podczas
nagłego ataku, który zaskoczył wło-
skie oddziały tubylicze, Wedle ko-
munikatu, Abisyńczycy zadali prze-
ciwnikowi ciężkie straty. Miało paść
20 oficerów i podoficerów włoskich
oraz wielu podoficerów wojsk tu-
bylczych, zaś około 100 erytrejczy-
ków miało dostać się do niewoli.
Wśród zdobyczy wpadło w ręce Abi-
syńczyków 12 karabinów maszyno-
wych. Włosi mają cołać się w kie-
runku Scire (na północny zachód od
Abbi-Addi).

(Przyp. Red.: Komunikat powyż-
szy mówi prąwdopodobnie o wal-
kach w ókresie świąt Bożego Naro-
dzenia. Walki te sygnalizowane już
były przez komunikaty włoskie.)

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Addis-Abeby, że ostatnie uderzenie
Abisyńczyków, iktóre zakończyło się

odebraniem części rejonu Tembien,
stanowić ma część planu, opracowa-

nego przez dowództwo abisyńskie, a
mającego na celu zmuszenie Wło-

chów do ewakuacji znacznej części
prowincji Tigre. Rasowie Sejum i
Kassa mają obecnie 50.000 żołnierzy
i mogą stale niepokoić Włochów, po-

wstrzymiując ich ofensywę, a nawet
zmusić ich do stopniowego odwrotu
i zwężenia froniu północnego. Abi-
syńczycy coraz częściej stosują sy-
stem niespodziewanych ataków na
wysunięte oddziały włoskie.

Strona włoska donosi, że wiele
takich ataków odparto, przyznaje
jednak, że straty włoskie w ciągu,
ostatnich tygodni wynoszą około 400,
ludzi, czyli więcej aniżeli w ciągu
pierwszych dwuch miesięcy walki,
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OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE|
W SKŁADZIE APTECZNYM, |

perfum. i kosmetycznym

Wł. NARBUTA
WILNO, $-TO JAŃSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych. Ceny

niakie, Kupujący od złotego otrzymuje bon.
!

  

Jli skoalizówać Europę przeciwko

!

styczna

Wilno, Niedziela 29 Grudnia 1935 roku

ANGLJA NIE DOSTARCZA BRONI
BERBERA (Pat). rozpowszech-

niane przez źródła włoskie wiado-,
mości, jakoby do Abisynji nadcho-
dziły znaczne transporty broni i

amunicji przez Somali Brytyjskie,

wywołały tutaj wielkie zdziwienie.

Koła miarodajne oświadczają, że

twierdzenia tego rodzaju są całko-
wicie nieuzasadnione.

KRÓL BELGIJSKI POŚREDNICZY.'
LONDYN. (Pat). „Daily Mirrord“

twierdzi, że celem podróży króla
Belgów do Amglji jest podjęcie pró-
by pośrednictwa między Włochami

 

U
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elają
a W. Brytanją. Inicjatywa w tym
kierunku przypisywana jest po-
wszechnie małżonce iks. Piemontu
Dziennik oświadcza, iż być może,
król Leopold przedstawił królowi
Jerzemu szereg względów, dla któ-|

Wojsko w walce ze straszliwym
wybuchem wulkanu

rych ikoniecznem jest odprężenie sy-
tuacji i zmiana dotychczasowej po-
Jityki sankcyj.

 

U nerwowo chorychi cierpiących psy-
chicznie łagodnie działająca naturalna wo-Panuje tu wielkie podniecenie, gdyż su Maunaloa, rzucił

da gorzka Franciszka-Józefa przyczynia się
do dobrego trawienia, daje spokojny, wolny
od ciężkich myśli sen, Zalec. przez lekarzy.

 

„Anglja przygotowuje nową

RZYM. (Pat). „Gazeta del Popo--
io“ zamieszcza artykuł, "w zdoła

pisze m. in.: „Jeśliby Anglicy zdoła:

nam, wciągając Francję do swej gry

|i przeszkodzili nami osiągnąć w. Abi-

synji zamierzone cele, należałoby

sobie przypomnieć, że kolonje moż-

na zdobyć trzema sposobami: 1)
przez sprawiedliwy rozdział manda-
tów i surowców, 2) przez podbój ko-

lonji, które nie znajdują się jeszcze

w posiadaniu Anglji, Francji, Belgji,
Holandji i Portugalji, (—jest to spo-
sób, który wydał się nam najlep-

szym i wobec którego Anglja podbu-
rza całą Europę przeciwiko nam), 3)!

przez wojnę w Europie, rozpoczętą |

we właściwym momencie, dlą któ-|
rej należy utrzymać na należytym|
poziomie armję, lotnictwo i mary-|

narkę. Gdy Niemcy utraciły swe

kolonje, to nie dlatego, że obszary te

zostały zajęte przez oddziały wojsk

angielskich, francuskich, belgijskich

lub japońskich, lecz dlatego že mu-|

siały skapitulować przed Europą,

przegrawszy w Europie wojnę. Ten
kto przegrywa wojnę w Europie
traci również swe kolonje. Ten kto
ją wygrywa, zdobywa zarazem ko-
lonje. Jeśli dwie pierwsze drogi są
przed nami zagrodzone, przypomnij-

my sobie, że pozostaje nam trzecia.

Nie zapomnijmy, że wojna w Euro-

pie winna być podjęta w chwili, któ-
rą uznamy za stosowną, nie zaś w

chwili, ani też w warunkach, które

Europie"
mogłyby odpowiadać naszym  prze-
ciwnikom. Naród włoski zaharto-
wany trzema i pół, latami wojny,
oraz okresem rewolicji, umie wy-
czekać swej chwili i żaden zawód
nie może zachwiać jego odporności.
Doznany zawód mógłby nawet
wzmocnić w nim wolę, prowadzącą
go do celu.

Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych został zwolniony z więzienia
na  Łukiszkach ks. Mieczysław
Małynicz-Malicki, proboszcz paratji

na część
RZYM (Pat). Wycieczika 800 b.

grobie włoskiego nieznanego żołnie-

rza wieniec ze wistęgami o barwach

francuskich w obecności dygnitarzy.

włoskich. Jeden z b. kombatantów
wygłosił przemówienie na temat bra-

terskiej przyjaźni francusko - włos-' 
|  HILO. (Wyspy Hawajskie), (Pat).

jolbrzymi strumień lawy, spływający

|z wulkanu Maunaloa, w ciągu ubieg-

jłej nocy zbliżył się znacznie do mia-

lsta i w obecnej chwili znajduje się o

niecałe 4 mile od miejskich rezer-

wuarów wodnych, Dwunastu pilo-

tów wojskowych otrzymało polece-

nie dokonania próby odwrócenia

strumienia lawy w inną stronę przez

rzucanie bomb. Jeśliby ta próba za-

wiodła, inżynierowie wojskowi  sta-

rać się będą o skierowanie strumie-

nia lawy do oceanu wysadzając przy

pomocy dynamitu niektóre tereny

na drodze płynącej lawy.

| HONOLULU. (Pat). Według do-

niesień z Hile, jeden z samolotów,

(które podjęły próbę wstrzymania

 

„ kiej.

kombatantów francuskich złożyła na | manifestacja na cześć Mussoliniego,

Nr. 357

Zwolnienie Ks. Małynicza
w N. Trokach, Ks, Małynicz-Malicki
edprawi dziś o godz. 8-ej rano Mszę
Św. w kościele Św. Jakóba.

Manifestacja francuskich kombatantów
faszyzmu

Nasiępnie odbyła” się wielka

który dwukrotnie ukazał się na bal-
konie pałacu Weneckiego, oświad-
czając: „Koledzy- francuscy, dzię-
kuję wam za powitania i witam was
nazwzajem z czysto łacińską sym-

patją”.

strumienia lawy, płynącego z wulka-
: 10 bomb tuż
„przed posuwającym się. strumieniem
lawy. Szerokość strumienia lawy

, wynosi około 70 mtr. Inne samoloty
| bombardowały krater wulkanu. Li-
| R się z możliwością zatkania kra-

|teru przez wybuchy bomb. Byłby to

|pierwszy wypadek przerwania ręką
Hudzką wybuchu wulkanu.
i

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy or$an walki

Nr. 52

i cena 10 groszy
"Do nabycia we wszystkich kioskach.

| s

Na Dalekim Oschodzie nie stosuje się sanlicyj—
ROKOWANIA

CHIŃSKO - JAPOŃSKIE.
TOKIO (Pat). Agencja Rengo do-

nosi, że Chiny zaproponowały Ja-
ponji utworzenie komisji mieszanej,
któraby rozpatrzyła całokształt sto-
sunków pomiędzy obydwoma kraja
mi. Chiński chargć d'affaires Ting
miał zapewnić japońskiego wicemi-
nistra spraw "zagranicznych Szige-

|mitsu, że marszałek Czang-Kai-Szek
i minister spraw zagranicznych

Czang-Czun szczerze pragną polep-

szenia stosunków chińsko - japoń-
skich. Japonja gotowa jest przyjąć
propozycję Chin, jeśli te uprzednio
powściągną propagandę antijapoń-
ską.

ROZBUDOWA
FLOTY JAPOŃSKIEJ.

TOKIO (Pat). Według wiadomo-

ści z ministerstwa marynarki, całko-

Katastrofa kolejowa pod » rakowem
KRAKÓW (Pat). Wiozoraj wie-

czór na stacji kolejowej Kraków—
Płaszów na stojący pociąg osobowy
Nr. 515, zdążający z Płaszowa do
Zakopanego, najechał z tyłu mane-
wrujący parowóz, prowadzony przez
maszynistę Adolfa Masia, wskutek
czego ostatni wagon pociągu osobo-

Choinka w
MOSKWA (Pat). Partja komuni-

zawezwała obywateli so-
wieckich, aby” wznowili tradycję u-
rządzania choinki. „Prawda* kryty-
kuje rodziny, które nie chcą urzą-
dzać choinki i obchodzić tego świę-
ta rodzinnego, przystosowanego 0-

'nie pociągu oskowego.

wego wyskoczył z szyn. Powodem

zderzenia była silna mgła, skutkiem

której maszynista lokomotywy nie

zauważył światła na ostatnim wago-
Z powodu

wykolejenia wagonów i wstrząsu zo-
'stały lekko ranne 4 osoby.

Sowietach
becnie do nowego roku. Powyższa

inicjatywa spowodowała w Moskwie
wielką sensację, ponieważ dotych-

czas zarówno sprzedawcy choinek,
jak rodziny, urządzające, choinkę,

były poddawane prawdziwemu
ostracyzmowi.

 

NIEMIECKAi„NOWA GOSPODA"NEMiEcka 1
piniejszem składa NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE Szanow-

nej Kiijenteli i jednocześnie zaprasza na SPOTKANIE NOWEGO ROKU, które

urządza Ji-go b. m. przy dźwiękach zespołu koncertowego.

pięść decyduje
wity program rozbudowy floty prze-

widuje budowę 90 okrętów o Iącznei

pojemności 221 tys. tonn. 28 okrę-

tów o pojemności 56 tys. t. jest już

gotowa. 40 okrętów znajduje się

w budowie, przyczem 17 opuściło już
stocznię. Budowa pozostałych okrę-

tów rozpoczęta będzie w r. 1936. Ja-

ponja więc w znacznej częściwyko-

nała już swój program rozbudowy

floty i na wypadek. zerwania konfe-

rencji morskiej, przy podjęciu wy-

ścigu zbrojeń, przygotowana będzie

do budowy dalszych okrętów.

SAMOBÓJSTWO ZNANEGO GE-
NERAŁA — MANIFESTACJĄ

ANTYJAPOŃSKĄ.

NANKIN (Pat). Stary rewolucjo-

nista gen. Hsu-Fan-Ting, szeł sztabu

pierwszej armji, dokonał wczoraj

wieczorem samobójstwo, rzucając

się na swój miecz przed mauzoleum

Su-Jat-Sena. W pozostawionym te-

stamencie generał oświadcza, że

czyni ofiarę z krwi swego serca cie-

niom Sum-Jat-Sena, aby obecnych

| kierowników polityki chińskiej po-

jwstrzymać od zdrady. Ofiara jego

Ima zbudzić w nich ducha oporu
|przeciwko polityce japońskiej.

DEMONSTRACJE
CHIŃSKICH STUDENTÓW.
SZANGHAJ (Pat). Studenci, któ-

rzy pragnęli udać się do Nankinu, ce-

jlem demonstrowania przeciwko au-

tonomji prowincyj Hopei i Czahai,

zostali siłą sprowadzeni zpowratem

do Szanghaju na autokarach. Oporni

wyskakiwali w pełnym biegu z auto-

karów. 30 studentów odniosło rany,

z czego 4 ciężkie.

BAŁAGAN WOJSKOWY.
PEKIN (Pat). Na południu pro-

winoji Czahar i północy prowincji

Hopei: pojawiły się silne nieregular-

ne oddziały wojskowe, które obsa-

dziły niektóre miejscowości i zaha-

  ̀

mowały ruch na drodze do prowincji

Sijuan. Przypuszczalnie chodzi tu o

wojsko chińskie, ewakuowane ze

wschodniej części prowincji Czahar.

KTO NAPADŁ?
ROSJANIE NA MANDŻURÓW,

CZY TEŻ ODWROTNIE?
MOSKWA (Pat). Agencja Tass

donosi z Ułan Bato, że wiadomość

ogłoszona przez sztab armji kwan-

tuńskiej, jakoby w dn. 24 grudnia

oddział wojsk mandżurskich został

zaatakowany w okolicach Ułan Chu-

duk przez żołnierzy mongolskich,

którzy wtargnęli na terytorium Man-

dżu-Kuo, jest kategorycznie demen-

towana przez miarodajne koła w

Ułan-Bato. Koła te stwierdzają, iż

wiadomość tą świadczy o pragnieniu

sztabu armji kwantuūskiej wprowa-

dzenia wbłąd opinii publicznej Ja-

ponji i całego świata. Żadne od-

działy mongolskie nie przekraczały

w dn, 24 grudnia, ani też nigdy przez

teren granicy Mandżu-Kuo. 24 gru

dnia natomiast oddział japońsko-
mandżurski wtargnął na dwóch sa-

mochodach ciężarowych na tery-

„torjum republiki 'mongolskiej i za-

jatakował mongolski posterunek gra-

niczny w kolicy Bulandersu. : ;
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JEDNOSTKA—
PAŃSTWO NARÓD
Proi. Feliks Młynarski, wybitny |

znawca spraw  społeczno-gospodar-:
czych, wydał książkę, która właśnie| PARYŻ (Pat). O godz. 9-ej izba
wchodzi na półki księgarskie, a bę-|podjęła dalszą dyskusję nad interpe-
dzie mwiaia napewno niemały roz-|lacjami w sprawiach polityki zagra-'
głos:
— Człowiek w dziejach — Je-

dmostka, Państwo, Naród — War-
szawa (Urzaska, Ewert, Michałow-
ski) str. 201.

Szczególnie przykuwa ów dopi-

nicznej.
Jako pierwszy mówca wystąpił

demokrata ludowy dep. Pezet, który
bronił polityki Ligi Narodów. „Pakt
Ligi Narodów pozostawał dotychczas
dla wszystkich naszych rządów pod-

zobowiązaniami, , które powzięłem,
czyż był błąd: wskazują to fakity.
W duchu ścisłej współpracy mi-

nisirowie francuski i brytyjski ba-
dali sytuację, która powstałaby w
razie zaostrzenia zatargu. Usunęliś-
my odrazu możliwość zastosowania
sankcyj wojennych i blokady, to
wszystko, co mogłoby doprowadzić

sek, objaśniający nagłówek: jednost- stawą naszej akcji dyplomatycznej,do wojny w Europie. Laval przypo-

ka, państwo, naród. Dziesięć łat te- Nie przestawaliśmy powiarzać naro-
mu prot.
książkę, której nagłówek głosi, na- Walczcie w naszej obronie, jeśli bę-!

mina, jak powstało zagadnienie za-

Roman Rybarski wydał dom reprezentowanym w Genewie: stosowania sankcyj naitowych 1 о-
świadcza, że otrzymał zachętę od 54

ród, jednostka, i klasa. Ale właśnie dziemy napadnięci. My was bronić państw do uczynienia ostatniej pró-

w tem dziesięcioleciu wyrosło buj- będziemy, jeśli was napadną. Jeśliby by pojednawczej. Taki projekt opra-

nie w świecie współczesnym zjawi- u nas naruszono pakt Ligi Narodów, cowano i miał on być przedstawiony

sko może i stare, ale w nowej posta- jeśliby podważono jego podstawy, to
ci: t. zw. nadrzędność i wszechwła- nie moglibyśmy liczyć na pomoc na-
dza państwa. Dlatego tak bardzo szych przyjaciół. Brak wiary w na-
na czasie jest dziś ugrupowanie i szych sprzymierzeńców byłby ruruą

państwa, prowadzący

zważenie pojęć: jednostka, państwo,
naród.

Sama kolejność, przyjęta przez
prof. Młynarskiego w nagtówiku, da-
je najzwięźlejszy i majdobitniejszy
skrót jego pojęć. Uznaje on i wyka-
zuje nadrzędność narodu, Nie jest
to tylikio hasło, lecz umiejętnie uza-
sadniony pogląd. Już ćwierć wieku
temu, jako Jan Brzoza, w młodzień-
czej książce o zagadnieniu polityki
niepodległości z r, 1911, pora się Е.
Młynarski z pojęciami tego samego
kręgu. Dojrzaiość obecnej książki 0-
parta jest o bezpośrednie doświad-
czenie, oraz o znajomość piśmiennic-
twa światowego w tym przedmiocie.

Już w przełomie pojęć końca
XVIII-go wieku, w szczególności w
rewolucji francuskiej, pojęcie naro-
du zarysowało się silnie, a na po-
czątku XIX-go wieku w pismach
Fichtego, związanych z niemieckim
ruchem wyzwoleńczym, państwo u-
znane jest tylko za wykonawczy
twór narodu, otrzymującego pierw-

szeństwo w szeregu pojęć. W. toku
XIX-go wieku były wahania, raz na
rzecz państw, jak w r. 1815 i pod
hasłami t. zw. świętego przymierza,
raz na rzecz narodu, jak м wiośnie
ludów r. 1848. Wojna światowa po-
czątku XX-go wieku wysunęłą silnie
zasadę narodową, nietyliko we wska-
zaniu Wilsona, iż narody mają sta-
nowić same o sobie, ale takie we
wskrzeszeniu państw narodowych.

Na dzisiejszy stan rzeczy złożyły
się, w ostatniej dobie, dwa czynniki
bardzo różnorodne. Nacjonalizm
gotów był, tu i owdzie, dać przewa-
śę pojęciu państwa, byle narodowe-
$o, nad pojęciem narodu. Socjalizm,
dążący do opanowania całego życia,
przez upaństwowienie, również dzia-
łał na rzecz przewagi pojęć państwa.
Młynarski tak to objaśnia (str. 152 i
nast.):
— Wytworzyła się sytuacja para-

- doksalna, że nacjonalizm, który zro-
dził się jako krytyka państwa suwe-
rennego, w miarę realizacji zaczął
utrwalać doktrynę takiego — рай-
stwa... Różnica polegała na tem, że
prymat dawano państwu narodowe-
muprzed własnym narodem, a nie
państwu jako takiemu, w oderwaniu
od narodu... Nadając prymat pań-
stwu narodowemu przed narodem,
nacjonalizm stał się 'mimowoli i
wbrew swojej genezie prądem uni-
wersalistycznym,  antyindywiduali-
stycznym.. Dzisiejsze tendencje do
wskrzeszenia totalizmu odbywają się
właśnie w krajach o najwyższem na-
pięciu uczuć i przekonań nacjonali-
stycznych, właśnie w tych krajach
dokonywa się nawrót do ubóstwa

zacji, do unicestwienia czy wichło-
nienia j
tyzm, czy socjalizm, w życiu spo-
łecznem, i gospodarczem państw,
chorujących na recydywę totaliz-
mu... Czy Marks nie domagał się
również silneji jednolitej władzy”?...
Prawie wszędzie nacjonaliści zara-
zili się socjalizmem, socjaliści zaś
stali się  zagorzałymi nacjonali-
stami...

_Prof. Młynarski przewiduje na-
wrót do przewagi pojęcia narodu
nad pojęciem państwa, w bardzo
prostem i silnem rozumowaniu, nie
odbiegającem od zasady, a stale

naszego bezpieczeństwa'.
+ PARYŻ (Pat). Po deputowanym
Pezet zabrał głos Grandmaison (nie-

|Lidze do aprobaty. Przez zredago-
wanie tego projektu niczem nie za-
mącono stosunków francusko-brytyj-
skich. Zagadnienie, czy.Francją pój-
dzie za wielką Brytanją przy sank-
cjach naftowych, nie istnieje, ponie-
waż Anglja uważa, iż wiprowadzenie

zależny), domagając się rozbrojenia | w życie tych sankcyj zależy nietyl-

ua morzu, które jego zdaniem, winno
rozpocząć powszechne  rozbrojenie
narodów. Mówca wystąpił przeciw-
ko zasadom traktatu waszyngtoń-
skiego i oświadczył, że popiera pro-
jekt brytyjski. Na tem dyskusję
zamknięto.

Po krótkiej przerwie przewodni
czący Bouisson odczytat formułki
przejścia do porządku dziennego.
Pierwsza podpisana przez radykałów
Delbossa, Cota i  Campinchi'ego
brzmi: „Lzba, wyražając ubolewanie,
že rząd nie stworzyl bardziej wyraž-
nego wrażenia co do stałości poli-
tyki Francji, i od roku 1919, w trosce
o pokój obecnie i w przyszłości, sta-
wiając na pierwszym planie troskę
o bezpieczeństwo narodowe, ściśle
związane z poszanowaniem paktu
Ligi Narodów, przechodzi do po-;
rządku dziennego”.

Druga formuika, podpisana przez
Chappedelaine, Dariac i Thellier

ko od Ligi Narodów, ale od: państw
do Ligi nienależących, a przede-
wszystkiem od St. Zjednoczonych.
Kongres St. Zjednoczonych zajmie
się tem w styczniu 1936 r.

Obszerniej zatrzymuje się Laval
ma zagadnieniu ewentualnej współ-
pracy trancusko-brytyjskiej w razie,
gdyby ilota angielska ma morzu
srodziemnem została zaatakowana.
Żostały nawiązane rozmowy między
przedstawicielami marynarki wojen-
nej francuskiej i angielskiej, które
w dniach 9 i 10 grudnia rozszerzone
zostały również i na sztaby general-
ne armji lądowej i lotniczej. O roz-
mowach tych Włochy były lojalnie
informowane. Francja jest jedynem
z państw, należących do Ligi Naro-
dów, które przyjęło zobowiążania,
połączone z zarządzeniami technicz-

| nemi.
Przechodząc do stosunków Fran-

cji z Włochami, Laval przypomniał (centrum), brzmi: „lzba, wierna naj-
szlachetniejszym tradycjom francus-
kim, aprobując deklarację rządową,
wyraża zaułanie, aby kontynuował
w poszanowaniu paktu Ligi Narodów
dzieło pojednania porozumienia mię-

' dzynarodowego i pokoju — przecho-
'dzi do porządku dziennego”.
| Na tem posiedzenie przerwano.
| PARYŻ (Pat). Po wznowieniu
posiedzenia wszedł na trybunę pre-
mjer Laval, oświadczając, że po wy-
słuchaniu krytyki pod jego adresem,
zapytał sumienia, jaką zbrodnię po-
pełnił przeciwko pokojowi i własne-
mu krajowi? „Zapytują mnie, czy
zostanę wierny pakitowi Ligi Naro-
|dów, powtarzam zatem deklarację,
| złożoną w Genewie 13 września
(b. roku, w której Francja potwier-
dza, że pakt Ligi Narodów pozostaje
prawem międzynarodowem, na któ-
rem opiera całą swą politykę. Czyż
czyny moje nie były zgodne z
oświadczeniami, które poczyniłemi

LONDYN (Pat).
prawdopodobieństwo, że
Macdonaldowie — ojciec i syn, za-

Istnieje wielkie
obydwaj

| prawdą — oświadczył premjer — iż
IFrancja pozostawiła Włochom wolną
rękę wobec Abisynji. Była tylko
'mowa o udzieleniu koncesyj gospo-
| darczych. Od 19 lipca Mussolini był
(informowany, że. Francja zastosuje
"się do paktu Ligi. Laval ubolewa, że
akcja pojednawcza nie spotkała się
z należytą oceną we Włoszech, ale
droga do pojednania jest nadal
otwarta.

Zkolei Laval precyzuje stano-
wisko Francji wobec Niemiec i Z.S.
R.R. Dopóki niema zbliżenia mię-
dzy Francją i Niemcami — oświad-
cza premjer — brakuje rękojmi po-
koju w Europie. Wysuwam koncep-
cję ułożenia stosunków francusko-
niemieckich w ramach organizacji
zbiorowego bezpieczeństwa Europy.
W rozmowach z Hoare'm, Laval
oświadczył, że jeżeli próba pojedna-
nia powiedzie się, Francja i W.

$yn i ojciec—Macdonaldowie
wejdą do parlamentu angielskiego

wykazuje właściwości wysunięcia
Ramsay Macdonalda ma kandydata|
uniwersytetów szkockich i poleca

o układzie z dn. 7 stycznia. Nie jest“

Bry-

' Laval zdobył votum zaufania
| S$zczegóły.dyskusji w parlamencie

tanja będą starać się o powrót Nie-
miec do Ligi.

PARYŻ (Pat). Po uchwaleniu vo-
tum zaufania dla rządu, izba przer-
wała obrady do godziny 21-ej. Na
posiedzeniu wieczorowem odbędzie
się debata o odesłanym z senatu
projekcie ustawy o ligach.

VOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU.
PARYŻ (Pat). Po ustaleniu po-

rządku obrad, izba przystąpiła do|f
głosowania nad wnioskiem o votum|
zaulania dla rządu, zgłoszonym przez.
deputowanych  Chappedelaine, Da-
riac i Thellier. O godz. 18 min. 30
przerwano obrady i przystąpiono do
obliczania głosów.

O godz. 20 min. 15 ogłoszono wy-
niki głosowania: większością 304
przeciw 261 votum zauiania dla
rządu Lavała uchwalono.

 

Błogosławieństwo Ojca Św.
dla Wydziału Teol

Na ręce ks. prof. Ignacego Świr-
skiego, dziekana wydziału teolo-
gicznego Uniw. Stefana Batorego na-
deszło z Watykanu pismo następu-
jącej treści:

„Przewielebny Księże!  Ofiaro-
wane właśnie przez Księdza Jego
Świątobliwości tomy p. t. „Studja
Teologiczne" świadczą. zarówno O
posłuszeństwie, z jakiem odnosi się
Wydział Teologiczny wileńskiej
świątyni nauki do Stolicy Apostoł-
skiej, jak o uprawianiu Boskiej nauki,
któremu z zapałem oddaje się od
samego początku. I jednem i dru-
'giem Ojciec Święty raduje się z ca-

(Walki religijne
| w. lndjach
| LONDYN (Pat). Jak donoszą z
|Kalkuty, w parku Teszabandu w
j Kalkucie doszło do poważnych starć
„na tle religijnym miedzy' hindusami
„a mahometanami. W starciach tych
,dwie osoby zostały zabite, a 15 od-
| niosło ciężkie rany. Walkę przerwa-
| to dopiero nadejście silnych oddzia-
|łów policyjnych, Iktėre aresztowały
4 z z
(szere$ osób.
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łego serca. Odpowiadając więc na
zbożny dar SŚwych synów, życzy im
szczęścia w ich pracy, by przybyt-
kowi nauki przysporzyli zasłużonej
chwały, a słuchaczom swym. i ucz-
niom prawdziwej korzyści.
W dowód gorącego .życzenia i

szczególniejszej Swojej "życzliwości
Ojciec Święty Księdzu: i wszystkim
Jego kolegomz:.miłą chęcią: udziela
Apostolskiego Błogosławieństwa.

Donoszą o tem Księdzu, kreślę
się z należnym szacunkiem szczerze
oddany : 2

(—) E. -Kardyna! ' Pacelli.“

- Sanacyjny „Dziennik Poznański” urąga
„zespołom lizusów'" | Р

Min. Raczkiewicz wydał okólnik
przeciw biurokratycznemu załatwia-
niu spraw w urzędach. W. związku
z okólnikiem sanacyjny „Dziennik
Poznański" na temat obecnego urzę-
dowania pisze:
1 „Wychowują się całe zespoły li-

zusów,. pochlebiających swymi prze-
hoduje 'się w urzędach-łożonym,

wzajemną nieufność, strach przed
„donosami, a w konsekwencji bojaźń
w urzędowaniu. Urzędnik boi się
odpowiedzialności za wydane przez
siebie decyzje, jest niezdecydowany
w swem urzędowaniu, woli.. odkła
dać papierki, jak.. załatwiać i ko-
mukolwiek narazić się, woli być po-
tulny, nie mieć w urżędowaniu wła-
snego, jasno wyrobionego zdania,
niż być wylanym z urzędu i... zastą-

!

pionym przez kogoś, który ma szer-
sze plecy. Demoralizującemu czyn-
nikowi protekcji należałoby przytem
poświęcić osobne studjum. *

A nieumiejętność w prowadzeniu
polityki personalnej „administracji
publicznej? Jeżeli masowo produko-
wałó. się młodych. emerytów, jeżeli
kilkakrotnie przekreślanó”bez więk-
szych skrupułów: nabyte prawa eme-
ryialne urzędników, jeżeli na-szefów
wydziałów personalnych bardzo wie-
lu urzędów wpychano ludzi, którzy
do tego zupełnie się nie nadawali —
to nie można naszej polityki perso-
nalnej nazwać zdrową. Przeciwnie,
była to polityka samobójcza,  nie-
mądra''.

W. ostatnich, czasach  sanacja
dziwnie zmądrzała

Po zajściach chłopskichna Litwie nastąpiły
surowe

|  KRÓLEWIEC (Pat). Prasa litew-
ska donosi, że sąd wojenny rozpa-
jtrywał sprawę rolników, którzy w
„dniu 9 listopada 1935 mieli starcie
„zbrojne z. policją i szaulisami we wsi
Sarmaciny, pow. wołkowyszkow-
"skiego. Skazani zostali: Sarpalius
' Juozas na dożywotnie więzienie, Sa-
(roalius Petras po 6 lat więzienia,
|Brazaitis na 4 lata więzienia, Dami-
|jonajtis na rok więzienia, Treikaus-

ciądą znów w parlamencie na ła- jego wybór, jak również wybór jego 7, W LORE:

wach stronnictw rządowych, gdy syna, podkreślając, iż obecność obu | Kas na 6 miesięcy więzienia.

izba $min wznowi swe obrady w Macdonaldów w gabinecie przyczyni
dniu 4 lutego. Ramsay Macdonald
ma bowiem kandydować w wybo- 

do dehumani- uniwersytetach, zaś Malcolm Mac-'
donald będzie kandydował w pół-

ostki... A oto skrajny eta- nocnym okręgu Szkocji Cromathy na|

ы matą i ja stosunków z Z.S.R.R., rząd|zaproszenie związku wyborców na-
rodowo-liberalnychi wobec ustąpie-
nia dotychczasowego posła naro-
dowo-liberalnego Macphersona.

się do większej spoistości rządu na-
rodowego.

rach uzupełniających w szkockich | "2255222 727575 700575 2520 nadchodzą

URUGWAJ NISZCZY
' ORGANIZACJE KOMUNISTYCZNE

MONTEVIDEO (Pat), Wobec ze-
| rwani
Urugwaju wydał rozkaz aresztowa-
nia wybitnych przywódców :partji
komunistycznej i zamierza uznać

„Times” w artykule wstępnym |partję komunistyczną za nielegalną.

ciągłem dążeniu naprzód? Czy wów-
'czas nie zyska siła państwa na spo-
'istości i rozmachu, nie utrwali się
"zewnętrzna suwerenność _ tych
(państw, skoro moralność narodowa
'nada władzy uczciwy tytuł, a masa

'unarodowionych obywateli pełnić

głoszącej przez obóz narodowy w będzie służbę z poczucia powinności,

Polsce: a nie tylko ze strachu przed ba-

—Tytuł władzy państwowej za- |tem?...
wisłby więc niejako w próżni, gdyby
nie moralność narodowa,
ws
ści publicznej... Przed taką katastro-
fą broni nas właśnie moralność na-
rodowa, jako tytuł współczesnej
władzy. Qzyż więc i z tego punktu |rokracji),

Następstwem będziewprowadze- |

jako|nie istotnej odpowiedzialności rzą-

półczesna nam torma moralno- |rzących (str. 167: tymczasemwszech
władza państwa zamienia się przy
|totaliźmie w niekontrolowaną i nie-
odpowiedzialną wszechwładzę  biu-

dobór przewodnich sił,

widzenia nie należy się narodom |zdrowszy niż obecnie (str. 167: bier-

nadrzędność w stosunku do państw, jne posłuszeństwo daje większe szan-

jako ich organu wykonawczego wise i łatwo otwiera drogę do elity”

niż talent, odwaga przekonań, szero-
kość inicjatywy), prawo obywatela
do wpływania na tok życia państwo-
wego (str. 170: stało się dzisiaj rze-
czą modną i ironizować pojęcie wol-
ności i utożsamiać je z anarchją czy
swawolą), które też można wymow-
niej i społeczniej wyrazić jako obo-
wiązek (str. 172: obowiązek wciąga-
nia całego narodu w życie politycz-
no-państwowe), oraz rządy prawa
str. 175: istnieje powinowactwo wol-
ności i prawa)... a to wszystko jest
dla nas nie czemś z bajki, lub choć-
by z dociekań naukowych odległych
od życia, lecz czemś, co najbliżej do-
tyczy przeżywanej dziś rzeczywi-
stości.

Stanisław Stroński,

represje | i
KRÓLEWIĘC (Pat): : Prasa. litew-

ska donosi, że rozesłano listy gończe
za całym szeregiem osób, m. in. 15
'ktajpedzian poszukiwanych jest. za

, dezercję, oraz” kilkunastu wieśńia-
rków za rozruchy w Suwalszczyźnie.

 

Hemoroidy. Wybitni chirurgowie stwier-
lzają, . że przed- i po. operacji śtosowa!i

u pacjentów naturalną wodę. gorzką
„Franciszka Józeia" z najlepszym wynikiem.

 

Burze i nawałnice
PARYŻ (Pat). Z całej Francji

alarmujące depesze o
szkodach, wyrządzonych przez wi-
chry i burze. Szczególnie duże spu-
„stoszenie wyrządziły burze morskie
na wybrzeżach Bretanji i Wandei,
jak i na południuw oklicy Bordeaux
i.nad morzem Śródziemnem, Równo- |
„cześnie naskutek długotrwałych: de-
szczów: wezbrały rzeki, szczególnie
groźnie w okolicach, leżących nad
brzegami Rodanu, którego wylew za-
śraża. dwum departamentom. Rów-
nięż Saona grozi wystąpieniem z
brzegów. W okolicach górskich la-
winy śnieżne przerwały komunika-
cję na wielu drogach, odcinając od
świata szereg wiosek górskich. Na
drodze Mont-Genevre lawina śnież-
na przerwała komunikację na prze-
strzeni 200 m.

W HISZPANJI I WŁOSZECH.
MADRYT. (Pat). Nad większą

częścią: -terytorjumi Hiszpanji prze-
ciągają ulewne deszcze połączone z
gwałtowną wichurą.Wiele rzek wy-
stąpiło z brzegów. Kilkanaście osób
utonęło. W mieście Erense w czasie
burzy zawalił się dom w następstwie
czego 9 osób żnalazło śmierć pod
gruzami a 7 jest ciężko rannych. W
Badajez zgórą 300 mieszkańców :

pozostaje bez dachu nad głową. W
prowincji Leon powodzie przerwały
komunikację kolejową. :

MEDJOLAN. (Pat).. Na szosę łą-
czącą miejscowości Cesama i Cla-
vire zwaliło śię w ciągu dnia  wcżo*
rajszegó 8 lawin śnieżnych. ** |

. Trwające:od' paru. dni * ulewne
deszcze spowodowały .w: zachodniej
części. Riviery: liczne wypadki obsu-
„wanią się gór. | : :
W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

NOWY. YORK, (Pat). Liczba
ofiar mrozów ciągle wzrasta. Do tej
chwili zarejestrowano zgórą 100 wy-
padków śmierci.
NOWY YORK. (Pat). Nadcałym

obszarem od gór Skalistych do wy-
brzeżą- Atlantyku przeciągały w: cza-
sie świąt Bożego Narodzenia wielkie
zamiecie śnieżne. W wielu miejsco-
wościach komunikacja lotnicza i sa-
mochodowa uległa przerwaniu. Wie-
le osób zmarzło na śmierć. sa
NOWY JORK (Pat). Mrozy i na-

wałnice śnieżne, srożące się głównie
w środkowo-zachodnich, a: częścio-
wo iw południowych stanach, .po-
chłonęły dotychczas 210 ofiar ludz-
kich. Liczne miejscowości są przez
wielkie opady. śnieżne odcięte od
świata. ats . ‚
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NOWY UPOMINEK
Dostališmy na gwiazdkę nowy upo-

minek w postaci zawiesżeriła działal-
ności.placówek Stronriictwa Narodo-
wego.w Katowicach, Chorzowie i po-

wiecie świętochłowickim.
Zarządzenie to zostało  umotywo-

wane względami na „bezpieczeństwo

publiczne”, któremu, w mniemaniu
miejscowych
nych, placówki Stronnictwa zagraża-
ły. Komunikat urzędowy, '/ niestety,

bliżej tej sprawy nie wyjaśnia, nie
wiemy przeto, na, czem ta groźba po-

legałai musimy, sami domyśleć się
głębszych powodów takiego obrotu
sprawy, CA WAU

Jest rzeczą powszechnie znaną, że

Obóz Narodowy przeciwstawia panu-

jącemu obecnie systemowi wyraźny i
konsekwentny program: państwa na-
rodowego. Program ten obejmuje ca-

łość politycznych, społecznych i go-
spodarczych zagadnień, które składają

się na ogólną treść naszego życia pu-

blicznego. ObózNarodowy o program
swój walczy, ponosi ofiary i wytrwale
organizuje energję oraz myśl politycz-
ną kraju celem pełnej realizacji swo-

ch dążeń, Kto zna program i taktykę

Obozu Narodowego, ten musi przy-
znać, że przy całej stanowczości, jaką

wykazuje w działaniu i w dążeniu do
państwa narodowego, odgrywa on w

Polsce dzisiejszej rolę regulatora
wzbierającej energii społeczeństwa.

Gdyby energja ta została pozbawiona
kierownictwa dojrzałej myśli politycz-
nej i dyscypliny mocnych ram organi-

xacyjnych, jakie jej daje Obóz Narodo-
wy, mogłaby niejednokrotnie zagro-
zić bezpieczeństwu publicznemu i
normalnemu rozwojowi państwa.

Ta rola Obozu Narodowego wypły-
wa z jego istoty, z jego całej przeszło-
ści i z jego dążenia do mocnego pań-
stwa „opartego na prawie i sprawie-

dl:wości społecznej. Dążenie to niema
i nie może mieć nic wspólnego z wsze.
lakiego rodzaju „ryzykanctwem”, tak
chętnie uprawianem w przeszłości i
teraźniejszości przez pewne grupy po-
lityczne w Polsce. Zdawałoby się prze-
to, że w tym stanie rzeczy zarzuca”
narodowcom, że w. nich tkwi groźba
dla „bezpieczeństwa publicznego”

jest poprostu: niezdawaniem sobie
sprawy, zarówno z istoty naszego ru-
chu, jakij z otaczającej nas wszystkich
rzeczywistości. A jednak spotykamy

się z temi zarzutami coraz częściej,
zarówno na łamach prasy żydowskiej,
która w akcji tej przoduje, jak i w

przeróżnych kołach obozu  sanacyj-

nego. tk PCE
Przyczyny tego należałoby szukać

w całej naszej sytuacji wewnętrznej,
którą trudno nazwać normalną i zada.
walającą oraz w fakcie dużego rozwo-

ju richu narodowegow państwie.
„W miarę bowiem postepującego
zmniejszania się wpływów sanacyj-

nych w społeczeństwie, wpływy Obo-
zu Narodowego szybko wzrastają.

Kraj darzy go coraz większem zaufa-

niem, widząc w jego programie pewne

i bezpieczne wyjście x panującego
dziś kryzysu. я ©

Jest ' to. chyba wystarczające dla
niektórych kół'w Polsce, . aby uznać
ruch narodowy za niebezpieczny i u-
patrywać w nim groźbę dla spokoju pu-
blicznego, Celem zaś uwypuklenia o-
brazu, niejednokrotnie przypisuje się
Obozowi Naródowemu cały szereg
niezawinionych czynów, jak chociaž-

by zamachy na bożnice żydowskie
tt. p. sprawców których jak się na-
pewno okaże po ich wykryciu, nikt nie
posądzi o przynależność do ruchu na-
rodowego.
Katowicki zarząd okręgowy Stron-

nictwa Narodowego wystąpił do mini-
stra spraw wewnętrznych z protestem
przeciwko zarządzeniom władz miej-

scowych, Nie wiemy, rzecz prosta, ja-

ka będzie odpowiedź na to min. Rzcz-
kiewicza. Pewnem jest jednak, że re-

presje w stosunku do ruchu narodowe-
go w niczem sprawy nie rozwiązują.

Mechaniczne zarządzenia mogą i po-
winny być stosowane z powodzeniem
wobec ruchów i organizacyj improwi-
zowanych; wobec mafij i spisków, Ale
ruch ideowy, wyrzstającyzdziejowego

\
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Żydzi przeciw Radzie Ustawodawczej
w Palesiynie

Zatarg włosko brytyjski rzuca już
widoczny cień na pożtyka W.elkiej
Brytanji w krajach Lewantu, Wobec
perspektywy wojny, w jaką może być .
wplątana,Wielka  Brytanja dzy do
pozyskania sympatyj krajów, położo-
nych w bliższem lub .dalszem sąsiedz-

władz administracyj- | twie Kanału Suezkiego. W Londynie
zrozumiano już, żę. dla odparcia e-
wentualnego natarcia włoskiego
strony Libji nie wystarczą sameokrę-
ty i samoloty angielskie w Aleksan-
drji oraz dywizje wzdłuż granicy e-
gipsko - libijskiej, ale że potrzeba
także przyjaznej współpracy samego
Egiptu. Tem się tłumaczy zgoda Lon-
dynu na przywrócenie '/ konstytucji ©-
gipskiej z r. 1923 i gotowość do dy-
skusji z Kairem na temat trwałego u-
normowania stosunków między obu
krajami (obrona Suezu, ochrona cu-
dzoziemców, zarząd Sudanu), Obecnie
widzimy inny wysiłek angielski celem
pozyskania sympatyj świata muzuł-
mańskiego, a iMa arabskiego.
Jest n/m zamierzone powołanie w Pa-
lestynie Rady Ustawodawczej, czego
domagali się oddawna palestyńscy A-
rabowie i co im rząd 2kilkunastu lat
obiecywał, ale dotąd spowodu oporu
Żydów obietnicy tej nie spełniał, Po-
dobno na przyśpieszenie tej decyzji
wpłynęła tąkże opinja wicekróla In-
dyj, który zwrócił w Londynie uwagę,
że kontynuowanie obecnej polityki pa-
lestyńskiej może pozbawić Anglję
sympatyj mahometan indyjskich. Ara-
bowie bowiem w Palestynie potrafili
zainteresować swą sprawą cały islam.
Utworzenie pewnej RRS. par-

lamentu w Palestynie uwažane jest w
Londynie za rzecz naturalną, skoro
istnieją parlamenty w sąsiednich pań-
stwach arabskich, w "Iraku, w Zajor-
danji, w Syrji, a teraz przywraca się
parlament w Egipcie. Anślja pragnie
rządzić wszędzie przy pomocy przed-
stawicielstwa ludności miejscowej, i
podziwiać trzeba jej uporczywe wysił-
 

 

ki, jakie czyni np. celem stworzenia
płdkmta w Indjach, mmo wielu za-
wodów tam doznanych, Palestyna nie
może być wyjątkiem,

Zamiarom Londynu stał jednak do-
tądna przeszkodzie potężny opó” Ży-
dów. Agencja żydowska, fuakcjonu-

| jąca przy rządzie palestyńskim mo-
' bilizowała  ostrę protesty całego
Izraela i jego wpływowych przyjaciół,
ilekroć Wysoki Komisarz w Jerozoli-
mie występował z myślą powołania
Rady Ustawodawczej. Było to zrozu-
miałe, Żydzi, tworząc mniejszość lud-
ności palestyńskiej, nie mogą preten-
dować do roli większości, ani nawet
równości z Arabami w owej Radzie.
Parlament palestyński, jakikolwiek on
by był, stałby sie z konieczności na-
rzędziem walki Arabów z im'gracją
żydowską i z dążeniami do zam'any
Palestyny na „siedz'bę”, a właściwie
na państwożydowskie,Żydzi zgodzą się
na Radę, ale dopiero wtedv, gdy zdo-
będą większość w kraju. Dzisiaj jest
ich tam zaledwie 350 tys. na przeszło
800 tys. Arabów.

„Według projektu Wysokiego Komisa-
rza Wauchope'a, Rada składać się ma
z 7 Żydów, 3 Arabów chrześcijan, 11
mahometan, 5 urzędników angielskich
i2 kupców. Z tej cyfry 3 Żydów i 2
mahometan ma być mianowanych.
Według innych źródeł, weszłoby do
Rady 6 mahomztan, 2 chrześcian, 4
Żydów i 10 nominatów rządowych.
W każdym razie rząd przez swych
delegatów wywierałby wpływ na jej
prace decydujący. Przewodn'czącym
zostałby mianowany Anglik, Wvsoki
Komisarz miałby prawo veta. Spod
kompetencyj Rady wyłączone byłysy
sprawy polityczne, a więc kwestja
mandatu i imigracja żydowska, Mimo
tych ograniczeń Żydzi Radę odrzuca-
ja, widząc w niej przeszkodę dla re-
alizacii swych planów i zarazem
wielkie wzmocnienie Arabów, którzy  

wobec „siedziby żydowskiej” zajmu-
ją dotąd stanowisko w całości nega-
tywne. Z drugiej strony skład 1 małe
kompetencje Rady wywołały również
oburzenie Arabów, j zachodzi obawa,
że obie grupy projekt rządowy odrzu-
cą i wybory zbojkotują. Żydzi już boj-
kot zapowiedzieli,
Powinna nas zainteresować moty-

wacja odmowy żydowskiej. Palesty-
па — mówią Żydzi — jest własnością
narodu Sydowikieci, Nie tylko jiszuw
czyli ludność żydowska w Palestynie.
ale żydostwo całego świata ma prawo
do tego kraju. Mniejszość żydowska
nic nie znaczy, bo mandat przyznaje
Palestynę nie 350 tysiącom, ale 14 mi.
ljionom Żydów. Wobec tego faktu, pra-
wa Arabów upadają. Są oni jeszcze
większością, ale decydować o Pale-
stynie nie mogą.
Mniejsza o stronę prawną tego rozu-

mowania. Obchodzi nas moment po-
lityczny i moralny kwestji Żydzi w
całym świecie, a więc i w Polsce,
uważaą Palestynę już teraz za swą
ojczyznę, z której wywłaszczają Ara.
bów. Angażują się w politykę pale-
styńską wewnętrzną. Dotrze! W
takim razie jednak ani oni nie mośę
uważać Polski za swą ojczyznę, ani
przez nas nie mogą być uważani zh
równoprawnych jej obywateli. N:kt
nie ma dwóch ojczyzn. My mamy je-
dną : nie żądamy ograniczen'a praw
większości narodowej np. w A"gentv-
rie lub na Litwie, Trzeba więc z tego
stanowiska Żydów  wyciągnić ko-
nieczne konsekwencje. Trzeba zn'eść
anormalny status polityczny  Ży-
dów w Polsce. Trzeba ich uznać za
naród w drodze, w przededniu eg0-
dusu, myślami, sercem, dąženiami
tkwiący już w Palestynie, ich js'otnej
ojczyźnie. Korzeniami tu ne tkwą,
sercem nie, celami także nie. Trzeba
ich uznać za — idealną — em $'acę
z Palestyny, czekającą na możliwość
powrotu. (m) s
 

Czy Ukraina sowiecka oczekuje interwencji?
Starają się przekonać nas o tem ko-

ła ukraińskie w Poisce, a ostatnio ha-
sło interwerńcji wojennej na rzecz
przyszłego państwa ukraińskiego, in-
terwencji skierowanej oczywiście
przeciw Związkowi sowieckiemu, we-
szło do oficjalnego programu najsil-
niejszej legalnej partji ukraińskiej w
Polsce: Unda. Pod tem hasłem partja
ta wystąpiła do-kompromisowych wy-
borów i otwarcie tłumaczyła swoim
zwolennikom,żekompróm.s jest tylko
środkiem do większych celów: przy-
gotowania europejskiej krucjaty anty.
sowieckiej.
Udział w tem przedsięwzięciu mia-

łyby wziąć Niemcy, Anglja i Polska, a
jako czwarty do.bridża — Ukraińcy.
Nie wiadomo, jakie zapewnienia i
przyrzeczenia kryje w zanadrzu Un-
do, gdyż trudno przypuszczać, aby tak
daleko idące plany polityczne rozwija-
ne były epa w wyniku  fantazjo-
nowania kilku przywódców  partyj-
nych „ogarniających swojemi wpły-
wami terytorja w stosunku do tych
planów niewielkie, Przeciwnicy ukra-
ińscy Unda w Małopolsce Wschod-
niej zarzucają poprostu jego kierow-
nikom lekkomyślność i operowanie
frazesami bez żadnej realnej podsta-
wy. My nic o tem w tej chwili powie-
dzieć nie umiemy. GH,
Undo czyni jednak krok dalej, Za-

pewnia w swoim organie centralnym
„Dile”, że na Ukrainie sowieckiej na-
stroje antyrosyjskie i antybolszew.ckie
są bardzo silne, „Pod uderzeniami mo-
skiewskiego—mniejsza o to, że czer-
wonego — młota, kuje się -i hartuje
narodowa moc ukraińskiego narodu'.
Dowodem tego ma być najnowszy ja-
koby kurs ukrainizacyjny bolszewi-
ków wobec literatury ukraińskiej nad
Dnieprem.Ma to być jakoby kapitu-
lacja moskiewskiego bolszewizmu wo-
bec napierającej fali ukraińskiej.
która nie dała się złamać nawet sa-
mobójstwami Skrypnika i Chwylo-
wego. Podobno zaczyna się także
kurs ukrainizacyjny w sowieckim apa-
racie urzędniczym na Ukrainie,
Dalszem! dowodami wzrostu ukrai-

nizmu na Ukrainie ma być walka z
nim moskiewskiego centralizmu za-
pomocą takich środków. jak organi-
zowanie przez bolszew:ków naumyś'-
nie klęski głodowej na Ukra'nie w ro-
ku 1933'i wreszcie o wzroście poten-

o)

z najistotniejszych potrzeb i dążeń
społeczeństwa, rozwijający się na o-

czach wszystkich w świetle jasnego

dnia, takiemi sposobami stłumiony być
nie może: Bo w nim nie forma i kształt,

ale treść i ciągłość odgrywają role de-

rozwoju narodu, czerpiący swoje siły | cydującą. -  

cjonalnej siły ukraińskiej świadczyć
ma zainieresowanie zagadnieniem u-
kraińskiem na terenie międzynarodo-
wym, wywołane jakoby -nie agitacją
ukraińską, lecz wiadomościami, do-
cierającemi do Europy Zachodniej i
Ameryki z Ukrainy ira

Jest jednak interesujące, že bezpo-
średnim powodem ukazania się ta-
kiego artykułu w organie Unda jes'—
według wyznania redakcji — list 27
włościan z dwu wsi powiatu kowel-
skiego na Wołyniu. W liście tym wo-
łyńscy chłopi, podpisani pełnemi na-
zwiskami, protestują „przeciw т‘ег-
wencyjnemu pochodowi do spólki z
Hitlerem na Zwiszek Sowiecki, a w
szczególności na Ukrainę Sowiecką.
Nie mamy dostatecznych  do-

wodów na to, jakoby  chłepi
na Ukrainie sowieckiej i wogó!e
mieszkańcy tego kraju myśleli inaczej,
niż ci chłopi z powiatu kowe!ski” go,
którzy protestowali w liście @5
„Diła' przeciwko  „informacji'. Na
informacjach ukraińskich  poleg:ć
nie możemy, gdyż są one z wszel-
ką pewnością tak ukształtowane, jak
ich interesy i zamiary wymagają, M1-
my tylko swoje wiadomości i — co
ważniejsza —doświadczenia historycz-
ne. A nie mamy żadnej podstawy do
przypuszczania, że chłopi na Ukra'nie
sprzyjają interwencji zagranicznj,

Ukrainizm bł w chwili wysuchu
-owolucji rosyjskiej bardzo słaby na
Ukrainie, W publikacjach ukra'ń-
skich znajduemy opowiadanie o tem,
jak to na jednem z licznych wtedy
zgromadzeń żołnierskich dz'ałacz u*
kraiński Michnowski krzyknał do kl-
kunastotysięcznej masy żołnierskiej
pochodzącej z Ukrainy: „Kto Ukrai-
niec, niech podniesie rękę.Rąk tych
podniosło się bardzo mało. Wtedy
Michnowski krzyknął. że zwraca się
także do „małorosów” i „chachłów”,
poczem dopiero większa ilość obec-
nych podniosła ręce.
Nic dziwnego więc, że stanowiskc

Centralnej Rady Ukraińskiej bylo
bardzo słabe „a w chwili podpisywa-
nia przez jei delegatów traktatu w
Brześciu z Niemcami i Austrią, rząd
wkraiński w Ki'owie przestał 'stn'rć.
Kiedy bowiem bolszewickie oddz ały
wkraczały do Kijowa, korzaru'ace 'am
pułki ukraińskie — im. Chmielnickie-
60 i inne — ogłosiły swoją neutral
ność. | dopiero wojska n'emieckie
wprowadzone na podstawie traktat"
brzeskiego, przywróciły rzady ukia-
ińskie, robiąc zresztą z nimi wszvst-
ko, co się im — Niemcom — pcdoba-
ło. Obecności też Niemców na Ukra-
inie przypisać należy fakt. że już w
pierwszych dniach listopada 1918 r.
nadeszły z Ukrainy posiłki ukraińskie
pod Lwów.

 

Lwów, w grudniu.
W czasie przewrotów politycznych

i połecznych na Ukrainie w latach
1917 — 1920 ludność tamtejsza wy-
raźnie nie poparła ukraińskiego ru-
chu niepodległościowego, a nawet mu
się w wielu wypadkach przeciwsta-
wiła, Opozycja tej ludności wyraziła
się nietylko w walce z rządem hetm1-
na Skoropadzkiego, ustanowionego
przez Niemców, który nie dopuszczał
do zabrania przez chłopów gruntów
wielkich właścicieli ziemskich, lecz
także we wrogem często stanow s*u
wobec oddziałów atrmana Pztlvry,
przywódcy ukraińskigo radykali m1
społecznego. Czyż nie jos: s*mbo'icz-
ny fakt, že uzbro'ona ludność okręgu
$m'nnego
Podolu wprost zabroniła p'zej'cia
przez swoje
Petlury i n'e chc'a'a nawet z atam1-
nem pertraktować? Nie były też
wcale odosobnione wypadki napada.
nia przez ludność Ukrany zsro/nie ną
oddziały ukraińskie, Sam pisz”cy te
słowa pamięta, iak to mniej więce' w
miesiącu maju 1919 r. obozował od-
dział ukra'ński na stacii k leow j
Frydrychówka obok Wo'oczysk i
rozprószony n”śłym napadem p-ncer-
nego pociągu bolszewicki”go, roz"ity
został doszczętnie przez ludność oko-
hczną. Wiele też rzeczy mogl:by opo-
wiedzieć o nastrojach ludności na U-
krainie uczestnicy wyprawy ki/ow-
skiej, przedsięwziętej przecież vrz-de-
wszystkiem w interzsie ukraińskim.

Nie wierzymy w taką nag'ą i grun-
towną przemiane umysó% na Ukrai-
nie, jak to głosi Undo. W Polsce mał>
kto sob'e zdaje zresztą sprawę, że p*-
wne dążności odšrodkowe maja histo-
ryczną podbudowę taylko w tej części
Ukrainy, która do końca należała d>
Polski. Na tem terytorium było bol-
szewikom natrudniej przeprowad-iś
kolektywizację. Ukraina t, zw. Izwo-
brzeżna etnograficznie może znacznie
czystsza niż prawobrzeżna, jest bar-
dzo zrusyf'kowana. To samo oŽnosl
się do całego pobrzeża czzrnomor-
skiego, które zostało skolonizowrne
już za czasów panowania tam R 'sji.
Nie wiemy dobrze, co się dz'ś dzieje

na Ukra'nie Sowieckiej, Csk-lwe*
zresztą by się działo, nie mamy ż'-
dnej potrzeby w%raczana tam zbrcj-
nie, Co więcej, takie wkro-z ne by-
łoby dla naszych interesówpańtw"-
wych nawet szkodliwe, Z niszą zaś
oczywistą szkodą nie będzizmy wyc'ą-
śać dla innych kasztanów z ognia.
Tembardziej więc należy p-wie-

dzieć naszym Ukra'ńcom: „nie łudź-
cie nas i siebie. W Polsce wasi kom-
patrjoci popełniają zamach za zam1-
chem, a wy tymczasem opowiadacie
bajeczki e Ukrainie",
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Paszkcwce na pónocnem |

terytorjun oddzałom |

PRZEGLĄD PPASY
TRAGEDJA POLAKÓW
W SOWIETACH

Mało wiemy o położeniu naszych
rodaków w Sowietach, Prasa bas e-
wicka opowiada o istnieniu kilkuset

lskich szkół w republikach sowi:c-
kich, o „polskim rejonie narodowo
ściowym im. Marchlewskiego” ra
Wołyniu (25 gmin) i o „rejon'e im.
Dzierżyńskiego" na Białorusi (23
gmin). P. Otmar w „Gaz. Poisk ej”
stwierdza, że rejony te istnieją lyiko
nominalnie, polska ludność została z
nich bowiem wysiedlona. A. szkcły
polskie?

„Polska szkoła, teatr, gazeta, czy klub
robotniczy w Sowietach, stanowi popro-
stu narzedzie duchowego wynarodawia«
nia Polaków w ch ojczystym języku.
Polak — zachowujący jakąkolwiek więź
ideową z polskością — nie może, z so
wieckiego punktu widzenia, pogodzić teżo
z lojalnością wobec ZSRR. Szkoła,
radjo. gazeta i klub szerzy wśród mło=
dzieży polskiej za czerwonym kordonem
przedewszystkiem nienawiść do „polskie-
go faszyzmu”, pod którą to nazwą kry-
je się de facto wszystko, co polskie. Po=
zatem nawet polszczyzna, w jakiej wszy=
stko to jest podawane — pozos'awia wie-
le do życzenia — bowiem cała t. zw»
„praca masowa" wśród mniejszości pole
skiej zna'duje sie w. rękach „polskich
komunistów, wśród których olbrzymią

! większość stanowi najohydniejsze i naj=
bardziej na Polskę rozżarte litwactwo'«
Taką jest smutna prawda o miljon'e

Polaków w dawnej Rosji. Jedyną o7-
gan'zacją polską pozostał właściwie
Kościół. Jest też on prześlacowny
przez bolszewików z zajad!ością nie-

| słychaną, Niemal wszyscy księża-Po-
|lacy są na wygnaniu, kościoły za-
mknięte, a katolicy polscy ncc-mł
zbierają się na modlitwę. Jak w okre-
sie katakumb.

PANEUROPEJCZYK
W OBRONIE ŻYDÓW

Głośny — dzięki żydowskiej rekla-
mie — twórca pro'ektu „Paneur-py',

„ Coudenhove - Kalergi wydał о-
ecnie książkę przeciw antysem tyz-

mowi, Stał się przez to jeszcze droż-
szym żydowskiej prasie, która dziś o-
głasza z n.m długie wywiady, P, ha
bia chlubi się, że ma w żyłach ob'k
belgi'skiej i japońskiej (po matce) tak-
że krew grecka, a nawet polską.
Korespondent „Chwili” tak o nim pi-
sze:

„Genialny bojownik, pełen zapału i
wiary w swe posłannictwo. Ufność w swe
dzieło i optymizm gen'alnej iednostki cu-

| da zdziałać może. Hrabia Coudentote-
| Ка!ег& ma wszelkie walory, by mimo
| wszelkich potężnych przeszkód, trium-
| fować mógł swą ideą". ‚

ystarczy bronić Žydėw i byė
kosmopolitą, by uchodzić w prasie
żydowskiej za gen usza. wywia+

| dzie hrabiego od Paneuropy czyiamy
„m. in.:

„Czy Żydzi, któ znaleźli sz
! шеяоу&веум w Chrystwie. w idei
| w prorokach, czy Żydzi Heinego. Spino=
| ZY lub Einsteina, mogą być o mniejszej
wartości, niż inne narody?"
Można darować Żydom Heinego,

Spinozę i Einsteina (żaden antyszmita
nie twierdzi, że Żydzi nie wydają uta-
lentowanych poetów i myśliciel ), ale
trzeba sobie wyprosić powolywanie
się na Chrystusa dla o$rony obec-e-
go, wiadomo jakiemi sposobami z'0*
bytego, stanu posiadania Żydów w
społeczeństwach europejskich. Usto-
sunkowanie się żydostwa w ciąfu
dziejów do osoby Chrystusa jest
przecież znane. Nie uległo on zmia-
nie od czasów arcykapłanów Azn-sza
i Kajfasza,
A co do prorokėw, przewažn'e ka-

m'enowanych za życia, to wiadomo.
jaki oni wydawali sąd o „plemieniw
jaszczurczem',

TROSZCZĄ SIĘ O POLSKI
„POSTĘP*

„Nasz Przegląd” tęskni za dobremi,
przedwojennemi czasami, k'ely to w
społeczeństwie polskiem istniał cbóz
„postępowy”, broniący zawodowo
Żydów przed „wstecznictwem“ anty-
semickiem, Chorążymi iego byli: Jel-
lenta (Żyd Hrschband), Nałkowski,
Niemojewski, Świętochowski. Ci dwaj
ostatni coprawda zawiedli nadzieje
Żydów, przeszli bowiem ostatecznie
do „reakcji', Żydowski dziennik wy-
suwa dziś, gdy fala antyżydowsza
wzbiera, pomysł wskrzeszenia „>0-
stepu“ w Polsce, stworzen'a obozu po.
dobnego do partji radykalnej we
RS i žų
„Konsolidacja tej olskie; Jest

rzeczą bardzo oz Zz bie le-
karze chorego posteou _vowinni rozpo-
cząć kurację od siebie. Powinni opraco-
wać jakiś konsekwentny prośram. skocr-
dynować siły ideowe własnego grona, a
raczej stworzyć u siebie siłę ideową, za-
miast istniejącej dotychczas słabości ide-
owej. Gdv ten trzon zostanie utworzony,
można już będzie dokoła nizóo skupiać
te lb »we warstwy społeczne”.

„Polska nie może się ó!nić od po-
zostałego świata, gdzie prawie we
wszystkich krajach istnieją partje -0-
stępowe'.. Kto odezwie się na ten
wzruszający apel? „Nasz Przegląd"
wymienia pp. Stpiczyńskiego i Rzy-
mowskiego, ubolewając jednak, że o-
świadczyli się obaj za dyktaturą i
kwietniową konstytucją, które trudno
ochrzcić mianem „postępowości”.
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Dwie rocznice literackie
Butler — Kipling

Grudzień roku bieżącego łączył
dl. Asglików dwie stadgonią
ckie i tak się złożyło, że ludzie, któ-
rych życie i twórczość oświetla się
tam obecnie w szeregu książek, bro-
szur i artykułów, stoją naprzeciw
siebie, jak dwa na słońcach swych
przeciwnych bogi, Jeden z nich, Sa-
muel Butler, urodzony 6 grudnia r.
1835, od 33 lat leży w grobie. Drugi,
Rudyard Kipling, obchodzi 30 grudnia
70-ą rocznicę urodzin. Lecz żyją pi
ema i myśli ich obu, a te mają się do
siebie, jak ogień i woda, lub białe i
czarne.
„Butler był przeznaczony do stanu
duchownego, ale popadłszy w wątpli-
wości religijne, przeżył jakiś czas w
Nowej Zelandji, skąd wrócił z niewiel.
kim kapitałem. Z czasów akademic-
kich pozostały mu przyzwyczajenia ci-
eg systematycznego pracownika

naukowego. Przez długie lata praco-
wał przez oznaczoną ilość godzin
dziennie w czytelni Muzeum Brytyj-
skiego, zawsze o tych samych porach
wychodząc na Great Russell Street
na cygaro. Napisał dużo, a wszystkie

jego dzieła mają charakter dynamitu,
którym autor burzy pojęcia naukowe,
religijne i filozoficzne, uważane po-
wszechnie za dogmaty. Jest nie tyle

pesymistą, ile sceptykiem, Nie wierzy
» możności poznania, Jego ulubioną
formą rozumowania jest analogja, ana-
logja nieraz trafna, ale czasem sztucz.
na i nieprzekonywająca.

Twórczość Butlera zaczęła się w

siódmym dziesiątku w. XIX i skiero-
wała się naprzód przeciw jednemu
bóstwu wiktorjańskiemu — przeciw

teorjom naturalistycznym, w szczegól.

ności teórji ewolucji. Darwin głosił

stopniowe doskonalenie się gatunków
aż do dania człowieka. Butler
przestawiał, jak maszyny, wciąż do-
skonalone, w pewnym momencie
przyjdą do świadomości i ujarzmią
człowieka.

Dalsze ciosy wymierzone były w
religię. Butler za wzorem  Swilta u-
brał ten atak w formę powieści egzo-
tycznej. Jego bohater dostaje się do
kraju, nazwanego Erewhou (t. į. Now
here, nigdzie) i opisuje tamtejsze wie-
rzenia oraz pojęcia, Mieszkańcy le-

czą występki, a karzą za choroby, U-

ważają, że ze śmiercią wszystko się

kończy, że zato człowiek przed uro-

dzeniem żyje w świecie duchowym.
Używają dwóch walut — jedna ma

wartość obiegową, za drugą nic nie

kupi, ale wypada posiadać w niej pe-

wną sumę, złożoną w jednym z „ban-

ków mużycznych” (tj. kościołów,
gdzie gra się i śpiewa) — waluty to

dwie etyki, — religijna, do której lu-

dzie się przyznają, i druga, wedle któ-

rej żyją,
Bohater opuszcza Erewhou balo-

nem, ale jawi się tam po dwudziestu

latach į jest (incognito) na poświęce-

niu własnej świątyni, Jego zniknięcie
dało początek nowej religii (sceptycz-

ny motyw, który naśladował Żuław
ski w swojej teorji „księżycowej.

(Występują tu pełni namaszczenia pro-

esorówia Hanky i Panky (Holiue i Po-

leus), którzy wyzyskują ten kult dia
własnej korzyści.

 

‚ О szczegółów 0 dwóch u-
tworach Butlera, „Erewhou” i „Drugie
odwiędziny w Erewhou”. Trzeba je-

wieść „Los wszelkiego ciała” — ©
ubogiej akcji, ale pełną myśli filozo-
ficznych.

Butler wypierał się sceptycyzmu I
uważał się za wolnomyślnego anglika-
nina, ale zapewne ulegał tu autosug-
gestji, gdyż przeciw jego zapewnie-
niom można przytoczyć cały szereg u-
stępów z jego utworów, beletry-
stycznych i filozoficznych, oraz lu-
źnych myśli, notowanych starannie
przez długie lata.

Butler jest pisarzem pod względem
stylu wykwintnym, ale niezbyt przy-
stępnym. Wymaga od czytelnika u-
stawicznej uwagi i wysileń. To też
masy nie znają go wcale (i niewątpli-
wie tak lepiej). Ale na stery intele-
ktualne wywarł i era wpływ o-
gromny, Od niego to Hardy uczył 1
p:symizmu i sceptycyzmu, aż doszed
do filozofji, głoszącej, że światem rzą-
dzi Nieświadoma Wola. Od niego to
Bernard Shaw wziął swą metodę dia+
lektyczną, nie szczędzącą żadnych do-

gmatėw i nie znającą żadnych świę-

tości. Bezpośrednio, czy pośrednio
zależni są od niego liczni dalsi pisa-
rze. Oddziałała też silnie jego po-
wieść — jedyna, ale niewątpliwie wy-

bitna. Stol i u początku kilku ułu-
bionych dziś rodzajów — dziejów po*
koleń (Galsworthy, Walpore i in.), po-
wieści autobiograficznej (Complon
Mackenzie), powieści na temat ewo-

lucji duchowej jednostki (George

Moore) i powieści antywiktorjańskiej,
którą uprawiano nieledwie masowo.

Subtelny, przecywilizowany umy-

słowo, filozoficznie nastrojony Butler
jest, jak powiedziałem, antytezą Ki-

plinga. Ten, uródzony pod indyjskiem
niebem, a wychowany w konserwaty-
wnej szkole angielskiej, zwiedził spo-
ry szmat świata, brał udział w polity-
ce i popierał z zapałem ruch imperja-
listyczny. Jeżeli Butler wciąż powąt-
piewa, to Kipling o każdej kwestji ma

ione rdanie, bo każdą upra-
szcza i sprowadza do stuprocento.
wych kolosów. Wszystko, co angiel-
skie, jest dla niego dobre — a więc
i arystokratyczny ustrój społeczeń-
stwa; istary system wychowania z
kształceniem przedewszystkiem cha.
rakterów, karą cielesną i obfitością
sportów; i metody rządów kólonial-
nych; i kodeks towarzyski, oparty na

powierzchownie nieco pojętymi eale

dżentelmena,
Gdy Anglja wojowała z Burami, gdy

w Ulster formowano ochotników
przeciw Irlandji południowej, gdy po-
tem toczyły się olbrzymie zapasy

światowe, Kipling nie wahał się nigdy

ani przez chwilę, zawsze dął w surmy

propagandy,
Naogół wierzy on bardziej w pan-

cerniki, armaty i Intelligence Service,
niż w dogmaty e Ale czasem
pod wpływem ukochanej idei imperja
listycznej wpada w nastrój mistyczny,

Tak jest w sławnym hymnie, napisa-

nym na jubileusz Wiktórji w r. 1897,

gdzie modli się, aby Bóg nie opuszczał

swego wybranego ludu, któremuod-
 
 

+

Moje praskle tozmowy o ŠląskuCie-

szyńskim były naogół bardzo pouczające.

Niektórzy nast czescy przyjaciele uwa

żali, iż na Śląsk powinienem pojechać już

odpowiednio przez
więc z wtaściwem oświetleniemłaktów,

które miałem tam zastać.

—To, co nas najbardziej różni — rzekł

mi kledy pewien historyk czeski, żywo

też fnteresujący się socjologią, człowiek

pozatem zacny i szczerze nam ży

—tb cósprawia, żeniemożecie naszro-

zumieć, co utrudnia wam nawiązanie z

nami kontaktu uczuciowego: to strukta-

ra społeczno - psychologiczna naszych

narodów. My jesteśmy demokracją z z4-

sady,wymaciewekrwipociągdo form
arystokratycznych. Ustrój Polski

dzisiejszej jest tej prawdy najlepszym do.

wodem. Wasi wojskowi demokraci, oba-

liwszy przedmajowę demokrację, dali

wam ustrój arystokratyczny. Gdyby po*

stąpili inaczej, działaliby wbrewduchowi

waszych dziejów, a przytem wbrewwła-

snej swojej naturze szlacheckiej. My, Cze

si, jesteśmy dumni ze swego chłopstwa, u

was zaś Chłop, mając, dajmy na to, sto

pień naukówy i zdobywszy pewną w spo”

łeczeństwie pozycję, żotów się wyprzeć

wwego pochodzenia i chętnie zmieal Da

nich przygotowany,”

zwiskó, jeśli nie ma ono brzemienia szla-

checkiego. Rodak wasz, konduktor tram-

wajowy, którego pan tu u nas, wPradze

spotkał, wobec pana zawstydził się swo-

jejsstażby konduktorskiej. Mój ojciec,
zwykłychłoporzepodziś dzień 1 mnie

to żadnej ujmy nie czyni. Może Jednak

razi pana moja szczerość?

— Ależ bynajmniej, doktorze.»

Rozmowa nasza toczyła się w pewnym

„łokala”,

Przy stolikach, ozdobionychkwiatami,

siedzieliRi i ao dobrze od

żywieni, pogodni, opanowani, uśmiechnię
ci. Jako fło akustyczne mieliśmy spokoj-
ny, równy pół-śwar, miezskłócony ani

zbyt głośnym śmiechem, ani krzykiem.

Na wielkiej sali nie zauważyłem pijane-

go, tej zakały warszawskich testauracy).

— Czy u was ludzie nigdy... się nie u-

pijają?

— U nas? My Jesteśmy demokracją s

i przekonania i z zasady, demokracją po-

, wiedziałbym, optymistów organicznych

| Pijaństwo nie jest naszą potrzebą, nie

| mamy do tego skłonności. My, jako de

| mokracja, musimy pracować ioszczędzać

| Czy rna pan nasze przysłowie: „bez pra-

cy niemasz szczęścia"? Praca to nasza

 

szcze wymienić autobiograficzną po».

dał władzę nad palmą | nad sosną”,
aby też nie pozwolił Anglikom za-
pomnieć o swem posłannictwie (cywi-
lizowania mniej szlachetnych plemion,

spo zresztą potrzebny bywa pod-
6j).
Sześć tomów młodzieńczych no-

wel Kiplinga i jego późniejsza powieść
„Kim“ to epopejafadyj, Autor jest
plastykiem i świetnie operuje efekta-

nieraz życiem czysto zewnętrznem,
nie stara się wstąpić do głębi ich du-
szy. Są tu Anglicy od gubernatorów
i jenerałów do małych urzędników, ro-
botników i szeregowców (do tych ma
słabośćł); są Hindusi najrozmaitszych
szczepów i wyznań. Anglicy znali

Indje, jako egzotyczną krainę, z któ-
rej płynęły bogactwa. Teraz dopiero
dowiedzieli się naprawdę czegoś o
perle swej korony.

Kipling jest tak przystępny, że sze-
reg utworów przeznaczył dla dzieci.

Ale czytają je z równą przyjemnością

i dorośli, Wymienić przedewszystkiem
trzeba dwie „Księgi dżungli”, nowele
zwierzęce, pełne ruchu, humoru i e-
fektownej, choć prostej charaktery-
styki, przesycone tendencjami autora,
a nawet po części alegoryczne —

dwóch ostatnich cech można czasem
na pierwszy rzut oka nie dostrzec, ale
są one niewątpliwe.

Autor „Ballad koszarowych” wyżej
stoi w prozie, niż w poezji, ale i ta jest
często wartoścowa, a nawsktoś ory-
ginalna dzięki użyciu wyrażeń kollo-
kwjalnych, dialektycznych i gminnych,
to znów zwrotów biblijnych i archa-
izmów, dźwięcznej formie i niezwykle
zręcznemu stosowaniu refrenu,

Koła literackie i artystyczne gardzą
Kiplingiem. Zato czytają go masy,
szczególnie na. prowincji angielskiej,
po dominjach i kólonjach. Pociąga je
swą przystępnością, barwnością, ta-
twością humorem, pewnością siebie,
przyzwoitošcią, rodzimością,

Butlera i Kiplinga połączył miesiąc
) grudzieńblożapejo roku, ale nikt nie
próbował urządzać na ich cześć
wspólnego obchodu. I słusznie. Jeżeli

po najdłuższem życiu Kiplinga, spot-
kają się w zaświatach, pokłócą się na-
pewno.

WŁADYSŁAW TARNAWSKI

 

KSIĄŻKA O JUGOSŁAWJI

Nakładem wydziału prasowego jugo-
słowiańskiego Ministerstwa Spraw Za-

granicznych ukazała się w języku iranou-

skim dobra książka o Jugosławii p. t.

„La Yougoslavie d'au'ourd'hui" Jest to
duży tom, liczący około 450 stron i za-

wierający kompletne i dokładne informa.

cje o państwie jugosłowiańskiem. Mamy

więc zarys historji 1 geograf, rzeczy,

dotyczące stosunków politycznych, spo-

łecznych i gospodarczych, a także spraw

literatury i sztuki. Przedstawienie rze

czy zwięzłe, lecz wszechstronne, wyda»

nie dobre.

„pasja, to nasza zasada życiowa. Ale czy

pana nie boli ten temat?
= Nie boli — odrzeknę. — Jestem bar

dzo ciekaw, co wy o nas myślicie.
Przed nami stanęły nowe kufle z but

sztynowym płynem, na którego po

wierzchni kopulasto siedziała piana biała

I gęsta jak krem. Dostojna owa ciecz,

wprowadzona do organizmu w więke

szych ilościach, nietylko że nieszkodzi

zdrowiu, ale czyni człowieka dziwnie

statecznym. Juści, mając w sobie parę li.

trów takiego płynu, trudno być impalsyw

nym, porywczym, zadzierzystym, groź-

nymdlaotoczenia,dlapaństwa Ichoćby

dla siebie samego. Chętnie tedy słucham

wywodów wspóltowarzysza biesiady, fe

F że pasjami lubię wszelkie próbki spo-

strzeżeń I wniosków, zwłaszcza w zakre-

sie tak trudnym a jednocześnie tak

wdzięcznym, jak np. zagadnienie charak-

teru narodowego, próbki, w danym razie

podawane mi nie przez brata, ale przer

„pobratymca“,
— W Polsce byłem parokrotnie — ®

tajemniczym jakimś uśmiechem rzekł po

chwili milczenia uczony mój towarzysz

— Znam wasze miasta, znam też obyczaj

wsl.
— „Powie, że najbardziej go uderzyła

mnogość żebraków i pijanic” —pomyśla.

łem, ciągnąc z kuila płyn, odbierający

chęć do sprzeciwów i odruchów.

— I widzisłem na wsi taką rzecz, Chło-

pi przyszli z interesem do dworu. To by: 

mi, Jego postaci zawsze żyją, choć.

 

Z FILHARMONJI
Poranek Wagnerowski

Pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego od-
był się w niedzielę. koncert wagnerow-
ski W programie znalazły się iragmen-
ty dramatów muzycznych, tak lubiane I

popularne, jak uwertura do „Tennhzew-
sera“, „Čwalowania Waikiryj“, „Sumer
lasu”, muzyka żałobna re „Zmierzchu bo
gów”, wstęp do „Tristana“ wrar za
śmiercią Izoldy I t, d.
W czasach, kiedy klerowniotwo pierw-

szej sceny operowej w Polsce zrezygno-
wało z wystawiania dzieł poważniej-
szych, lubując się zamiast tego w operet-

kach, wpiększanych wstawkami baleto-

wemi, — dobrze, że przynajmniej Filhar-

monja przypomina nam 6 istnieniu szt
ki wielkiego mistrza z Bayreuth, Nie
mogąc widzieć dzieł jego tam, gdzie wy-

stawiane być winne, więc na scenie, Mu.

simy się cieszyć, że chociaż Hragmenta-

rycznie możetny je słyszeć na estradzie
koncertowej. Orkiestra Filharmoniczna,
podclągnięta wrwyż przez kilku
mistrzów większej miary, którzy
ostatnio w Warszawie, grała w niedzielę
Wagnera, dając piękna brzmienie, utrzy:
nane nawet w fortistimo w temach sma

ek

ku artystycznego; bez brutalności, |||
W/ charakterze solistki wystąpiła ce

niona śpiewaczka p. Fedyczkowska. Mie

mo, iż musiała przeskoczyć z atmoste-

ry „Baróna cygańskiego" do idealnie

czystych postaci Elzy („Lohengrin') I
Elżbiety („Taanhaeuser”), umiała arty-
setka wziąć właściwy ton w interpretacji

aryj, takich, jak „Sen Elzy” i powitanie

sali = II aktu „Tannhaeuserą“. Jasność

dykcji, wyrazistość śpiewu, šwietna gra-

dacja dynamiki — oto, co uderza nas w

śpiewie p. Fedyczkowskiej. Coprawda

chwilami dramatyzuje ona zbytnio tekst

poetycki I muzyczny Wagnera, miejsca”

mi nieco forsuje głos swój (nabytek ope-

rowy), ale w sumie jednak pozostawia

wrażenie silne i żywe. Talent zawsze

robi swoje.
P. Fedyczkowska epotkała się z dne

żem uznaniemsłuchaczów, którzy zmusie
li artystkę do powtórzenia arji r „Tane

|haetsera". Nie o wiele mniej miał powo-
drenia p. Ozimiński; witano go i żegna=

no gromk'mi oklaskami. 2
W. 

0 žyciorys działacza wiejskiego
Zakład Polityki Ekonomicznej i Socjo-

logii Wsi, będący częścią Szkoły Głów

nej Gospodarstwa Wie'sktiego w Warsza.

wie, którego głównym celem jest przy

sparzanie kra'owi działaczy społecznych

wiejskich z wyższem wyktształeeniem, 0.

g'asza miniejszem konkurs na napisanie

życiorysów działaczy społecznych miła-

*ących wieś, i pracujących dla dobra ogó
łu wieśniaków,
Przedewszystkiem Idzie o to, by zapór

mocą konkursu wydobyć ma światło
dzienne życioryży wieśniaków, «tótzy

żyjąc we Wsi nie zamykają się w troskach

© siebie samych i we rodziny, ale do-
bro ogólne mają na oelu oraz do nieg»

śwolm tozumem i wpływem się przyczy”

niają, oddziaływując 0a swe otoczenie w

dachu tego dobra. Życiorye taki może być

bądź własny, bądź napisany przęż takie-

go świadka, który patrzył zbliska na po-
siępowanie działacza.*
Obok życiorysów wieśniaków . działa .

czy spółecznych wiejskich spośród it-
struktorów, naucżycieki rolnictwa, nat-

czycieli szkół powszechnych, spośród in-

teligencji wogóle, Księży, właścicieti

ziemskich, spośród lekarzy, adwnskatów,
urzędników, mieszczan i wszelkich osób
bez różnicy stanowiska, ma'ątku | wy»
kształcenia, zarówno mężczyzn jak i nie-

wiast, o ile działalność społeczna ich w

cągu dłuższego okresu życia była skie‹
rowana ku dobru wsi i pozostawiła wy«
raźne ślady.

Życiorys będzie oceniany nie według
tego, kto najwięce! zrobił w życiu dobre.
go, ale który życiorys będzie napisany
najbardziej szczerze, prawdziwie i uniie›
jętnie. Za na'lepsze życiorysy napisane

przez wieśniaków zostają wyznaczone na
grody: pierwsza 250 zł., dwie drugie po

100 zł. i dwie trzecie po 50 zł. oraz dzie-

sięć wyróżnień po 20 zł. Za najlepsze ży”

ciorysy napisane przez osoby nie z pracy

rąk żyjące nagroda pierwsza wynósić bę-

dzie 250 zł., druga 100 zł. oraz trzecia 50

zł, a pozatem trzy wyróżnienia po 20 zł.

Rozmiary życiorysu winny wynosić od 20

do 60 stron pisma. Termin nadsyłania ży

Ciorysów upływa z dniem 15 stycznia

1936 +. Życiorysy należy nadsyłać pd

adresem: Zakład Polityki Ekonom.cznej
$. G. G. W. w Warszawie, ul. Hoża 74.

ZE ŚWIATA KULTURY
Z ŻAŁOBNEJ KARTY,

Zgon Pawła Bourgeł—W dniu 25 b. m.
zmarł w Paryżu— ©czem dónieśliśmy—

po dłuższej chorobie znakomity powieś
ciopisarz, człowek Akadenji Franeuskiej

Paul Bourget. Akadem'z Francuskazwo
łała żałobne posiedzenie, któremu pre-
zydował Mauriac, Wygłosił on dłoższe
przemówienie ku czci Bowrget'a.Pezypom

niał, že Bourget był pierwszym powieś

tiopisarzem, uprawiającym „współczesny

psychologizm'”. Jesteśmy wszyscy £ ięgo

ducha —— załtończył Mauriac. Nauczył

nas wierzyć w poweżę { smaczeńie naszej

sztuki, nauczył nas, że każda książka jest

czynem, który pójdzie za namiIbędzie

nas sądził. Paul, Bourget był nietylko po

wieściopisarzem 0 głębokiem odozuciu
svehoio i ludzkie. uru *

sujące zbiory wierszy oraz oryginalne

etudja krytyczne psychologiczne, żktó-

rych najbardziej znate jest „Etu

kianiającsięwpaa,

E?

gestem eadzawkę w parku, rzekli „Gdy
nadejdzie nasz ozas, to my Jojo tu“

Pan doktór do ust kutel, twno-
czył usta w gęstej, niczom śmietana, pie-
nie, poczem z6 słodyczą rzekł:

— „My go tu siopimy”.

— Nie wiem, cry pan zdaje sobie
sprawę,kto u wasnawsljestpostacią
historyczną najbardziejczczoną, najbar-
dziej kochaną? Otóż— Szela.Połom.
stwo lego, jakokrólowie,rządzićbędą
przyszłą Polską. Chłopiwasiwierzą w

AA
mowa

Ijateżczujęwsobie przypływ sło-
dyczy.

sokiAZiętą Rozamietych rew. z uwagą.
pan, doktorze, je siebie nie widzę. Żeby
siebie zobaczyć, musrę stanąćprzedlu-
strem.
Chcłałem nawet dodać: .

— „W Tivoli, w Luna, w Wesołych

dos de psychoolgie contemporane". W

powieściach (najbardziej znane: „leDi-

sciple", „Mensonges“, „Cruelle Enišme“,

„Terre promise”, „Demon de midi“, „Le

senis de la mort”) poruszył szereg palą-

cych zagadnień $poł. o nawet religi nych,

uderzająć zawsze tratnością analizy psy*

chologiczne malowanych postac”. Był

członkiem Akademji Francuskiej od roku

1894.

STYPENDJA .

Stypendjum kasy Mianowskiego. —

Komitet Zarządzający Kasą im. Mianowe

skiego w Warszawie zawiadamia, iż sty:

peod'rm z funduszu wieczystego im. Te.

deysza Kowalskiego (353 zł.) dla „os by

z wyższem wyłkształceniem rolniczem i

przyrodniczem na doskonalenie sięw

dziedzinach teorii I praktyki żoln czej”

przyżnane zostało p. Jerzemu Dmochow-

skiamu na słudja w Niemczech nad па

wozami organicznemi. 
ri k

ia CEER

łaegzotycznajaknaśrodkową Europę, | Miasteczkach nie bolmy się krzywych

zwierciadeł, ustawionych tam dla naszej

zabawy”,
SE

Ale nie powiedziałem tego. Wyroby
pilsneńskie mają taką właściwość, że ga-

szą potrzebę protestów.

„Mój czeski przyjaciel zadumał się po-
godnie, a potem rzekł;
-— Zdaje się, że ludność polska na

Śląsku Cieszyńskimwie,jakjestuwasI
jak jest u nas.
Ahm, zrozumistem. Czechizowanie się

dobrowolne, samorzuine Śląska Cieszyń-

skiego pod wpływem kultury demokra-
fyczneji Gwałtowny spadek frekwencji

w szkolach polskich na Śląsku tem się
właśnie ttumacży. Po Jednej stronie Olzy

panuje równość, wolność, braterstwo, za-

miłowanie do pracy, do schludności I po-
rządku, po Śruglej zaś straszy widmo

nieuniknioneg» kataklizmu 1 dynastii

Szelėw, dynastji gwałtowników,  miści-

cleli, którzyteż nie potralią wprowadzić

ładu, porządku i sprawiedliwości, tych

czcigodnych zdobyczy demokracji.

Wypełnione bursztynowym płynem ku-

belki znowa zjawiły się na naszym sto-

fflea £ nanowo potoczyła się gawęda ©

demokratyśmie Czechów i o poiskich
atycznych narowach.

Jaki był przebieg tej pogodnej rozmo-

wy i jakie widziałem przykłady demo-

trótjema — o tem napiszę w następnym

feljetonie.
©, FILOCHO WSKI. 
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Kronika
" JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Chmurno i mglisto, miejscami
aa. głównie na zachodzie
raju.
Nocą lekki mróz. dniem tempe-

ratura nieco powyżej zera.
Umiarkowane wiatry południowo-

wschodnie.
й WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

skich Pań i Panów dn. 30 grudnia br.
o godz. 8 rano zostanie odprawiona
Msza św. w kaplicy Matki Boskiej
Ostrobramskiej na intencję chorego
Ks. Profesora Władysława Suszyń-
skiego.

KE ydowżci— Strajk w
rozszerza się. Trwający od kilku dni
strajk pracowników gminy żydow-
skiej objął wszystkich pracowników,
którzy nie chcą ić się na re-
dukcję płac. Zarząd gminy, znajdu-
jąc się w krytycznej sytuacji finan-
sowej, postanowił obniżyć wszyst-
kim pracownikom pensje od 20—50
procent, (h)

Stan chorób zakaźnych w
Wilnie. Stan zdrowotny mieszkań-
ców m. Wilna, dzięki A A
zabiegom komisyj lekarski "est
dość pomyślny i zachorowania w
ostatnim t iu na choroby za-
kaźne wykazują 29 ów, z
czego: tyfusu 3 zasłabnięcia, odry 6,
jaglicy 7, błonicy 4, ospy 1, pło-
nicy 3, róży 3 i gruźlicy 2. (h)

ZWIĄZEK KSIĘGOWYCH
W POLSCE

ODDZIAŁ W WILNIE

ul. Mickiewicza 28 m. 2, tel. 6-49
os p. ara kolegów

ięgowych, aby we własnym inte-
resie zgłosili się osobiście lub #-
stownie do zarejestrowania. Infor-
macje i druki na miejscu, zamiejsco-
wymi pocztą. Rejestracją nie zwią-

zana z kosztami.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Połączenie sieci wodociągowej

magistrackiej z kolejową. W dniu
wczorajszym wek techniczna SE
gistratu przystąpiła na rogu ulicy
Ostrobramskiej i Kolejowej do robót
wodociągow mających na celu

enie sieci wodociągowej magi-
strąckiej z siecią wodociągową kole-
jową. Połączenie to ma być usku--
tecznione w obrębie niewielkiej stu-
dzienki wodociągowej, znajdującej
się pośrodku jezdni. Wobec tego, iż
zaszła potrzeba przebicia grubych

ROAAwe.czas Tr materj owe.
W czasie od godziny 5-ej

do 1l-ej rano rozległo się siedem
głośnych wybuchów, podobnych do
armatnich wystrzałów.  Podczae
AE nabojów _ wybuchowych
ruc! A był wstrzymany
przez policję. (e ©
— Dalsze próby nowego kotła

Elektrowni Miejskiej. W/ czasie ba-
dania nowonabytego kotła Elektrow-
ni Miejskiej przez T-wo dozoru ko-
tłów w Białymstoku, przeprowadzo-
ne zostały próby spalania pod ko-

i węgla z torfem
(/s część torfu). Próba ta dała po-
myślny wynik. Komisja, badając
sprawność i wytrzymałość nowego
kotła,Po obecnie do prze-
prowadzenia ścisłych obliczeń, które
przysłane zostaną Zarządowi Elek-
trowni Miejskiej w dniach najbliż-
szych.. (e)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Nowy oddział w szpitalu kole-

jowYm. W dniu 29 bim. o godz. 11.30
w Szpitalu Kolejfowym na Wilczej
Łapie odbędzie się uroczystość po-
święcenia i otwarcia Oddziału Dzie-
cięce$o.

 

 

POCZTA I TELEGRAF.
—Naprawa linji telefonicznych.

W ciągu ostatnich dni w obrębie Wi-
leńskiej Dyrekcji Poczt į Telegra-
fów, skutkiem fatalnych warunków
atmosferycznych uległo zniszczeniu
na przestrzeni około 4 klm. linji tele-
fonicznych, narażając skarb państwa
na znaczne straty. W. prowizo-
zorycznych obliczeń jakie poniosła
straty Dyrekcja Poczt i Telegrafów
przez zniszczenie przewodów telefo-
nicznych i słupów, wymoszą z górą

UWAGA! 7 M
WAŻNE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

DO WARSZAWY

Tani Hotel-Pensjonat

  

 

— Staraniem Sodalicyj Marjaś-'

wileńska
50 tys. złotych nie licząc obecnie
naprawy. Od dnia wczorajszego
brygady robotników na czele specja-
łistów przystąpiły do naprawy znisz-
czonych linii, Na teren Nowogród-
czyzny wyjechała z Wilna specjalna
komisją techniczno-lustracyjna, któ-
ra dopilnuję naprawy linji. (h)

RÓŻNE.
— Zarząd Stow, Włośc. Nieru-

chomościw Wilnie podaje do wia-
domości swych członków, że podsta
wą do wymiaru podatków od nieru-
chomości i dochodowego będą jedy-
nie kwitarjusze i książki, opracowa-
ne przez Związek Księgowych w
Polsce, oddział w Wilnie, na skutek
polecenia Stowarzyszenia i о-
baty przez Izbę Skarbową w Wilnie.
Kwitarjusze i książki są do nabycia
w firmie Borkowski, Mickiewicza 5.

CHORE NERKI
TO ZEPSUTE FILTRY ORGANIZMU.

Oddają bowiem one pęcherzowi mocz
źle przefiltrowany, wpływając przez to ma
zatrucie organizmu wskutek miewydalania
aeń szkodliwych eubstancyj. Zioła Magistra
Wolskiego „Urosa”, zawierającesaika
roślinę indyjską Ortostphoniae 0 lasno-
ściach moczopędnych i dezynfekcyjnych
Pacan nerki do prawidłowego działania.
tosują się przy cierpieniach nerek,mied- |

niczek nerk: wszelkich
dolegliwościach dróg moczowych. |

. ochr. „Urosa” do naby-,
cia w aptekach i drogerjach (składach ap-
tecznych).

Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14 m. 1. |

KRONIKA POLICYJNA.
— Obława w mieście. W ostatnich

dniach organa P. P. dokonały w Wil-
nie obławy na poszukiwanych prze-
stępców, złodziei, włamywaczy itp.

odczas obławy i rewizji w meli-
nach złodziejskich i pacerskich za-

 

 

trzymano około 10 zawodowych
złodziei i oszustów, któr: przeka-
zano do di zycji Cz0-
sądowych. (i
— Kradzieże, W dniu 26 bm.

około godz. 17.30 nieznani sprawcy
zapomocą zerwania kłódki drzwi
przedostali się do mieszkania Wła:

Niewczesne pomysły
Program dobry w Palestynie

W. okresie, kiedy żydzi z trybu-
ny parlamentarnej skarżą się na an-
tysemityzm w Polsce, nie od rzeczy
będzie przyjrzeć się planowi, według
którego — zdaniem ż — po-
winny ułożyć się w kraju stosunki
polsko-żydowskie.
W poświątecznym numerze „Kur-,

jera Bydgoskiego znajdujemy  wia-
domość następującą:

„Wychodzi w Łodzi taki sobie
„Tygodnik Handlowy Kupiecki i
Rzemieślniczy”, noszący  szumny
podtytuł: „Uniwersalny organ dla
spraw handlu, rzemiosła i przemy-
słu". Otóż ten tygodnik: w nr. 18 z
dnia 8 grudnia br. w artykule pod
tytułem: „Antysemityzm czy anty-
goizm?' takie stawia „tezy i zamia-
ry' (dosłownie!):

„1) nie ograniczać emigracji ży-
dowskiej i zaklimatyzowania się;

2) oficjalnie uznać religię żydow-
ską.
zakłady żydowskie,
gdzie chrześcijanie przymusowo
świętują sabat;

3) usunąć wszelkie wzmianki o
„Chrystusie wszędzie, gdzie obok
chrześcijan przebywają żydzi;

| 4) oficjalnie uznać żydowski sa-
,bat;
{ 5) uzyskać prawo do pracowania
(i handlowania w niedzielę;

6) znieść obchody świąteczne na
„Boże Narodzenie w szkołach icz
nych, zaniechać urządzenia choinek,
„śpiewania kolend i hymnów  chrze-
ścijańskich; `

| 17) usunąć z urzędów, względnie
pociągać do odpowiedzialności są-

' dowej ludzi, którzy mają odwagę pu-
blicznie krytykowania ów;

8) pomieścić Bet Din (sąd żydow-
ski) w państwowych gmachach są-
dowych;

9) usunąć ze szkół literaturę, któ-
rej żydzi sobie nie życzą;

10) zakazać używania terminu
„chrześcijański”, oraz wyrażania

Wszak są przedsiębiorstwa i „państwo, religia i narodowość”we |-nqisty Wacława Lewandowskiego,
np. w Łodzi, wszystkich dokumentach iogłosze- ! odegra Koncert Fortepianowy c-moll Beet-

„niach publicznych”.
i

за

 

2 za kotar studio.
„Straszny Dwór* Moniszki — przez radjo.

iPerwsze przedstawienie  „Strasznego

Dworu* odbyło się w Warszawie, kiedy

Moniuszko znajdował się już u szczytu

sławy — odbywało się już bowiem setne

przedstawienie „Halki”. Prasa przyjęła ten
utwór Moniuszki jaknajgoręcej — „Uczucie
jakiejś błogości, jakieś wewnętrzne ciepło
opanowało nas, gdyśmy słuchali tej muzyki
tak swojskiej, tak naszej... — „Muzyka ta
zaleca się bogactwem pomysłów, mnóstwem

świeżych melodyj i mistrzowską instrumen-
tacją" — Oto zdania prasy popremjerowei
Pominąwszy piękno muzyczne tego dzieła
— „Straszny Dwór” szczególnie silnie mu-
siał oddziaływać na ówczesną publiczność.
Był to przecież okres popowstaniowy.
Wielką więc było radością dla ducha ujrzeć
na scenie dworek polski, usłyszeć z niej
polskie melodje. Do dzisiaj opera ta nie
straciła nic ze swego uroku, — Polskie
Radjo transmitować będzie „Straszny
Dwór* dnia 29.XII. o godz. 20.10 z Opery
Warszawskiej w wykonaniu Chóru i Orkie-
strv Opery Warszawskiej pod dyrekcją A.
Dołżyckiego. Solistami będą:  Plattówna,
Szabrańska, Fedyczkowska, Maj, Bender,
Bolko i inni. |
Poranek muzyczny transmitowany z Łodzi.
W dniu 29 grudnia o godz. 12.15 roz-

| głośnia łódzka Polskiego Radja „nadaje na
;wszystkie stacje polskie poranek muzyczny
pod dyrekcją Adolfa Bautze, z a

tóry

 
ihovena. W programie orkiestrowym Sym-
fonja C-Dur Schuberta, która ujrzała świa-
tło dzienne dopiero w dziesięć lat po śmier:

SREB PKT TASTPA SS NEAOES TINA jei wielkiego kompozytora. Schubertowi bo-

 

 dyslawa Piekarskiego (Rzeczna 14),
skąd skradli ubranie i bieliznę, ogól-
nej wartości zł, 60. :
— W dn. 27 bm, o godz. 11 Józef

Piechocki (Lwowska 30) zamieldo-
wał, że w czasie między 23 a 25 bm.
nieznani sprawcy zapomocą zerwa-
nia kłódki dostali się do składu przy
ul. Legjonowej 43, skąd skradli na-
rzędzia stolarskie i ślusarskie, ogól-
nej wartości zł. 50. į

W nocy z 27 » 28 awz
sprawcy zapomocą oderwania skob-
la i kłódki dostali się do składzika
(Kocia 3), skąd skradli wieprza, o-
koło 100 kg. wagi, należącego do
A Dajnowicza, wart. około

80 zł.
— W dn. 27 bm. około godz. 20

na ul. Gedyminowskiej, siais
cej Tatjanie Zalewskiej (Sosnowa 9),
nieznany sprawica, w wieku około
lat 16, skradł torebkę z zawarto-
ścią 15 zł, w gotówce i innych drob-
nych rzeczy, ogólnej wartości zł. 30.

! WYPADKI.
— Cała rodzina  ziczadziała.

W dniu wczorajszym w mieszkaniu
przy ul. Popławskiej 4 uległa zacza-
dzeniu rodzina Burskich złożona z
4 osób.

Wezwany lekarz pogotowia ra-
tunkowego przy pomocy  sanitarju-
szy w ciągu godziny czynił zabiegi
w kieruńku uratowania zaczadzo-
nych. Burskich zdołano uratować

Hiszpan, Cierva, pracuje w dalszym

W piwnicy domu Nr. 37 przy ul.
Subocz znaleziono skostniałe zwłok*
starca, nieustaloneśo nazwiska Z
ubrania oraz wyglądu trupa można
domyśleć się, iż jest to jalkiś bez-
domny włóczęga, kitóry, będąc wy-
cieńczony, przyszedł szukać schro-
nienia do piwnicy, gdzie zamarzł na

PEEPZKETEATRZE

W SPRAWIE OBNIŻKI
an KOMORNEGO.

W związku z dekretem Mini-
(sterstwa Spraw Wewnętrznych w
sprawie obniżki komornego, zgłasza
się do Starostwa Grodzkiego co-
dziennie po kilkanaście osób z proś-
bą o udzielenie informacyj, dotyczą-
cych prawne* obniżki opłat za wy- od niechybnej śmierci. (h)

— Sanki bawiących się chłopców !
wpadły pod dorožkę. W dniu wczo-,
rajszym w pobliżu ul. Piekiełko san-,
ki chłopców Adamowicza i Twerko-,
wicza, zjeżdżających z góry wpadły
pod dorożkę.*Chłopcy ieśli po-|
kaleczenia rąk i pobicia głowy,
przyczem sanki uległy rozstrzaska-
niu. (h)
— Pożar przy ul. Sadowej nr. 13.

W dniu wczorajszym od palących się
świec na parapecie okna zapaliły
się firanki w mieszkaniu M| Sztoka
(Sadowa 13). Od płonących firanek
zapaliły się meble, a następnie pło-
mienie przerzuciły się na ściany +
sufit. Wezwana straż pożarna pożar
ugasiła. (h)
— Przewrócił się piecyk i popa-

rzył się 1 roczny chłopak. Nieszczę-
śliwy wypadek ali,się wiczoraj z
jednorocznym Nochą Sytkinem (Ki-
jowska 19). Dzieciak bawiąc się na
podłodze w pewnej chwili przewró-
cił mały żelazny piecyk, z którego
wysypały się żarzące węgle, parząc
ciężko malca. Sytkina przewieziono WARSZAWA, CHMIELNA 31,

HOTEL ROYAL. Į
i
do szpitala. (h),

‘ — Zamach samobójczy kobiety.
jW dniu wczorańszym przy ul. Mali-

naimowane mieszkania.
Ponieważ Starostwo Grodzkie nie

jest powołane do udzielania podeb-
nych informacyj należałoby, ażeby
istniejący w Wilnie Związek Loka-
torów zechciał powiadomić zainte-
resowanych iakąkolwiekbądź drogą
w sprawie dotyczącej obniżki ko-
mornego. (e)

. TAJNE GORZELNIE
W WILEŃSZCZYŹNIE.

W okresie od 10 do 23 bm. w po-
wiatach Wileńszczyzny ujawniono
14 tajnych gorzelni samogoniki, przy-
czem skonfiskowano 148 litrów przy-
gotowanego alkoholu. _ Najwięcej
ujawniono tajnych gorzelni w powie-
cie brasławskim i  dziśnieńskim,
śdzie ludność wiejska trudni się ma-
sowo nielegalną produkcją samo-
gonki. (h)

nowej 11 targneła się na życie 36
letnia Maria Znamierowska, która
wypiła większą dozę amoniaku. De-,
speratkkę w stanie ciężkim skiero-
wano do szpitala Św. Jakóba.

Powód samobójstwa — nieporo-
rumienie rodrinae. fh)

mj,I

Autożyrońw locie | šo
A  
ciągu nad udoskonaleniem autożyra.

 

Trup starca w piwnicy
Zamarzł w domu Nr. 37 przy ul. Subocz

śmierć. Zwłoki nieznajomego zabez-
pieczono do przybycia władz śled-
czo - lekarskich. (h)

| Polskie Radio Wilno
į Niedziela, dnia 29 grudnia 1935 r.

Н 9,00: Sygnał czasu i kolenda. Gazetka
„rolnicza. Muzyka poranna. Dziennik poran-
ny. 10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.57:
Sygnał czasu i hejnał. 12.03: Życie kultural-
ne miasta i prowincji. 12.15: Poranek mu-
zyczny. 13.00: Słuch. z dramatu Pawła
Claudel'a. 13.20: D. c. poranku muzycznego.
14.00: Frag. z pow. Zbigniewa Uniłowskie-
go. 14.20: Koncert życzeń. 15.00: Audvcja
pt. „Podpatrzmy wszechświat”. 15.30: Płv-
ty. 15.45: Pamiętajmy o naszych sprzymie-
rzeńcach. pogadanka. 16.00: Łamigłówki dla
dzieci. 16.15: Koncert ork. Marynarki Wo-
jennej. 16.45: Cała Polska śpiewa, kolendy.
17.00: Muzyłka taneczna. 17.40: Wojciech
przystępuje do kolendników, aud. 18.10:
Koncert reklamowy. 18.20: Wileńskie wia-
domości sportowe. 18.25: Segovia na — р!у-
tach. 18.45: Mocna krew, słuch. 19.15: Co
czytać?, nowości literackie. 19.30: Wesoła
fala lwowska. 20.00: Płyty. 20.10: Straszny
Dwór, op. St. Moniuszki, transm. z Teatru
Wielkiego. 21.55: Dęby i obrazy w Rogal'-
nie fel. D. c. opery. 22.50: Wiad. sportowe
ogólne. D. c. opery. 23.30: Wiad. meteor.

„Księżniczka 27°
Czardasza”

Kino „ŚWIATOWID”.
Dobry i miły film. Sam pomysł dość

„oklepany i dawno już na wszystkie strony
nicowany — miłość księcia i artystki kaba
retowej — no ale trudno winę ponosi w
tym wypadku Kalman, gdyż jego to ope-
retkę sfilmowano.

4 Dobra gra ortystów zwłaszcza Marty
„Etgerth, Ingi List oraz Hansa Sūhnkera i
staranna reżyserja sprawiają, že film ten
rzeczywiście warto obejrzeć. Ilustracja
„muzyczna bardzo dobra. Nad program gro-
„feska barwna „Kot w butach".
{ Należy podkreślić, że dekoracja kina
sprawiła miłą niespodziankę gruntownie re-
montując lokal i odnawiając aparaturę. To
w połączeniu z zapowiedzianemi filmami
jak „Dla ciebie śpiewam”, z Kiepurą, „Ba-
ronem Cygańskim"* i imnemi dotychczas
nie wyświetlanemi w Wilnie czyni kino
'„Światowid” jednem z lepszych kin.

Cała tajemnica polega na dość „dziw-
«nym” i znamiennym bojkocie filmów nie-
mieckich przez inne kina, który dyrekcja

| „Światowida” edważyła się złamać. „3, teczkę.

wiem nie było danem, ani jednej r ze
| strych symfonji usłyszeć na estradzie kon-
vertowej. у

ZOE TTW TOWEAZZCZEETOWE NTT

NATURALNY SOK CZOSNKU
przy przewlekłych nieżytach dróś

echowvch, artretyzmie, reuma-
tyzmie, sklerozie. Apteka Mazo-
wiecka, Warszawa, Mazowiecka 10,

z marką ochronną F. F.

 

Teatr | muzvka. —
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, o

godz. 4-ej dana będzie poraz ostatni na
przedstawienie popołudniowe sztuka  an-
gielska Stuartów pt. „Szesnastolatka” z E.
Ściborową w roli tytułowej. Ceny propa-
gandowe.

ы — Wieczorem o godz. 8-ej — w dal-
szvm ciągu sztuka M. Trigera w przekła-
dzie H. Pilichowskiej pt. „Szczęśliwe mał-
żeństwo”, której wykonawcami są — I.
Polakówna, H. Dunin-Rychłowska, E. Wie-
czorkowska, M. Szpakiewicz i A. Szymań-
ski. Reżyser — Wł. Czengery.

A — Sylwester w Teatrze na Pohulance.
iTeatr Miejski na Pohulance przygotowuje
na dzień sylwestrowy (o godz.

{ м dn. 31-go grudnia, farsę Ludwika Verne-
juilla „Jabłuszko”, w wykonaniu której u-
|dział biorą: I. Jasińska-Detkowska. E. Ści-
iborowa, I. Górska, Z. Borkowski, W. Czen-
lgerv, A. Łodziński, W. Neubelt, T. Surowa
fi W. Ścibor (reżyser tejże farsy). Przepięk-
*ne dekoracje — projektu W. Makoinika.
Bilety do nabycia w kasie Teatru Lutnia.
— Koncert światowej śpiewaczki Mu-

| rzyńskiej. W piątek dn. 3-śo stycznia 36 r.
w Teatrze na Pohulance odbędzie się jedy-
ny koncert światowej sławy śpiewaczki
murzyńskiej Jarboro, która odniosła  sze-

ireś niehywałych sukcesów. Ceny specjalne.
[Bilety do nabycia w kasie Teatru „Lutnia”.
Kupony i zniżki nieważne.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Rose

Marie". Dziś o g. 8.15 w. grana będzie ope-
retka amerykańska „Rose Marie“ z Besta-
ni i Wawrzkowiczem w rolach głównych.
Zniżki ważne.
— Dzisiejsza popołudniówka „Mądra

Mama“, Dziś o godz. 4 pp. ukaże się po
cenach zniżonvch komedja muzyczna Lai-
taja „Mądra Mama”. W roli tytułowej wy-
stąpi znakomita artystka Elna Gistedt. Ro-
lę Freda odtworzy Edmund Zayenda. Bę-
dzie to ostatnie przedstawienie tej ko-
medji.
— „Madame Dubarry* po cenach pro-

pagandowych.  Jutrzejsze przedstawienie
po cenach propagandowych wvpełni op.
Millockera „Madame Dubarry“, 7 E. Gi-
stedt w roli tytułowej.
— Dzisiejsze widowisko dla dzłeci w

„Lutni“. Dziś o godz. 12.15 pp. młodociani
słuchacze będą mieli możność ogladania
specjalnej sztuki napisanej przez W. Stani-
sławską, pod fytułem „Mały  gazeciarz”.
Akcja utworu ujęta w 6 obrazów, odbywa
się w Wilnie i odtwarza przejścia małego
gazeciarza wileńskiego. W widowisku
bierze udział * zespół baletowy  uczenic
„szkoły N. Muraszowej, który wykona  sze-
Hreg efektownych tańców. Ceny specjalnie
zniżone.
— Rewia Sylwestrowa w „Lutni”. We

wtorek najbliższy odbędą się dwa widowi-
ska sylwestrowe o g. 8.15 i 11.30 w. Całość
składś się z 19 obrazów. W wykonaniu bio-
rą udział wszyscy artyści i zespoły teatral-
ne. Bogaty program odznacza się błyskotli-
wym humorem, werwą, dowcipem oraz sa-
tyrycznem ujęciem pewnych aktualnych te-
matów. Piosenki inscenizowane, wesołe
skecze, pantominy oraz efektowne sceny
baletowe. składają się na wielce interesują-
cą i godną widzenia całość.
— Teatr „Rewja”. Dziś ostatnie trzy

przedstawienia gwiazdkowego programu
rewjowego pt. „Wesołych świąt”. Początek
przedstawień o godz. 4.15, 6.45 i 9.15.

We wtorek 31 grudnia o godz. 9 i 11
Wielki program rewjowy noworoczny.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika WI-

_ leńskiego".

P. Zofja Strawińska, zamiast wizyt no-

worocznych -— dla niezam. studentów zł.

2—, dla najbiedniejszych zł. 2—.

P. M. W. ofiarowuje dla biednych dzie-
ci: pantofle żółte, getry, rękawiczki i

  

11.30 w.) |
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W opinii publicznej utarło się prze-
konanie, że dzięki ustawom oddłuże*
niowym zadłużenie. rolników zmniej-
szyło się bardzo wydatnie i że poło”
żenie rolnika obecnie poprawiło: się
znacznie. Jest to błąd i to błąd bar”
dzo szkodliwy. Ustawy oddłużeniowe
zmniejszyły długi rolnictwa w bar-
dzo nieznacznym stopniu, co wynika
choćby. z tego, że cały kredyt na ryn*
-ku -zotganizowanym: (w bankach, in-
stytucjach kredytowych). pozostał
nietknięty, wszystkie zaś ulgi dotyczą
przeważnie obniżenia oprocentowania
długu. Ulgi te. są niewątpliwie powaž-
ne, ale stąd; do zmniejszenia samego
zadłużenia jeszcze bardzo daleko.
„Potwierdzają to w zupełności bada-
nia'Państwowego Instytutu Nauko-
„weśo.w Puławach. nad mniejszemi
gospodarstwami rolnemi o obszarze
2 —50 ha. Badania te są prowadzone
od r. 1931, wyniki zaś są ogłaszane
drukiem corocznie, odtwarzają rze”
cżywiste-, stosunki panujące na wsi,
nie są prowadzone pod kątem widze-
"nia żadnego stronnictwa politycznego
"czv_partji:i dlatego 'w. zupełności. za”
sługują na zaufanie. Zresztą nikt. nie
anawet zarzutu, aby przyto-
czone tam cyfry mogly być niepraw-
dziwe. Dlategoteż piszący i mówiący
о, położeniu wsi,. stale przytaczają
materjały śromadzone przez Instytut
Państwowy w. Puławach,

|, Obecnie ukazała się w druku nowa
„ks'*ka. Instytutu: . dotyczaca zadłu-
żenia goszodarłw. mnie'szvch na dz.
1 lipca 1935 r. Ponieważ dekrety Pre-
zydenta  Kzeczypospolitej o: uporząd-

-kowaniu zadluženia wlašcicieli Gos00-
darstw wiejskich, o których tak dużo
mówiono, ukazały się w październiku
1934 r.,. przeto można się dyla spo”
:wač, że zadłużenie rolnictwa uległo
bardzo/dużemu spadkowi. Cvfzv. jed-
nak,bardzo starannie zgromadzone
przez Instytut Puławski, mówią zu”
pełnie co.innego. „W r. 1931. kiedy
rozpoczynano badania w tej sprawie,
1 ha użytków rolnych był obciążony
przeciętnie długiem w sumie 341 zł.
W.r. 1934 dług ten zmniejszył się do
245 zł., a w dniu 1 lipca 1935 r. wyno-
sił 231 zł. A więc pod wpływem de-
kretów październikowych z r. ub., o
któtych była mowa, zadłużenie zma”
lało zaledwie o 5,7 proc. Każdybez-
stronny człowiek przyzna, że stąd je-
szcze bardzo dalekodo dużej popra”
wy w rolnictwie. —* ' › е
“+ Tlumaczy się“to różnemi przyćz
nami. Jak. mówiliśmy: wyżej: ustawy
oddłużeniowe zmniejszają samo za”
dłużenie bardzo nieznacznie. Następ-
nietrzeba wżiąć pod uwagę, że pomi*
mo; trudneśo położenia rolnik płacił
ile tylko mósł i dlateśo ' obniżał swe
zadłużenie niezależnie od dekretów
'październikowych. Trudno  zaprze-
czyć również, že bylii tacy, co nie
płacili, choć mogli, licząc na dalsze
ulgi. *Na: wysokość zadłużenia « duży
=wpływ miało: również dokładne obli-
*ćzenie samego długu; Rolnik zwykle
wiedział, ile pożyczył. ale po więk”
szej części nie zdawał sobie sprawy,
ile jeszcze winien z tytułu zaleglych
procentów., kosztów sądowych, ko*
mornika i, t. 4. Dopiero zwykle w u*
rzędzie roziemczvm dowiadywał się,
że do właściwego długu trzeba jesz*
cze dodać i wyżej wymienione koszta,
„eo oczywiście nie zmniejszało, lecz
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“Jak wiadomo |

zwiększało zadłużenie. W świetle po-
wyższych okoliczności nie powinno
dziwić nikogo, że zadłużenie rolnict-
wa, pomimo ustaw oddłużeniowych
zmniejsza się bardzo powoli. Badania
Instytutu w Puławach w zupełności to
potwierdzają. . 3

Jeżeli. wziąć pod uważę różne ro”
dzaje zadłużeniarolniczego, to:się o*
każe, że zobowiązania z tytułu za-
ciąśniętych pożyczek * gotówkowych
w ciągu ostatnieśo roku zmniejszyły
się o 7,7 proc. (ze 182 do 168 zł. na 1
ha.). głównie skutkiem obniżenia na”
leżności Państw. Banku Rolnego. Za-
dłużenie z tytułu kredytu towarowe”
$o spadło o 22,2 proc. (z 9-na.7 zł. na
1ha.), zaleśłości podatkowe (państwo-
we i samorzadowe) oraz z tytułu
świadczeń społecznych pozostały bez
zmiany (12 zł.), natomiast zadłużenie,
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spowodowane  spłatami rodzinnemi,
wzrosło o 4, 8.proc. ( z 42 na 44 zł.na
1 ha). Pomimo częstych działów ro”
dzinnych w naturze, co prowadzi do
coraz większego rozdrobnienia wła-
sności rolnej, zadłużenie z tego tytu*
łu wzrasta, zwłaszcza tam, śdzie dal-
sze rozdrabnianie gospodarki rolnej
jest bądź zupełnie niemożliwe, bądź
prowadzi do tworzenia zbyt małych
śospodarstw, nie zapewniających ich
właścicielom i jego rodzinie utrzyma”
nia.

Przytoczone. cyfry stwierdzają, że
dotychczasówe ulgi zapewniając rol-
nikowi drobnemu zmniejszenie opro-
centowania i rozłożenie na raty sum
dłużnych, w małym tylko stopniu ob-
niżyły samo zadłużenie, a położenie
rolnictwa nieznacznie tylko uległo po”
prawie.

 

'W.elkich zasadniczych po'un.ęć
wymaga nadal sytuacja rolnictwa

Akcję zniżki cen przemysłowych i
jej znaczenie dla rolnictwa omawia p.
Stefan Górski .na łamach - „Kurį.

-Konkluzja adła następująco:
„Rolnictwo Aria as dłontdataiijasię

wyrównania cen, ale żąda posunięć wszech-
stronnych. Obecnie przeprowadzane zniž-

ki, jak np. w cukrze,” dają. kolosalne straty

'rolnictwu, pozostałe przyniosą etekt w  bu-
dżetach minimalny. Nie wywołują więc en-
fuzjazmu wśród rolników. Naprawy delicy-
tu w rolnictwie nie dadzą. Sytuacja zasad-

niczo zostanie mało zmieniona.
© Problemat najbardziej bolący _ produkcji

rolniczej wymaga więc wielkich zasadni-
czych pociągnięć, których dotądjeszcze nie
widać. " k i

Memorjały zarówno wielkopolskiego Tow.

kółek rolniczych z sierpnia, jak Związku izb

i organizacji rolniczych z listopada podkre-
ślały dobitnie, że każdy dzień zwłoki w roz-
wiązaniu najkapitalniejszych zagadnień rol-

nictwa pogłębia tragizm sytuacji.

Dlaczegóż nie wysuwa się na plan pierw-
szy tego zagadnienia?"

i „Przewroly” w światku sanacyinym
Niewielkie „zainteresowanie budzą

„przewroty”, dokonywane w instytucjach
„społeczno - gospodarczych, opanowa-
nych przez sanację, Nikt. nie przywiązuje
do. nich większej wagi. Tem niemniej
są one dla danegośródowiskacharakte-
rystyczne; | х °

P. Kazimierz Fudakowski przestał być
prezesem Związku Izb i Organizacyj Rol.
niczych. Atakowany był ostro przez ele-
menty lewicowo - sanacyjne. '

Nowoukonstytuowane prezydum wy*  
'mieniotego Związku tworzą pp.: Kaje-
łan Morawski, Edward  Kleszczytski,
"dr. Kazimierz -Papara, dr. Włodzimierz
Seydlitz, Stanisław Wańkowicz, August
Serożyński, Piotr Sobczyk.
Prezydium Związku pożegnało p. Fu-

dakowskiego z wielkiemi honorami. Zło-
żyło mu in corpore wizytę i doręczyło
pismo, uznające jego zasługi i ofiarną
pracę.

Podziękowanie swo'ą drogą, a preze-
sem Związku p. K. Fudakowski być prze-

Rada główna
Związku spółdzielni roln. i zarobk. gospódarczych

* Równocześnie ze zjazdem * delegatów
"Związku Spółdzielni rolniczych I zarobkowo
gospodarczych Rzp. P. ódbyło się w War-
szawie posiedzenie rady głównej Związku,
ma którem nastąpiło | ukonstytuowanie się
prezydjum w składzie następującym: prezes
dr. Wł. Seydlitz; wiceprezesi: ks, Bliziński,
dyr. Gliński, dr. Kotas i dr. Antoni Smiele-
cki. Sekretarze: sen. p. Olewiński i dyr. L.
Sierszeński. :

Zgłoszonejna tem posiedzeniu rezygna-
cji naczelnego dyrektora i zarządu głównę-

go rada główna nie przyjęła, obdarzając na-

dał władze wykonawcze Związku swojem
zaujaniem. a na :

zarząd główny powyż-
szego Związku, jak również zarządy okrę-
goweoraż wszyscy rewidenci zatwierdzani
są przez przewodniczącego rady spółdziel-
czej, urzędnika ministerstwa skarbu. |

*Można więc do nich zastosować znane  
— Niech mi pan pozwoli, ja zapłacę wszystkie

długi, które pana śnębią. Wówczas będzie pan wi”
nien pieniądze tylko jednej osobie: mnie, Gdy do-
prowadzimy już do tego, będzie się pan kłopotał
przez kilka lat tylko kwestją zapłacenia procen*
tów, aż zacznie pan spłacać kapitał,

rosyjskie powiedzenie: „ wybornyje od na-
roda po naznaczeniuod prawitjelstwa" (wy-
brani przez lud na pódstawie nominacji rzą-
dowej).
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Kredyty na akcie budowlaną w 1936r. |
Akcja kredytowo-budowlana w 1936 r. bę-

dzie dotyczyła budownictwa domów bloko-
wych  wielomieszkaniowych, drobnego bu-

downictwa mieszkaniowego i remontu więk-

szych domów o przeważającej liczbie małych

mieszkań. .
Kontyngenty kredytowe na budownictwo

blokowe i remonty dużych domów o małych

mieszkaniach otrzymały przedewszystkiem

większe miasta, większość natomiast miast

uzyskała kontyngenty na budownictwo dro-

bne. W szczególności z sumy, przeznaczonej

na udzielanie pożyczek budowlanych w r.

1936, przypada! na budowę dużych domów

blokowych 54 proc. na budownictwo dro-
bne 38 proc. i na remonty 8 proc. Ogółem
przy podziale kontyngentów uwzględniono
79 miast.
Poniżej wymieniamy wysokość kontyn-

gentów kredytowych dla niektórych więk-

szych miast (w tys. zł): Białystok 360,

Brześć n. B. 140 Bydgoszcz 450, Częstocho-
wa 340, Gdynia 3,500, Grudziądz 175, Kielce

280, Kraków. 1.300, Lublin 400, Lwów 1,550,
Łódź 1,400, Poznań 1,300, Radom 300, Ró-
wne 180, Sosnowiec 350, Stanisławów 350,
Toruń 395, Warszawa 7.250, Wilno 250, Wło-
cławek 250.
Maksymalna wysokość kredytu na jeden

budynek może wynosić: dla budownictwa

blokowego o kitibaturze minimum 2,500 mtr.

"sześć. — do wysokości 30 proc. kosztów

budowy; w miastach Gdyni, Poznaniu, Lwo-
wie, Krakowie, Łodzii Warszawie — do 40
ргос.; dla drobnego budownictwa zbiorowe*
go,t. zn. przy jednoczesnej zabudowie całe*

go osiedla conajmniej 10 domkami według

określonego typu —6,000 zł, zaś w wyżej

wymienionych miastach 7,000 zł. na budynek
jednomieszkaniowy; powyższe normy będą

stosowane równ'eż do budownictwa indywi-
dualnego według konkursowych typów B.

G. K. ; dla drobnego budownictwa indywi-

dualnego — 4 tys. zł, a w wyżej wspomnia-

nych miastach 5 tys. zł na budynek jedno-

mieszkaniowy — z tem, że we wszystkich

tych wypadkach kwota kredytu przy budo-

wnictwie drobnem musi się mieścić najwy-

żej w granicach 50 proc. kosztów budowy.

Pożyczki budowlane podlegać będą amor-

tyzacji w okresie do lat 25, a przy więk-
szych pożyczkach na domy blokowe — na-
wet do lał 45 i pół. Oprocentowanie tych
pożyczek wynosi 4 i 3/4 proc, a od.czasu
rozpoczęcia spłaty — 4 i pół rocznie, łącze

  

Kredyt na spłaty rodzinne
Fundusz w P.B.R. w kwocie 4 miljonów

Na wniosek min. rolnictwa i ref. rol-
nych w Państw, Banku Rolnym utworzo-
ny został specjalny fundusz w kwocie 4
milj, zł, przeznaczony na pożyczki dla
właścicieli gospodarstw rolnych, celem
umożliwienia im spłat rodzinnych w go
tówce. |

Pożyczki udzielane będą na 25 lat,
przy oprocentowaniu t i pół proc. w
stosunku rocznym, pozatem przy wy»

płacie pożyczki zostanie potrącona su-

ma, wynosząca 1 proc. udzielanej po-
życzki, na pokrycie kosztów, z nią zwią-
zanych. Pożyczk'” będą udzielane pod za:
bezpieczenie hipoteczne, suma jednej po
życzki będzie wynosiła conajmniej 1.500
zł. i więce', Spłata będzie dokonywana
w ratach półrocznych. ;
Celem'wyże' wyniienionego kredytu

jest: niedopuszczenie do nadmiernego
rozdrabniania mniejszej. własności rol.
nej.

nów. Sprzedając to natychmiast nie osiąśnęłoby
się ani połowy rzeczywistej wartości.
naprzykład poszłyby prawie za darmo.

Sekretarz zdał sprawę z tych faktów memu
ojóu i dodał,
śmie z temi nowinami zjawić się przed Verealem.

Kopalnie

że spodziewał się tego, ale že nieDroga do San Triste
с Autoryzowany przėklad z angielskiego ' :

Marji Wańkowiczowej

«* Bow San Triste, prócz dobroczynnej działal”
ści, były jeszcze i inne duże wydatki. Każdy z sy”
nów musiał kształcić się na którymś z zagranicz-
nych uniwersytetów. Każdy, musiał podróżować

obcych krajach, a gdziekolwiek się ruszył. jecha” .
i z nimi służący, jeden lub dwóch sekretarzy, skar-

bnik, marszałek dworu, kucharz i inni, nie licząc
tych co obsługiwali osobistą służbę, Veręalowie
byli królami i nie mogli sięruszaćbez świty. Wstyd
by im było. A gdyby wieść o tem doszła do San
Triste, całę miasto zarumieniłoby się na myśl, że
Vereal podróżuje jak nędzarz. r
Ile razy któryś z Verealėw kupil wyšcigowego

konia, jacht, lub dom w Florencji czy Madrycie,
każdy mieszkaniec San Triste zacierał ręce, czy”
tając o szczegółach kupna i cieszył się, jakśdyby
to on miał chodzić po pięknych oćrodach lub wy-
legiwać się napokładzie jachtu. Takim zwyczaom
nie mógł sprostać nawet milioner. Verealowie za-
dłużali się. Coraz poważniej, coraz beznadziejniej.
W końcu, namnożyło się tylu wierzycieli i tak na”,
tarczywiezaczęli się domagać należności, a preten-
sie ich stały się tak olbrzymie i zawiłe, iż powstało
podejrzenie,że. liczba długów przewyższa wartość
majątku. |

rzycieli i powiedział co następuje.

Stary DonDiegoVereal nie wiedział jak temit'
« zaradzić, Wówczas przyszedł do niego jeden z wie-  

"To były uczciwe słowa, prawda? Wychodziły
z ust uczciwego człowieka — z ust mego ojca Ja*
kóba Simona. Vereal był zmuszony zastosować się
do nich. . Zgodżił się więc na propozycie ojca. Oj-
ciec zaczał :płacić.długi i zbierać weksle Vereala.
„Długi były ośromne, były. tak wielkie, że ojciec
mój, chcąc je spłacić, musiał sprzedać duże po”
siadłości, musiał wyzbyć się wszelkich innych inte-
resów i w końcu, nie posiadał nic prócz weksli Ve-
reałów na sumę dwuch miljonów sześćset tysięcy
dolarów. — Głos Simona drzał od wewnętrznego
podniecenia. Jan Jones milczał, nie. obrócił nawet
głowy, nie spojrzał na mówiącego.

- Należało działać szybko, Verea] bez najmniej”
szego wzruszenia wysłuchał raportu o sumie swo*
ich długów. Przywołał do siebie starszego sekre-
tarza, w którego rękach spoczywały interesy fi"
nansowe rodziny, л
— W.nien iestem okolo trzech milionėw, tro-

chę wiecei czy troche mniei, to już nie. odćrywa
roli. Chciałbym ten dłuś spłacić natychmiast. Pro-
'szę coś sprzedać. —

* Sekretarz nie śmiał mu powiedzieć, że jeżeli
będzie się starał zrealizować trzy miliony sotów*
ki za pomoca r77*-—-* ="r>edaży, może zbankruto-
wać na tej tranzakci' Wobec cześo udał się do me-
ś0 oica o pomoc. Mój o'ciec był już obznajmiony
z tym stanem rzeczy. Oczywiście może pan być
pewien, że zanim przejął dłusi. obejrzał sobie ka-
'żdą piędź ziemi, należącą do Verealów. Wszystko
to.razem, kopalnie, stadniny, zarodówe obory, sta”
daowiec, budynki w San Triste, bogate fermy przy
ujściu rzeki było warte około pięciu i pół miljo-

 
|

Wobec czego ojciec mój wziął ten obowiązek na
siebie, Poszedł do Vereala i powiedział mu tak: .

—Przejrzeliśmy wszystkie źródła dochodu
istniejące w pańskim majątku i skonstatowaliśmy,
że sprzedaż całości pokryje wprawdzie długi, ale
zrobi z pana bankruta— :
— Bez pieniędzy też można żyć — odparł szy”

bko Vereal, Ci, co dużo posiadają mają też wielkie
kłopoty.. Proszę wszystko sprzedać i otrzymaną
sumę zatrzymać sobie, Cieszyć się będę jeżeli ona
wystarczy na pokrycie moich należności względem
pana, Jeżeli okaże się jakaś nadwyżka, z przviem-
nością ją zatrzymam. O ile suma okaże się niewy”
starczająca. będę własnemi rękami zarabiał i spła-
cał panu dług— : : `

Tak zwykli mawiać Verealowie. Mojemu ojcu
zdawało się, słuchając tych słów. że dopuszcza się
obrazy królewskiego majestatu. Powrócił do domu
bardzo strapiony.

Czuł wielki wewnętrzny ucisk. niepoko'ła *o
myśl że te ośromne. odwieczne dnbra. te króle-
stwo Verealów rozdrobnią się i zmarnieją częścio*
wo dzięki svmo.m należnym iemu-Powiem oanu

; prawde: mój oiciec kochał Verealów i ich historję.
Przez jakiś czas pracował dzień i noc, chcąc zna-
leźć wyjście z sytuacji, Ni znalazł żadnego: Z ka-
żdym dniem wzrastało jego zdenerwowanieiw
końcu dostał silnej gorączki. Padło mu na mózg,
rozumie pan? Po dwuch' dniach choroby umarł
iw tym krvtycznym momencie. ja musiałem za-
jąć jego miejsce: ew d `

(Cdn).  
 

nie z dodatkiem administracyjnym Banku. -

Z uwagi na ograniczony termin rozdzia»

łu kontyngentów, leży w interesie tych

wszystkich, którzy zamierzają ubiegać się o

kredyt budowlany, aby jaknajrychlej wnie-

śli podania do komitetu rozbudowy o uchwa-

lenie wniosku pożyczkowego. Do. podania
takiego dołączyć należy: 1) zatwier”zony

plan budowy, 2) kosztorys, 3) świadectwo

hipoteczne, stwierdzające, że nieruchomość,

na której ma być zabezpieczona pożyczka
Banku, stanowi własność budującego. Е

—-

Giełdy pieniężne S
Notowania z dnia'27 grudnia

 

DEWIZY r ч
Obroty dewizami więcej “niž „šrednie,

tendenca dla dewiznie ednolita, Pan«-
noty dolarowe w ' obrotach: prywatnych
5,31; rubel złoty 4 74 i jedna czwata—
4.74 i pół; dolar złoty 8.98 i trzy czwar=
te — 8,99 i pół; rubel srebrny 1,62; 100
kopiejek w bilonie rosyjskim 0,70; śram
czystego złota 5.9244. W obrotach pry:
watnych marki niemieckie (banknoty)
124.50 — 125.00. W obrotach prywatnych
funty angielskie (banknoty). 26,18 —
2.20.

- Dla pożyczek państwowych i dla hstów
zastawnych tendencja lekko zwyżkowa,
dla akcyj przeważnie utrzymana. Pożycz-
ki dol. w 6brótach prywatnych: 8'proc
pożyczka --z roku' 1925. (Dillonowska):
93,50; 7 proc. ap śląska 71,50;
7 proc. pożyczka m. Warszawy: (Maśi-
strat) 70i edna ósma, | З

Bels'a 8950 (sprzedaž 89,68, kupno
89 22); Holanda 360.00 (sprzedaż 360.72,
kupno 359.28); Kopenhaga. 117.00.(sprze-
daż 117.29. kupno 116.71); Londyn 26.20
(sprzedaż 26 27, kupno 26.13); Nowy Joni

(kabel) 5.31 i pięć ósmych (sprzedaż
5.32 i siedem ósmych, kupno 5.30. trzy

ósme); Paryż 3493 i pół (sprzedaż 35 03
i pół, kupno 3491 i pół); „Praga 2198
(sprzedaż 22.02, kupno 21.94); Szwa car-
ia 172.48 (sorzedaż 172.82. kupno 172.14);

Stokholm 135.10 (sprzedaż 13543, krpnó
134.77); o. 213.45 (sprzedaż: 213.98,
kupno 212.92). į ‚

PRO DAPIERY PROCENTOWE. ||
3 proc. pożyczka budowlana 4050;

«7 oroc. pożyczka stabilizacyjna 64 23 —
64,00—64.13 (odcinki po 500. dol.) 64.63

(w proc.); 4 proc. państwowa . pożyczka:
premową dolarowa 53.25; 6 proc. pożycz
ka dolarowa 79.25 (w proc.); 8 proc..L.

Z. Banku gospodarstwa kraowego 94.00

(w proc.): 8 proc. obliśac'e Banku gospo+
darstwa kra'ovregó. 94,00.(w proc); T

proc. L, Z, Banku gospodarstwa kr j0we-
60 83.25; 7 proc. oblisacie Banku śospó-
darstwa kraowedo 8325: 8 proc, L.
Banku rolneśo 9400; 7 proc. „Ban-

ku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. budowla-

ne Ranku gospodarstwa krajowego 1 em.

93.00; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 45.75—
45 i pięć ósmych (drobne odcinki] 45.00

-1'45,50:'5 proc. . Z. Watszawy (1933 r.)

53.00 — 53.75: * oroc. obligacje m. War-

szawy 6 em. 58,00. E Gi

Bank Polski — 96,25; Węgiel — 12,00;
Lilpop — 7,25; Haberbusch = 33.00. -

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 27 grudnia

Pszenica czerw. jara szki 7/5 gl. ——

Ч rL. Pszenica jednolita 753 4 15,25
— 19.75; Pszenica zbierana 742 gl; 18 75
— 19.25.
ŻytoI standart 700 gl 12.50 — 12.75;

Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 g | 14 25—
14:75 Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
śl. 14:75 — 15.00; Owies II stan 460 g-1
— 13.75 — 14,25, . Jęczmień browar-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —
673 gl 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 —-14.00; Jęczmień 620,5gl. 1.2 50—
13.75; Groch polny: 20.00 — 22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; .Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21.50 — 22:00; Seradela
odwójnie czyszczona 20.00 — 21.00;

Lubin niebieski 8.25 — 850, Łut
bin żółty 9,75 — 10,25: Rzepak zurowy
42.50 — 43.50; Rzepik sl 41 5u —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
ak letni 4150 — 42.50; - Śiemi
ao bassis 90 procentowe — 32.

— 33.50; Koniczyńa czerw. sut. bzz gr.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bęz. kan. o czyst 97 bros 120 (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00:—
70.00: Koniczyna biała bez kań o czyst.
97 proc 80.00 — %.00. Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna gat I — A0— 20 proc3!u0—
33.00; Mąka pszenna gat. |— B ©—
45 proc. 29.00 — 3100; I-C 0 — 55 proc.
2700—2900: 1 — В 0 —60 proc.
2500 — 2700; I-E 0 — 5 proc 444—
25.00; II-B 20 — 65 oroc 23.00 — 2500;
- 45 — 65 proc 22.00 — 2300, !I-E
55—65 proc 22.00 — 2300; IG 60 65
proc. 21 U0—22.00. Maka 2м!та_ муеа-
owa“ 0-30 2000—2100; Maka z*tnia
gat. 1-45 20.00 — 21 00; Maka ży!  Gat

0-55 oroc 19.00 — 2000:-l gat 065 oc
20.50 — 2150 II gai 1500 — 160 ra-
zowa 1500 — 1600. noślednia — - —
— — —. Otrębv nszenne grube przem.
stand 1050 — 1100 gt pszenne”
średnie orzem stand 956 — 1074 ©.
trębv pszenne miałkie 950 — 1000 O-
tręby żytnie 8.25 — 875; Kuchv nia"
ne 15.50 — Rud rzepakowe
1350 — 1400; Kuchv słoneczn kuwa
——— — —; Šruta sojowa 45 proc.
22,50 — 23,00. Ra:

  



 

 
 

 

Egzotyczny pacjent

„Żywy Budda" leczony przez Polaków
Z wyprawy naukowej psychjatrów polskich do Azji

Do Gdyni przybyli dwaj doktorzy
miedycyny, Józef Wielawski i Witold
Winiarz, którzy w czerwcu 1932 r.
wyjechali z Polski do Azji, celem

przeprowadzenia studjów nad choro-

bami umysłowemi i nerwowemi na
tamtym terenie.

Drogę odbywali przez Rumunię,
Turcję, do Persji, śdzię w miejscowo-
ści Szyraz otwerzyli prywatny szpi-

tal, poczem udali się do Indyj przez

cesarstwo Iranu i niebezpieczną pusty-
nię Beludżystanu. Po pięciomiesięcz-
nym pobycie w Indjach, poświęconym
badaniom zwyczajów i wierzeń tubyl-

ców, jak również studjom nad zasada-
mi starej medycyny indyjskiej j syste-
mami filozoficzno - religiinemi, leka-

rze udali się przez Cejlon, półwysep
Malajski i Indochiny do Chin, gdzie po
kilkunastu tygodniach pracy w szpi-
talach chińskich w Szanghaju i Suczau

zostali zaproszeni przez rząd republi-

ki chińskiej na stanowiska doradców
lekarskich w Nankinie,

Niezależnie od tego, podróżni kon-

tynuowali studja chorób nerwowych u
ludności chińskiej,

Pacjentem ich był również Panchen
Lama III „żywy Budda", ówczesny
pretendent do objęcia władzy w Ty-
becie, po zmarłym Dalej Lamie,
Po niemal dwuletnim pobycie w

TEIKIANTIONNKL L TAS

„Biedni“ rzezacy
Jak donosi prasa żydowska delegacja |

żydowskiego cechu rzeźników zwróciła |
się do warszawskiej giełdy mięsnej z
prośbę o pożyczenie rzezakom pieniędzy
na wykup tw handlowych na r.
1936. Oczywiście delegaci otrzymali od-
powiedź odmowną.

Stwierdzając to, jedno z żydowskich
pism zaznacza, że giełda zarobiła w r.
1935 100 tys. zł., co ma być argumentem,
że giełda powinna pyżyczać pieniądze
rzezakom. | :
Wiadomo powszechnie, że rzezacy i

kahały na uboju rytualnym robią oibrzy-
mie interesy. Prośba deleśacji rzeźników
żydowskich jest więc tylko niezbyt zrę-
cznym manewrem, aby wykazać „biedę

rzezaków. Na manewrze tym jednak się
poznano i Żydzi odeszli z kwitkiem.

Skuteczny bojkot
Jeden z żydowskich brukowców dono-

si co następuje:
„Kupcy żydowscy z ul. Marszałkowskiej

uskarżają się na słaby targ przedświąte-
czny. Klijenci chrześcijańscy, którzy sta. |
le czynili u nich zakupy przedświąteczne.
tymrazem omijali ich sklepy.

Również fryzjerka przy ul. Pawiej, u
której dotąd czesały się urzędniczki i
pracownice „Pawiaku*,
tym razem żadna z nich nie skorzystała
z jej usług,

Nowe stemple na wagach
"W dniu 31 grudnia rb. upływa termin
cechowania wag. Ostatnio wagi były ce-
chowane w roku 1933, Niezgłoszenie wa-
gi do cechowania w terminie grozi ka-
rą. Qd 2 stycznia 1936 władze przystąpią
do sprawdzania wag we wszystkich
przedsiębiorstwach. (Om).

opowiada, że |

 

 
l

Chinach, lekarze udali się do Japonji,
śdzie szczególnie zainteresowali się
wymierającem plemieniem  Ainugów,
przedhistorycznych mieszkańców Ja-

ponji, gdzie występuje ciekawa i nie-

zbadana dotychczas choroba umy-
słowa.

Z Yokohamy lekarze wyjechali do

Stanów Zjednoczonych, wygłaszając

w Ameryce szereś popularnych jak
również naukowych odczytów.

Po ośmiomiesięcznym pobycie w

Ameryce lekarze wrócili na m/s „Pił-
sudski” do kraju, gdzie będą opraco-
wywać obfity materjał obserwacyjny
zebrany w czasie podróży,

 

Minister Świętosławski zrzekł się djet
Przeznaczył je na stypendjum dla studentów

Minister oświaty, prof, Świętosław-
ski, zrzekł się swej pensji profesor-
skiej i wziął na Politechnice urlop
bezpłatny. Jednocześnie prof. Święto-
sławski przeznaczył swą pensję se-
natorską na utworzenie stypendjum
dla studentów Politechniki,
Czyn min, Świętosławskiego posia-

da niejako znaczenie symboliczne;
gdyż młodzież akademicka obecnie
bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje

pomocy, zawdzięczając to w dużym
stopniu obu poprzednikom obecnego
ministra.

Poprzednio premier Kościałkowski
zrzekł się swych diet poselskich rėw-
nież na rzecz studentów, Czy obaj ci
dostojnicy państwowi pozostaną odo-
sobnieni? Należałoby się spodziewać,
że inni również pójdą w ich ślady,
Z drugiej strony najpiękniejsze na-

wet gesty nie wystarczą, Kilka stypen-
djów więcej nie poprawi warunków
bytu ogółu młodzieży, która oczekuje
przedewszystkiem obniżenia opłat na

| wyższych uczelniach.

Fundacja im. prof. B. Koskowskiego
utworzona przez Pol.
Pol, tow, farmaceutyczne postano-

wiło powołać do życia fundację nau-
kową imienia prof. Bronisława Ko-
skowskiego, w celu uczczenia 50-lecia
jego pracy naukowo - zawodowej, Ce.
lem fundacji jest zebranie środków
na przygotowanie nowych sił farma+

Powinniśmy © tem pamiętać!

150.000 dzieci polskich w Niemczech
Tylko 5 proc. korzysta z nauki w języku polskim

W dniach od 15 stycznia do 15-g0
lutego 1936 r., odbędzie się na terenie
Polski szósta skolei zbióżka na Fun-
dusz szkolnictwa polskiego zagranicą,
organizowana przez założonę niezbyt
dawno Towarzystwo pomocy Polonji
zagranicznej,

Potrzeby 2 miljonów 700 tysięcy.
Polaków na terenach przygranicznych
oraz około 5 mil. 600 tys. Polaków na
emigracji są olbrzymie. Šwiadczą ©
tem, jeśli chodzi o tereny zakordono-
we, następujące cyfry: `
Niemcy: około 1.300.000 Polaków,

w czem dzieci w wieku szkolnym ox0-
ło 150.000, z czego około 5 proc. ko-
rzysta z nauki języka ojczystego,
Szkoła średnia w Bytomiu, oraz w bu-
dowie — w Kwidzyniu i Raciborzu.

" Czechosłowacja: na 160.000 Pola-
ków brak dostatecznej ilości po-
wszechnych szkół dla dziatwy pol-
skiej,
Rumunja: * 80.000 Polaków, 1.200

dzieci w szkołach polskich. 1 szkoła
średnia,

Z.S.R.R.: przeszło 800.000 Polaków,
w czem Ukraina — około 500.000;
Białoruś — 100.000; resztę terenu za-.
mieszkuje przeszło 200.000 Polaków.
Odpowiednich szkół polskich niema.
Łotwa: 75.000 Polaków, Jedynie o-

koło 2,000 dzieci ma możność pobie-

 

Rak parafiniarski
"Luka w ubezpieczeniu chorób zawodowych
*Jedenz lekarzy opisuje w „Polskiej
Gazecie Lekarskiej” dwa wypadki:raks3
u robotników przemysłu naftowego, za-
trudnionych przy prasach parafinowych
lak ten, zwany parafiniarskim, jest cho

robą zawodową i powstaje na skórze
wskutek podrażnienia jej produktam; de-
stylacji ropy naftowej. Przebieg schórze-
nia jest bardzo ciężki. Następstwem jeg>
jest trwała niezdolność do pracy, kończy
się zaś w wielu wypadkach śmiercią.
Przykrą stroną występowania raka pa-

raliniarskiego w Polsce jest okoliczność
że robotnicy dotknięc. tą ciężką choro.
Ъа korzysta'ą z pomocy lekarskie tylko
przez 26 tygodni, zgodnie z ustawą ubez
pieczeniową. Potem pozbawieni są leka-
rzy, leków i zapomog' W okresach kie-
dy choroba przykuwa ich do łoża i kiedy
znajdują się w beznadziejne' sytuacj..

Bez zaopatrzenia pozostaje również ich
rodzina, zarówno w czasie choroby, jak
po ich śmierci.

Rak parafiniarski jest niewątpliwie tyi-  

ko następstwem pracy zawodowe) przy

prasach parafinowych ischorzenie ta po-
winno podlegać ubezpieczęhiu narówni z
innemi chorobami zawodowemi i wypad:
kami przy pracy. W Polsce ubezp:ecze-
niu takiemu podlega zawodowe za:rucie
rtęcią, ołowiem i wąglik. Daje ono prawo
do renty i leczenia nieszczęsnym ofiarom
pracy zawodowej i ich rodzinom.
Rak zawodowy podlega ubezpieczeniu

we wszystkich państwach kulturalnych,
między innemi w Anglji, Niemczech,
Francji, Holandi, w Stańach Z'ednoczo-
nych i w Rosji. Należy i w Polsce rozsze
rzyć ustawę o ubezpieczeniu chorók za
wodowych na raka, co wymaga ty!ko od-
powiedniego rozporządzenia rady mini
strów na wniosek min. opieki społeczne

Ubezpieczenie to, "wobec stosunkowe!
rzadkości raka parafiniarskiego, obciąży
nieznacznie budżet ubezpieczeń społecz
nych, a zapewni leczenie i środki do ży
cia robotnikom dotkniętym tem strasz
nem cierpieniem.

T-wo Farmaceutyczne
ceutycznych, zdolnych do objęcia ka+
tedr na wydziałach i oddziałach far-
maceutycznych uniwersytetów w Pol-
sce. Corocznie mają być wysyłane na
studja zagranicę przynajmniej dwie 0-
soby z ukończonem wykształcen'em
farmaceutycznem. (b)

 

rania nauki w języku polskim. 2 szko-
ły średnie,

Litwa: 200.000 Polaków. Jedynie
około 600 dzieci pobiera naukę w ię-
zyku py w polskich szkółach po-
wszechnych i około 500 — w 3 szko-
łach średnich.
Według sprawozdania ze zbiórki w

r. 1935 wynika, że na Fundusz szkol-

Na mocy decyzji władz sądowo-śled-
czych zmieniono środek zapobiegawczy
w stosunku do części >skarżonych w sen,
sacyjnej aferze kolejowej, którą wykryt»
na przestrzeni Łowicz - Łódź,
W dniu wczorajszym wypuszczono 2

więzienia na Pawiaku za kaucjami, bądź
też pod dozór policji, czterech głównych
dostawców, którzy pociągnięci zostali do

W tych dniach będzie ogłoszone roz-
porządzenie wykonawcze do ustawy ©
podatku lokalowym. Przepisy nowej u-
stawy wchodzą w życie z dn. 1 stycznia
1936. Wolne będą od podatku lokalowe-
go kościoły, świątynie, lakale przezna:
czone na domy modlitwy, lokale zajmo-
wane przez urzędy państwowe i samo-
rządowe, instytucje naukowe, oświato-

we, wyznaniowe, dobroczynne oraz szpi-
tale, lokale i ich części zajęte przez. za

kłady przemysłowe, lokale w domach
nowowybudowanych w ciągu 15 lat od
chwili oddania lokalu do użytku. Poza-
tem wolne są od podatku lokale zajęte
przez szefów i funkc'onarjuszy przedsta-
wicielstw państw obcych, misyj zagra- 
nicznych i t. p., lokale niezajęte, lokale

mieszkalne 'ednoidwuizbowe, jako też
lokale trzyizbowe zajmowane przez bez
robotnych, jeśli nie mają sublokatorów.
Co do ostatniego punktu ma być

wyjaśnione, że o ile bezrobotny ma bez-
robotnego sublokatora, to w tym wypad-
ku lokal trzyizbowy nie placi polatku
lokalowego. Podatek lokalowy będzie
wymierzony na pódstawie faktycznego
komornego z roku poprzedzającego okreś

podatkówy W tych mieszkaniach, w któ.

rych nastąpiło obniżenie komornego od

1 grudnia podstawę podatku na okres 

 
Oskarżeni w głośnej aferze

zwolnieni z więzienia za kaucjami

 

 

Błędy w okólniku Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych

w sprawie obniżki czynszów komornianych
Min. spraw wewnętrznych wydało о-

kólnik, skierowany do wojewodów i pre-
zydentów miast, którym poleca, aby jak-
na'szęrzej poinformować społeczeństwo
o zakresie dokonanej dekretem obniżk:
komornego. W praktyce według wyjaś-
nień ministerstwa, obniżka komornego
winna się przedstawiać w ten spos5t „że
po odliczeniu od płaconego zu list pad *.
b. bodstawoweżo komorneńo 15 proc
względnie 10 proc. obniżone komorne na
leży wpłacić bądź bezpośrednio właści -
cielowi domu, bądź administratorow*
itd".

„Informacja ta jest z gruntu błędna i
nie znajduje żadnego uzasadnienia w prze
pisach dekretu Prezydenta Rzplite z 14
listopada 1935 r. w sprawie obniżki ko
mornego oraz zmiany ustawy o ochronie
lokatorów.

Pa pierwsze: dekret w art. 1 wyraźnie
powiada, że obniżą się podstawowe ko-
morne, a więc komorne ż czerwca 1914r
a nie komorne z listopada roku bieżące-
go. Jeżeli więc czynsz komorniany został
przez właściciela domu dobrowolnie ob
niżony o 10 proc, lub 15 proc. od podsta-
wowego komornego z czerwca 1914 r. w
zależności od wielkości lokalu, przed
wejściem w życie dekretu Prezydenta
Rzplitej, to obniżka komornego nie ma
do niego zastosowania; 'eżeli obniżono
komorne w mniejszym stosunku procen-
towym — to obniżka liczy się nie od
zmniejszonego komornego, ale od komor
nego z czerwca 19]4 r., a dokonaną do-
browolnie obniżkę wlicza się do obniżk.
wprowadzonej dekretem Prezydenta
Rzplitej. Dobrowolne obniżanie komor-
nego było bardzo często stosowane,
zwłaszcza na prowincji.

Po drugie: w punkcie 3 tegoż artykuła
dekret podkreśla, że nie ulega obniżce

nictwa polskiego zagranicą złożyło
społeczeństwo polskie w r. 1931 —
205 tys. zł., w r. 1932 — 306 tys. zł.,
w r. 1933 — 359 tys zł., w r. 1934 —
428 tys, zł. | w r. 1935 — 960 tys. zł.
Jak widać z tego, społeczeństwo co-

raz lepiej rozumie koniecznóść po-
pierania szkolnictwa polskiego zagra-
nicą

odpowiedzialności za wielotysięczne mal-
wersacje. Zwolniono inż. Kurnatowskie-
go, inž Žembrzuskiego i udziałowców
„spółek budowlanych Moczygębę i Suli-
mierskiego.

Oskarżeni w te! aferze nie mogą liczyć
na dobrodziejstwa ustawy amnesty'nej,
gdyž chodzi tu o przestępstwa popelnio-
ne na szkodę Skarbu Państwa. (i).  
1936-37 stanowi dwukrotne komorne za

grudzień 1935.
Rozporządzenie wykonawcze wprowa-

dza przepis, na mocy którego loka' czę-
ściówó zajmowany na pracownię wolny |
jest od podatku lokałowego od tej czę-

Obniżka ceny
W związku z obniżką cen węgla, za-

rządca sądowy elektrowni warszawskiej
postanowił óbniżyć ceny elektryczności
w Warszawie o 5,3 proc. Nowa cena e-

 

komorne, którego wysskość została usta-
lona w umowie między właścicjelem do-
mu, a lokatorem na podstawie art. 3 ust,
o ochr. lok. Artykuł ten zezwalą ną za-
wieranie dobrowolnych umów co do wy-
sokości czynszów kamornianych { врево-
bu zapłaty w stosunku de wszystkich lo-
kali handlowych i przemysłówych oraz
mieszkań pięciopokojowych i większych.
Identyfikowanie więc podstawowego ko-
mornego z czerwca 1914 r. z kėmornem
z listopada bieżącego roku — jest błę«
dem zasadniczym z uwagi na omówione
wyżej dobrowolne obn*żki lub umowne
komorne z mocy art. 3, które ustawowej
obniżce komornego nie podlėja'ą.

Po trzecie: omówionym dekretem Pre
zydenta Rzplitej została dokonana zmia:
na ust, o ochr. lok., na mocy które', mię-
dzy innemi zostały z dniem 1 grudnia
1935 r. wyjęte z pod działania ust. o chr.
lok.: '

a) mieszkania, złożone z 6 pokojów i
większe, b) lokale przedsiębiorstw han »
dlowych i przemysłowych z wy'ątsiem
tylko tych, które w myśl ustawy o pań
stwowym podatku przemysłowym zosta*
ły zaliczone na rok 1935 do przedsię©
biorstw przemysłowych VII i VIII kate-
gorji lub przedsiębiorstw handlowych
IV kategorji.

Zatem ustawowa obniżka komornego ds
tych lokali również nie ma zastosowania.
W świetle więc ścisłych przepisów praw-
nych dekretu Prezydenta Rzplitej z dnia

14 listopada 1935 r., które nie nasuwają

żadnych wątpliwości, należy stwierdzić,

że okólnik min. Spraw Wewnętrznych

podany. przez PAT-a zawiera istotne blę.

dy.
; —-—

„Choinka“ Р. М. 5.
Dnia 22 grudnia r. b. w świetlicyptzy

„Domu oświatowym” koła „Przyszłość”
Polskie; Macierzy Szkolnej, odbyła się
tradycyna „choinka”. Dzieci odegrały
Jasełkę, deklamowały i śpiewały kolędy,
poczem obdarzone książkami, zabawka-

mi i słodyczami — tańczyły i bawiły się

wokół pięknego drzewka.

Zmiany w ustawie
o pracownikach miejskich

Przedstawiciele wszystkich związków
zawodowych pracowników miejskich u-
mysłowych i fizycznych przyjęci zostali
przez wiceministra spraw wewnętrznych
Wł Korsaka, który zakomunikował im
o zmianach przeprowadzonych ostatnio
w projekcie nowej ustawy o pratowni-
kach miejskich.

Giągnienie dolarówki
Ministerstwo Skarbu wyznaczyło na

dzień 2 styczn'a 1936 roku ciągnienie
Premjowej Pożyczki Dolarowej. M. inn.
wylosowana będzie prem'a w wysokości
12.000 dolarów. (i).

 

Kio będzie płacił podatek lokalowy?
Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia

ści komornego, obliczonego w sposób
zwykły matematyczny. O ile po od':cze-
niu izb zajętych ha pracownię pozostaje
jedna lub dwie izby mieszkalne, cały lo-
/kal wolny jest od podatku lokalowego.

s (Om). - :

elektrycznošti
proc.
lektryczności uwzględniana będzie w ra-
chunkach rozsyłanych abonentóm fuż

od dzisiaj, a' zrealizowana zostanie cał.
kowicie do 25 stycznia 1936 roku.

 

Najstarsza budowla w Warszawie
zmieniona będzie w muzeum

W związku z projektami przebudowy

ulic śródmieścia w okolicach placu daw-

ne: Łobzowianki i zbiegu ulic Koszyko

wej, Wiejskiej i Al. Szucha, zamierzonem

jest urządzenie w stolicy nowego muze-

um historycznego. Muzeum to meścić

się będzie z Zamku Książąt Mazowiec-

kich, które uchodyi za najstarszą budo-

wię Warszawy (12 wiek). © ;
Татек Кыаза! Mazowieckich za-m0-

wany dotąd przez instytucje wojskowe,

po wybudowaniu pomnika Marszałka Pił-

sudskiego na placu k. Łobzowiank, i u-

rządzenia nowoczęsnej alei prówadzącej

od Zamku 'do pomnika, przeznaczony bę:

dzie na muzeum. (i).  
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podaje do wiadomości, iż z dniem 31 grudnia 1935 r. tracą

ważność wszystkie dotychczas wydane przez TOMMAK bez- WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m.23. 
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