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Rok XX Wilno, Czwartęk 16 Stycznia 1936 roku Nr. 15
 

Mowa ministra Becka ©
w komisji spraw zagranicznynych |

WARSZAWA. (Pat). Przemówie-

nie pana Ministra Spraw Zagranicz-
cie nieagresji między Z. 5. R. R.

jego zachodnimi sąsiadami Polska
‹ 2 nami republice <zechosłowackiej.

Przeprowadzilišmy  Ikoresponden-
mych Józefa Becka, wygłoszone na odegrała rolę decydującą, przyczy- cjędyplomatyczną z Pragą na ten
posiedzeniu sejmowej komisji spraw niając się tem do stworzenia poraz temat, opierając się na istniejących  Dwunastego stycznia gen. Grazia-
zagranicznych w dm. 15 stycznia pierwszy zasad trwałego pokojżowe- między nami układach, upoważnia-

Otenzywa gen. Graziūni'ego
„RZYM. (Pat). Marszałek Badoglio przeszedł w niedzielę od ołenzywy.

domośi: armja rasa Desta od wielu Wojska włoskie atakujące składają
dni byłą skoncentrowana pomiędzy się częściowo z oddziałów dubatów,
Ganale Doria a Daua Parma, w celu częściowo z oddziałów włoskich
natarcia na włoski front somalijski zmotoryzowanych. Samoloty wło-
na odcinku Dolo. | skie bombardowały główną kwate-

'rę rasa Desty, oraz zbrojne oddziały
ni wszczął energiczną akcję prze- abisyńskie. W ciągu pierwszych
ciwko wojskom” rasa Desty. „dwóch dni bitwy abisyńczycy wal-1936. (w streszczeni igo stosunku między związkiem so- jących nas do zabierania głosu. : : Lewa Е ё ZY AE)

SeasSP seka _ рдй_:;и‚дші i innym świdkaióa W bosa ааtopa włoskie posunęły się o czyli zaciekle o każdą piędź ziemi.* | й К М, : 2 klm. naprzód. Wedługinformacyj Wojska gen. Graziani rzuciły na abi-
Zwróciłem się do pana prezesa ustroju. dałem wyraz przekonaniu, że © angielskich, bitwa na froncie soma- syńczyków czołgi i samochody pan-

komisji spraw zagranicznychz pro-| Jeśli zaś chodzi o nasz układ z atmosferze, istniejącej między m adni. ztewy Rcerne, ES ema ma-
; ; : : r : : Patį i: się na północo-zachód szynowych kła. okotem' szeregipozycją wygłoszenia exposć o cało-|Niemcami z 1934 r. to SPRA, świata szemi |krajami przedewszystkiemde-od Polo SAseiacedle Dosia, stawia- Olókaśdów: a Dea. Atak 16ści naszej polityki. całego oceniła ten akt jako jedno z cydować będzie stan faktyczny jąca czoło natarciu włoskiemu, liczy zmusił wojska abisyńskie do odwro-Pozwolą panowie, że zacznę od ; najdonióślejszych wydarzeń między- traktowanie Polaków w Czechosło- około 60.000 ludzi. Armja: tacofa się tu, który przybrał wkońcu rozmach

sprawy wybijającej się dziś na czoło uarodowych na drodze do tworzenia wacji. Żadne sztucznę procedury aniz wielkiemi stratami. Gen. Graziani dużej porażki,
dyskusyj dyplomatycznych i praso- pokojowego współżycia w Europie żadne dyplomatyzowanie nic tunie |

wych całego światą, sprawy kon-
fliktu włosko-abisyńskiego. Jest s ł sąsiadami zwróciliśmy, troskliwąsprawa od nas daleka, lecz bardzo

| powojennej.
Przy zawieraniu naszych układów

za to charakterystyczna dla oceny | "WAŻ: by nie naruszyć naszych po-
naistotniejszych elementów dzisiej. przednich zobowiązań, w 8

jcych z sojuszów z Francją i Ru- do wytworzenia lepszej atmosfery;szego życia międzynarodowego.

Praktycznie biorąc Afryka. jest
dła nas ziemią odległą, w której nie

mamy bezpośrednich interesów. Z

Włochami utrzymujemy  bezpośred-

nio jaknajlepsze stosunki na daw-,
nych tradycjach i aktualnem  zrozu-

mieniu wzajemnych interesów.

Stosunek mas zatem do aktualne-

$o konfliktu jest całkowicie objek-

tywny i bezinteresowny. Niemniej,
wzięliśmy udział 'w pracach organów

Ligi i wspólnie z innymi członkami
tych organów wydaliśmy pewne
nadzwyczajne zarządzenia zwane

sankcjami

' Sądzę, że dopóki pakt Ligi Na-
rodów jest przez znaczną ilość
państw uznawany, to obowiązuje
nas w tym samym stopniu со -

nych, — nie więcej i nie mniej. W

okresie wielkiej płynności wszyst-

kich zjawisk życia międzynarodowe-

go, rząd masz nie może przykładać

ręki do osłabienia tego instrumentu
współpracy międzynarodowej. To

zdecydowało o linji postępowania

polskiej delegacji w Genewie zarów-

no w Radzie Ligi jak i w innych ze-

społach przez Ligę do pracy powo-

łanych.

Od szeregu łat w przewidywaniu
tego rozstroju stosunków  między-

umarodowych, którzy dziś obserwu-
jemy, polityka: polska szła 'uporczy-

wie drogą poszukiwania elementów
konstruktywnych, a realnych, roz-

wiązań dla nas i dla innych poży-

tecznych, a praktycznych. Dzięki te-

mu właśnie była prosta.

głównych spraw sąsiedzkich dało

nagpełniejszy wyraz. Między 1932 a

 

wynikają-

munją oraz paktu Ligi Narodów.
Stawaliśmy zatem do współpracy

międzynarodowej zawsze tam, gdzie

działalność nasza mogła  rzeczywi-

ście mieć istotne znaczenie.

Przedstawiłem panom; główne
wytyczne naszej polityki i starałem

sięscharakteryzować metodę, pod-

kreśliłem przytem wagę, jaką przy- :
! e - SEE i SSARIAa ASELL ia k 0

kładamy do zagadnienia stosunków

sąsiedzkich. Sąsiadów mamy wielu.

Nie będę już wracał do dwóch wiel--

kich sąsiedztw wschodniego i za-

chodniego oraz do Rumungi, która
jest naszym aljantem. Jest dalej
Łotwa, z którą utrzymujemy przy-

jazne stosunki, rozwijające się po: |

myšinie.

Mamy, niestety, następnie naj-

pomogą. Z drugiej. jednak strony |

każdy objaw dobrej woli rządu pra-
skiego w meritum sprawy zostanie
przez mas nałeżycie oceniony, i

przyczyni się w najprostszej drodze

  

sąsiedzkiej. Zniesienie stanu wyjąt-|
kowego na Śląsku cieszyńskim pra-

śnąłbym uważać za taki fakt.

 

:
! Przy cierpieniach nerek, chorobach
dróg moczowych, pęcherza moczowegoi
dolnego odcinka kiszek naturalna wuda
gorzka Franciszka-Józeia łagodzi i usuwa
szybko gwałtowne boleści przywypróżnia” ,
miu. Zalecana przez lekarzy. —

Młodzież Akademi
|. Realizując uchwałę przedstawi-
cieli poszczególnych  organizacyj
akademickich, powziętą w dniu 14.1
36 r. delegacją studentów U. 5. В.,
reprezentująca lkorporacje i organi-
jzacje akademickie oraz Bratnią Po-
|moc, udała się w dniu 15 bm. do. J.
M. Rektora U. S. B, prof. dr. Witol-

dziwniejsze zjawisko w dziedzinieda Staniewicza w celu przedstawie-

uznającego w stosunku do nas żad-

nej z norm sąsiedztwa, stosowanych
przez cywilizowane kraje. Moglibyś-
my powiedzieć, że jest to punkt ze- |"eŚ
ro, gdyby nie to, że ostatnio zakoń-

czony proces o zabójstwo ministra
Pierackiego rzucił na tę sprawę no-

we bolesne światło. Ze znanych mi
dotychczas aktów tego procesu wi-

dać na podstawie dokumentów, że

jeden z byłych członków rządu li-
tewskiego brał czynny udziabw or-
ganizwaniu i iinansowaniu akcji te-
rorystycznej w Polsce, Nie omiesz-

kam zapoznać się dokładnie ze
szczegółami tej sprawy. Gdyby bo-:
wiem okazało się, że nie jest to epi-

zed z przeszłości, lecz istniejąca sta-
Ułożenie:le akcja rządu litewskiego, musieli-

byśmy uznać Litwę za element nie-

bezpieczny dla pokoju.

|sąsiedztwa, tj. Litwę, sąsiada nie.|nia sianowiska polskiej miodzieży |
akademickiej . 5. В. м związku z.
uciskiem Polaków na Litwie oraz z.

'Irzadowi włoskiemu notę stwierdza-

Protest szwedzki w Rzymie
SZTOKHOLM. (Pat). Posel

szwedzki w Rzymie złożył wczoraj
agresji ze strony lotnictwa włoskie-
go. Ponieważ chodzi tu o obywateli
szwedzkich, którzy pełniąc służbę
miłosierdzia, stali się ofiarami ataku.
Rząd szwedzki czuje się zmuszony
założyć kategoryczny protest,

jącą, że rząd szwedzki przyszedł do
przekonania, iż amibulans szwedzki
był przedmiotem bezpośredniej

 

Pogwałcenia traktatu w Locarno nie było
LONDYN. (Pat). Reuter donosi, cenie traktatu w Locarno naskutek

że mie nastąpiła dotychczas żadna rozmów pomiędzy sztabami general-
demarche ze strony Niemiec twier- nemi Francji i W. Brytanji. 2
dząca,jakoby miało miejsce роёма!( W brytyjskich kołach oficjalnych

podkreślają, że rozmowy te były
„całkowicie uzgodnione z paktem Li-

. jgi Narodów, nakładającym na pań-

cka zwołuje wiec stwa, będące członkami Ligi Naro-
„dów obowiązek wzajemnej pomocy.

cjom antypolskim na Litwie. Jedno-| Z brytyjskiego punktu widzenia,
cześnie p. rektor zwrócił się do de- rozmowy w niczem nie naruszyły li-
legacji akademików z apelem za-|tery i ducha układu w Locarno do-

chowania należytej powagi. Pan re-|tyczące wyłącznie ewentualnego a-
ktor wyraził pewność, iż polska jtaku włoskiego na siły brytyjskie,
młodzież akademicka nawet w naj-|pod tym względem rząd brytyjski
bardziej stanowczej akcji protesta- otrzymał wyraźne i zadawalniające
cyjnej zachowa się z godnością, jak |Zapewnienie pomocy ze strony Fran-
przystało na akademika-polaka. ©)

MW. związku z tem  lymczasowy
Alkademicki Komitet Wykonawczy
zwraca się do. wszystkich polskich

Kto wygrał na loterji?
Pierwsze ciągnienie z dnia 15 stycznia.

prośbą o zezwolenie zwołania ogól- |organizacyj akademickich w Wilnie
noakademickiego wiecu protestacyj- |o nieodzowne wydelegowanie przed- 10.000 zł. — 22887 115360 167535.

1934 rokiem przyjęło to fórmy kon-,  Opinja publiczna polska od dłuż-
kretnych układów. "szego czasu jest zaniepolkojona tra-

Przypomnieć tu należy, że w pak- ktowaniem Polaków w sąsiadującej

AEKKISS ISPOZAGROWOGR.DECAPREZ KORA D RAA A

wycieczka do RY Gl 4 dni 31.1. — 3.li. r. b.
Koszt w3-ejklasie59zł. — Koszt w2-ejklasie70zł.

Przejazd. paszport, utrzymanie i zwiedzanie Zapisy do 25 b. m. „Orbis” Mickiewicza20
tel. 883,

R ESI 200 ROSYEECCPOPOARSTZT

KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY STRONNICTWIE NARÓDOWEM
Selicja Robotnicza przy Stronnicwie Narodowem zaprasza kolegów członków Sekcji
raz kolegów członków Stronnictwa Narodowego interesujących. się sprawami robot-
niczemi na zebranie, które odbędzie się w sobotę dnia 18 stycznia o godz. 6 wieczo-
rem w Sali Stronnictwa Narodowego przy ul. Mostowa 1, na którem poza sprawami

organizacyjnemi
kol. STEFAN ŁOCHTIN wygłosi referat programowy S. M.  

' |

о.
JM. Rektor Staniewicz w całej

rozciągłości podzielił stanowisko:
,młodzieży akademickiej i zezwolił
na zorganizowanie w dniu 18 bm., o.
godz. 18-ej, w auli Śniadeckich USB.
wielkiego ogólnoakademickiego wie-
cu protestacyjnego przeciwiko repre-

 

WARSZAWA. (Pat). Rada ministrów
fprzyjęła ważny dekret o konwersji pań-
stwowych pożyczek wewnętrznych.

Konwersją tą objęte będą pożyczki na-
stępujące: 5-procentowa państwowa renta

ziemska serji 1, 4-procentowa premjowa po-
życzka inwestycyjna, 3-procentowa — рге-

mjowa pożyczka budowląna serja 1, 5 i pół
procentowa pożyczka ;btądowiana, serja 2,
5-proceniowa państwowe renta wieczysta,

serja 1, 6-procentowa pążyczka  inwesty-

cyjna.

POŻYCZKA LIKWIDACYJNA.

Nowypapier,. który posiadacze wyżej
wymienionych pożyczek  etrzymają, po
przedłożeniu tych pożyczek do zamiany,
nosić będzie nazwę pożyczki konsolidacyj-
nej. Papier ten wyposażony został w sze-
reg poważnych przywilejów.

Plan umorzeniowy, obliczony na 45
łat, będzie ustalony w tem sposób, że obli-
gacje wylosowane do umorzenia w ciągu

 

Konwersja państwowych pożyczek 1
wewnętrznych |

nendrė ' @ 5,000 zł. — 430 20090 97455.stawicieli na zebranie aaa JR60. 2 30 Mać OEI.
ne wiecu, które odbędzie się w dniu

odz. 19-ej w 90059 91675 99207 105533 108790 116274
30 bė) Va Gina a.gon 23W 126184 147882 155308 163761sali ogniska akademickiego Bratniej M
Pomocy w Wilnie, ul Wielka 24. ‹ Drugie ciągnienie.

(— Tymczasowy Akademicki] 30.000 zł. — 33853.
Komitet Wykonawczy Akcji] ' 10.000 zł. 44828 146705 172888.

Protestačyjnej. 5.000 zł, — 249 21046 38656 148440.
2.000 zł, — 37173 73387 15863 85906

133942 157909 160579 168226 180880,

dzie w złotych w złocie. Będzie ona pa-
pierem na okaziciela i dopuszczona zosta-
nie do wołnych obrotów na gieidzie.

Obligacje pożyczki  konsolidacyjnej
będą przyjmowane według ich wartości
imiennej na podatek od spadków i daro-

wizn do kwoty 25 tys. zł. oraz będą posia-
dały wszelkie prawa papierów pupilarnych.

Oprocentowanie pożyczki ustalone zo-

stało na 4 od sta w stosunku rocznym i

ŁODZI

BÓLE GŁOWY ZĘBÓWiŁn!
ROWETNTTTL

PATRZCIA JAKIE PROSZKI WAM DAJ,
Cov4 54 Jvi maŠLADOWNICTWA

płatne będzie półrocznie zdoiu.

Konwersja wymienionych pożyczek na
papier o podanych powyżej walorach i
przywilejach będzie przeprowadzona  naj-
dalej w ciągu okresu rocznego, z tem, że

obligacje, objęte konwersją przyjmowane
będą do wymiany według ich wartości no-
minalnej i po kursie 100 za 100.
1 Z pod konwersji na powyższych zasa-
dach wyłączona została 4-procentowa pre-

mjowa pożyczka dolarowa serji 3.
Nie została objęta również konwersją

pożyczka narodowa z 1933 r. niemniej jed-

usk jest ona dopuszczona do dobrowolnej pierwszych 10 lat,będą wykupywane z nad-
płatą 20 procent, a więc po kursie 120 za
100, zaś wylosowane w latach mastępnych*
— z madpłatą 15 proc. ponad ich wartość

imienną. ;
Pożyczkakonsolidacyjna „emitowana bę-

konwersji.

Wreszcie konwersją nie została objęta

zeszłoroczna 3-proc. premjowa pożyczka
inwestycyjna, która jest papierem świeżo

| wypuszczonym..

аААА

AASYKKSJEDNE,
TTT T?

 

Akcja protestacyjna;
Komitet Wykonawezy akeji pro-

testacyjnej przeciwko uciskowi lud-
nošci polskiej na Litwie, podając do
'wiadomošci, že wielka manifestacja
protestacyjna odbędzie się w dniu
19 bm. o godz. 12,30 na pl. Łukis-
kim, postanowił zwrócić się do pp.
właścicieli domów w Wilnie z ape-
łem wywieszenia w niedzielę 19 bm.,
rano, ilaś w celu zademonstrowania
w ten sposób łączności z ludnoscią
polską na Litwie oraz solidaryzowa-
nia się z akcją protestacyjną. 

‹^



     

"ki ustroju kapitalistycznego,

Dwa okol enia
Echa procesu młodzieży komunistycznej

Poniedziałkowy /epilog procesu
młodzieży z U.S.B., oskarżonej o
działalność komunistyczną, nasunął
sporo rozmaitych spostrzeżeń i re-
fleksyj.

To, co się mówiło na procesie by-.
ło poniekąd odbiciem tego prądu,
który głębokim korytem wrzyna się
między młodsze i starsze pokolenie,
dzieląc ich na ludzi, którzy w pew-
nych momentach przestają się wza-,
jemnię rozumieć. :

Słusznie powiedział jeden z o-
brońców: „My patrzymy na Rosję
sowiecką i widzimy ją pławiącą się!
we krwi, w jękach wydobywających|
się z lochów czrezwyczajek, z okrzy-
ków komunistycznych  „k'stienkie'.
Jeśli kitaś ze starszego dziś pokole-
nia sam osobiście nie przeżył wszyst-
kich okrucieństw bolszewickich, to

odczuł je jednak głęboko przez pa-
mięć ma tych bliskich, którzy ginęli
i cierpieli w rękach oprawców kom-
somolskich. ;

Pokolenie to chwycito za oręż w
obronie granic Ojczyzny przed na-
jazdem bolszewickim. Przelało krew
nietylko na polu walki, lecz obry-
zgało nią ściany i mury więzień.
Działalność komunistyczną poznało
nie z teorji i pięknych haseł, ale z
jej grzechu pierworodnego — okru-
cieństw, żadnym chrztem nie zma-

co między

 
Jest to ta różnica, ]

zwiedzającymi Rosję tymi, którzy ją
znali dawniej i tymi, którzy ją widzą

jposady, wygodne mieszkania i zbie-

Krwawa lista, ogłoszona przez mię-
związek przeciw .lli ce na sztandarach, z którymi w wa:-

ce o niepodległość Ojczyzny szli do
dzynarodowy
Międzynarodówce w Genewie, po-
dług której ogółem w Rosji sowiec-
kiej aresztowano 40 tys.
nych, których albo zesłano, albo za-
bito, nietylko jest strasznem  dzie-,
łem, ale i ostrzeżeniem i nakazem
zdwojenia czujności ze strony naro-
dów chrześcijańskich.

Młodzież oskarżona o działalność
komunistyczną wysuwała m. in. ja-
ko hasło i cel swej działalności wal-
kę o M niezamożnej młodzieży pol-
skiej.

ranie składek na niezamożną  mło-
dzież nie przeszkadzało w zbieraniu
również składek na kuter na wypra-|
wę do Nowej Zelandji, który miał
kosztować... kilka tysięcy złotych. |

A młodzież narodowa chodzi
dziś w Polsce bez butów, jada obia-
nych posad, stypendjów i subsy-
nych posad, stypendqów i subsy |
djów nie daje zginąć swym bezrobot-
nym kolegom.

Do „tamtej już po oskarżeniu za-
częli lipnąć i to skutecznie komuni-
ści — ta przeszła Berezę Kartuską,
a jednak dla swej wielkiej idei nie
załamała się. i

i

 

Bo dla nich d'wa słowa, widnieją-

boju nasi dziadowie, ojcowie i bra-
duchow- cia, dwa słowa — proste, a wielkie

— są razem najgłębszych, naj-
świętszych i najwznioślejszych uczuć
-- 5а celem w sobie.

„Bóg i Ojczyzna”. Żadna metoda
odbronzowania nie potrafi ich ze-
trzeć, dopóki Polak jest Polakiem, a
Ojczyzną jego Polska.

l przy tym starem, a wiecznem
haśle grupuje się dziś w zwartych

jednak sama miała dobre szeregach olbrzymia większość mło-
dzieży polskiej, młodzieży, która
również szuką prawdy i piękna
szuka nowych form, ktėreby dały
sprawiedliwość, równość i potęgę
ale własnemu Narodowi.

Młodzieży dla. której idea Wiel-
kiej Polski jest głównym celem,
Polska wielka, potężna, bez żadnych
Zachodnich Białorusi, a. jedynie z
ziemiami wschodniemi i wszystkie-
mi innemi, należącymi do Polsk.
stanowi to pojęcie, którego jeden z za
siadających przed kilku dniami na
ławie oskarżonych nie rozumiał A
Ojczyzna.

Z. K.

Morderstwo przy ul. Legionowej
| przed Sądem Okręgowym
| "W dniu 3 sierpnia roku ub, w go-
dzinach wieczorowych  zamordowa-
ny został w podwórzu domu Nr. 46
przy ul. Legjonowej furman Antoni
Szostakowski.

O zabójstwo oskarżeni zostali:
Simcha Kodesz — funman, oraz żona
jego, właścicielka sklepu spożyw-
czego — Sara Kodesz.

Oboje oskarżeni znaleźli się wczo-
raj przed lll-cim wydziałem karnym
Sądu Okręgowego.

| W czasie przewodu sądowego
wyjaśniły się następujące okolicz-
ności: Zamordowany Antoni Szosta-
kowski często nabywał różne arty-
kuły w sklepie spożywczym Sory Ko
deszawej i z czasem zadłużył się u
niej na kilkadziesiąt złotych. Oko-
liczność ta stała się powodem czę-
stych nieporozumień, podczas któ-
rych Sora Kodesz niejednokrotnie
mówiła, iż mąż jej Simicha „odpłaci”
Antoniemu Szostakowskiemu. Rów-
nież Simcha Kodesz groził Szosta-
kowskiemu, mówiąc, iż nie będzie
$o zaskarżał o dług do sądu, śdyż
sami wymierzy sobie sprawiedliwość.
T LL 03.
Choroby jelit. Powagi lekarskie po-

świadczają, że naturalna woda gorzka

drażnieniu jelit przyjemnie i bezboleśnie.

 

 

 

RE Zarządzenie p, Kuratora Okr. 7zkolnegą GII
« „W Sprawie „Krucjaty Eucharystycznej”poraz pierwszy jako ZSSR. Pierwsi

patrzą krytycznie i widzą, że poka-
zują im Sowiety tylko to, co istotnie
jest dobre i ciekawe. To, co wstrzą-
śnie człowieką «0 cywilizacji zachod-

„Krucjata Eucharystyczna”, 6xu-
piająca najmłodszą  dziatwę  kato-

niej — jest głęboko ukryte. Drudzy Ilicką, okėlnikiem p. kuratora Okr.

patrzą zachłannemi oczyma na bu-
downictwo sowieckie, na szalony,
rozmach wytwórczości i zamykają|
chętnie oczy na wszystko złe, na to,,
co nie jest na pokaz. |

, Przykładem tego jest chociażby|
to, czego szukają młodsi, szczególnie
a poglądach radykalnych, i starsi w
wiadomościach prasowych z Sowie-
tów i o Sowietach. Pierwsi znajdują
w nich, że nic się w Rosji pod wzglę
dem teroru, walki bezwzględnej z
religią i nowego podziału na war-'
stwy uprzywilejowane i „liszeńców”
— nie zmieniło. Drudzy nawet nie
czytają tego. ldh interesują postępy|
na polu wiedzy, na polu gospodar-|
czem — wielkie budownictwo i pra-;
ce dla wszystkich. !

Taka budowa kanału Wołga—!
Bałtyk, Można ją ocenić jako gigan-
tyczne dzieło i... tyle. Ale są tacy,
którzy nie zapominają, że dokonane
ono zostało rękami „liszeńców” w
tak okropnych warunkach, jakich
nie przewidują najcięższe więzienia
państw cywilizowanych. ь

Dla jednych tylko cel — dla in-
nych tenże cel, ale i środki.
W dniu zakończenia procesu zda-

rzyło mi się rozmawiać na ten temat,
z osobą, która zna dokładnie Rosję
nrzedwojenną, a obecnie czyta dużo
literatury sowieckiej, żywo interesu-
ma działalnością ;gospodarczą w

W związku z procesem  usłysza-
łem takie zdanie „Młodzież patrzy
na przemiany w Rosji już oczyma:
historyka, — my — tych, którzy w
tej historji braliśmy udział.
— Pamiętam dzień 10 stycznia

1919 r. wKijowie—mówip.J. W.
ciągu jednego dnia straciłem  roz-
strzelanych na ulicach miasta około
30 najbliższych przyjaciół i znajo-.
mych. Tych rzeczy się nie zapo-

— A zresztą jest coś co dzieli i
ochroni Polskę ad komunizmu. Tem
jest położenie ideowe. Po tamtej,
stronie czysty, bez domieszek ma-
terjalizmi — po drugiej, w Polsce, tak
wśród etarszego społeczeństwa, jak:
i w ogromnej większości młodzieży
idea narodowa.

Dlatego też mimo, że cała mło-
dzież.w Polsce, tak, jak i w całym

świecie (zresztą czynią to i starsi)
żywo interesuje się eksperymenta-|
mi polityki sowieckiej, a widząc bra-|

szuka
nowych fonm i wyjścia ze ślepego.
zaułka — ona właśnie, chciażbymia|

„rowi

Szkoln. Wil. została usunięta ze
szkoły.

Organizacja ta istnieje jawnie,
nie zawiera nic ukrytego w swych
pracach i dążeniach, mie stoi w ja-
kiejkoiwiek sprzeczności z życiem
szkolnem, a natomiast przyczynia
się do wyrobienia w dziatwie poczu-
cią obowiązku, pracowitości i bar-
dzo jest kochana przez dziatwę, a
pod względem patrjotyzmuprzoduje jąć
wszystkim organizacjom szkolnym.
imo to p. Kurator Okr. Szkoln.

uznał za właściwe wydać okėlnik
treści następującej: `

„Panom  Inspektorom Szkolnym
w Okręgu przesyłam do wiadomości
i stosowania.

„Kuratorjum Okręgu Szkolnego
Wileńskiego w Wilnie. Dnia 27 gru-
dmia 1935 roku. Nr. 1 — 41682/35.
Krucjata Eucharystyczna. Do Pana
Inspektora Szkolnego w ...

„W związku ze sprawozdaniem
Pana Inspektora z dnia 2.XII 1935 r.
Nr. 2218/35 wyjaśniam, że nie może
być na terenie szkoły powszechnej
organizowana dla dziatwy szkolnej
Krucjata Eucharystyczna jako orga-
mizacją szkolna.

„Gdyby jednak księża probosz-
czowie organizowali Krucjatę Eu-
charystyczną w zakresie swych obo-
wiązków i kompetencyj duszpaster-
skich na terenie kościoła i onganiza-

‚ 1а tą próbowali obqjąć i dziatwę w
wieku szkolnym, szkołą nie możę się
temu przeciwstawiać.

„Wobec powyższego traci moc
wyjaśnienie, podane Panu Г kto-

do wiadomości w odkkókk
ustępie pisma Kuratorjum z dnia
15.X 1935 r. Nr. I - 34012/35.

Kurator Okręgu Szkolnego
(-) K. Szelagowski“.

Inspektor Szkolny w Wilnie
wiat) na podstawie tego pisma Ku-
ratorjum dnia 3.1 1936 r. Nr. 2510/35
wydał od siebie okólnik do przewod-
niczących Konferencyj rejonowych
nast.. treści:

„Na podstawie wyjaśnienia Ku-
ratorjum Okręgu Szkolnego z dnia
27.XII 1935 r. Nr. I - 41682/35 za-
wiadamiam, że nie może być na te-
renie dk powszechnej organizo-
wana dla dziatwy szkolnej Krucjata
Eucharystyczna, jako organizacja
szkolna. Wyjaśnienie to anuluje
wszystkie moje poprzednie. decyzje
tej sprawy dotyczące. Panowie Prze-|
odniczący Konierencyj  Rejono-,

wych z treścią niniejszego pisma
zaznajomią Panów ierowników|

| tencyj duszpasterskich',

szkół, należących do rejonu konfe-
rencyjnego.

(--) Ziemacki”.
lnspektor Szkolny

jak widzim2 poszedł dalej niż Ku-
ratorjum, | mie umieścił nawet
ustępstwa ze strony p. Kuratora na
rzecz proboszczów, łaskawie zezwa-
lającego na prowadzenie w parafji
„Krucjaty Eucharystycznej" „w za-
kresie sw obowiązków i kompe-

śdyby na-
„organizacją tą próbowali ob-

i dziatwę w wieku szkolnym”.
Okólnik p. Kuratora w ustępie,

dotyczącym. proboszczów stanowi

wet

 

Dorożkarz zabity
przez pociąg

Dnia 15 bm. o godz. 1,20, о-
wóz jadący luzem z Nowej Wilejki
do Wilna, na niestrzeżonym przejeź-
dzie, przecinającym Czarny Trakt
pod Wilnem, najechał na  dorożkę,
zabijając woźnicę Jana  Jabłońskie-
go, zamieszkałegow Wilnie przy ul.
Kropiwnica 8. Zabity został również
koń, dorożka zaś rozbita. Przyczy-
ną wypadku była nieuwaga zabitego.
Dochodzenie prowadzi się.

Zamiast pomocy
wyrzucił na ulicę
Zamieszkały przy ul. Zawalnej

57, niejaki Bielic, z chwilą kiedy za-
wważył, iż służąca jego Helena Goli-
sówina zapadła na jakąś chorobę,
nie zważając na stan chorej i g0-
rączkę wyrzucił ją na ulicę.

Nieszczęśliwa udała się do po-
gotowia, gdzie lekarz stwierdził po-
trzebę umieszczenia jej w szpitalu.

O nieludzkim postępowaniu Bie-
lica powiadomiono policję, бга
WJ w tej sprawie dochodze-
nie. (e)

„Wóz pod pociągiem
ŚWIĘCIANY. (W: dniu 10 bm. o

godz. 13.57, na 493 km szlaku kole-
jowego Ignalino — N. Święciany po-
ciąg pośpieszny, zdążający z Wilna,

Wileński — organizacji na terenie

niewątpliwie ograniczenie ich praw
proboszczowskich. Uprawnienia bo-|

o prowadzenia
ościoła nie

należą do kompetencji Kuratorjum.
„Krucjacie' według okólnika nie

należy się przeciwstawiać tyllko w

wiem: proboszczów

tym wypadku, gdyby była prowa-;.
dzona na „terenie Kościoła”. A jeśli,
ks. Proboszcz urządzi zebranie na“
plebanii lub w sali parafjalnej i tam:
się znajdą dzieci uczęszczające do
szkół? Znając „gorliwość różnych
kierowników szkół, łatwo przewi-
dzieć, że wielu z nich uzna, iż nastą-
piło naruszenie przepisów okólnika
i zechcą powstrzymać dzieci szkolne
od udziału w zebraniach. Powstaną
na tem tle niewątpliwie nowe zatar-
'śi a źródłem ich będzie nieszczęśli-
„wa stylizacja tego okólnika. Bo dal-
sze wątpliwości nasuną się, gdy za-
miast  „„proboszcza”, wymienionego
w okulniku, organizację prowadzić
będzie. wikary, lub katechetka.

Do „Krucjaty' należą dzieci nau-
czycieli, urzędników, służby bezpie-
czeństwa. Jest rzeczą całkiem pew-
ną, że te dzieci odpadną, chociaż bar
dzo chcą do organizacji należeć, a
niejedna nauczycielka nawet czyn-
nie brała udział w jej prowadzeniu,
„dopomagając księdzu w pracy. To

° ( №й widziałem oburzenie i łzy w o-
„czach. takich nauczycielek, dotąd
bardzo lojalnych w stosunku do
„władz szkolnych a nawet do obecne-
"go kierumiku.

Naprawdę staje się rzeczą nie-
,zrozumi czego od tej niewinnej
organizacji chce Kuratorjum, czy też!
pp. lnspektorowie? Przecież łatwo
„Się zapoznać ze statutem tej ongani-
zacji i łatwo zrozumieć stanowisko
kleru, które: „Krucjatę Euchary-
styczną” i podobne organizacje trak-
tuje jako jeden ze środków wycho-
wania w duchu religijnym. „Krucja-
ta", prowadzona jawnie, nie budzą-
ca nienawiści klasowej, a wychowu-
jąca w duchu miłości Ojczyznyi po-,
„święcenia dla niej, powinna być ra-,
czej popierana przez władze szkol-
ne, a nię usuwana ze szkoły.

Zagadnienie „Krucjaty Euchary-
stycznej” nie jest bynajmniej Z
dnieniem dotyczącem tylko ducho-
wieństwa i wiłładz szkolnych. Jest to

„Franciszka-Józeia* działa nawet przypo- |

W dniu 1 sierpnia roku ub, Sim-
cha Kodesz, fizycznie silniejszy od
Szostakowskiego pobił ga prawie do
MIRYprzytomności.

dniu 3 sierpnia w godzinach
wieczornych do sklepu Sory Kadesz
wszedł  Szostakowski, prosząc O
sprzedanie papierosów. Pa wymianie
kilku słów pomiędzy nim, a Sorą
Kodesz powstała kłótnia, która prze
niosła się następnie na podwórze,
gdzie Sora Kodesz uderzyła Szosta-
kowskiego rondlem po głowie, jed-
nacześnie wzywając pomocy męża.
Zaalarmowany krzykiem żony Sim-
chą Kodesz wybiegł na podwórze i
uzbrojony w duży kuchenny nóż rzu-
cił się na Szostakowskiego, który
począł uciekać. W kilku susach
Simcha Kodesz dopadł uciekającego
i zadał mu w plecy kilka ran. Zala-
ny krwią Szostakowski upadł na
„ziemię. Wówczas rozbestwiony fur-
man usiądł na nim i leżącemu zadał
jeszcze: kilka śmiertelnych ciosów.
W pewnej chwili Szostakowski zdo-
łał jęknąć: „nie bij, bo ja fuż umie-
ram', lecz morderca jeszcze raz
|pchnął go nożem w okolicę serca,
,co spowodowało natychmiastową
„šmierė Szostakowskiego.

Na miejsce zbrodni przybył
„wikrótce funkcjonarjusz policji, któ-
remu Sora Kodesz wręczyła nóż

a, oświadczając, iż jest to nóż
Szostakowskiego.

„Podczas przewodu | sądowego
zbadano 18-stu świadków. Proces
trwał przez cały dzień.

Wieczorem ogłoszono wyrok, na
| którego Sora Kodesz została
z zarzutu współmorderstwa  unie-
winniona, Simcha Kodesz zaś skaza-
ny został ną 5 ląt więzienia, Na-mo-
„cy amnestji zmniejszona mu karę do
„3 lat i 6 miesięcy.

Oskarżonych bronili adw. Ko-
walski i Andrejew. (e)

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA„POLSKA
a 1

cena 10 groszy

Donabyciawkioskach,
,AASOIIIa T,

Grodno ku czci |
Žeroinskiego

GRODNO. (Pat). Zorganizowany
przez T-wo Przyjaciół Literatury i
Sztuki wieczór ku czci Żeromskiego
zgromadził przedstawicieli sfer kul-
turalnych, młodzież wyższych klas
szkół średnich i szeroki zastęp ludzi
ze wszystkich warstw społeczeństwa
grodzeńskiego. :
Największe zainteresowanie wzbu

dził referat Marji Dąbrowskiej, au
torki „Nocy -i dni”, pod tytułem
„Tragizm Żeromskiego w jego utwo-
rach'. Pozatem aktorzy miejscowe-
go teatru recytowali wiersze mło-
dych poetów, poświęcone Stefanowi
Żeromskiego.

Zwalczanie kłusow-
| nictwa

GŁĘBOKIE. W. powiatach dzi-
i śnieńskim i brasławskim władze
|bezpieczeństwa energicznie zwalcza-
ją kłusownictwo,: potajemne $gorzei-
nnictwo i przemyt. .

W. ostatnich dniach odebrano
kłusownikom 30 strzelb i większą
ilość amunicji. . „JSxisiów

Długowieczność 2
WGiębokiem

GŁĘBOKIE, W dniu 13 bm. zmar-
ła w Głębokiem Marjanna Sitkow-
"ska, licząca 109 lat. Silkowska cie-
„szyla się dobrem zdrowiem.i pamię-
,tała dobrze czasy mpańszczyźniane
„oraz ruch powstańczy w roku 1863.
Ostatniego dnia jeszcze ' cerowała

—

 

najechał na miestrzeżonym: przejeź- zagadnienie dotyczące całego społe- skarpetki, poczem um i nė

dzie nafurmankę'Krzysztofa Jodo- czeństwa katolickiego. Katolicy.po- |żyła «się do łóżka i aAE
waltisa, mieszkańca wsi Birży, gm. winni się domagać, aby Krucjata|wsze. Sitkowska od wczesnych lat
kołtymiańskiej. Koń został zabity.
Przerwy w ruchu nie było. Woźnica
tłumaczy, że nie zauważył nadjeż-
dżającego pociągu. Poszkodowany

licza straty na zł. 150.

ła stracić swe žycie, nie da otworzyč |2772-22-32 55555 >
dzwi w kierunku ZSSR.

Do drzwi tych.dośdzie i będzie
nawet próbowała czynić w nich, jak|
to powiedział p. prokurator „lufciki|
i szpary” tylko tą garść młodzieży,
dla której pojęcie narodu
stym dźwiękiem.

jest pu-imu Nr. 31
t Iprzez szofera o nieustalonym nazwi-

' Taksówka najechała na furmankę, a autobus
na samochód ciężarowy

Na ul. Mickiewicza w pobliżu do-|
taksówka prowadzona|

ko odjechała.  Poszkodowanym za-
jęło się pogotowie ratunkowe.

Na placu katedralnym autobus

Eucharystyczna została nietylko do-
zwoloną na terenie szkoły, lecz by
została ona wciągnięta na listę or-
ganizacji szkolnych, bo przecież jest
to onganizacja par excellence szkol-/
na, przeznaczonadla*dziatwy w wie-
„kw szkolnym i jeszcze raz powta-
rzam kochana przez dzieci.

E. J.

Pierożek  przywłasz-
„czył wieprza

Podczas kupna na rynku ponar-
Ta olbrzymia większość, którą sku najechała na wiejską furmankę.. komunikacji miejskiej. zderzył się z skim ejrzani osobnicy Pierożek,

stanowi młodzież nacjonalistyczna Wskutek uderzenia jadący furmanką | wojskowym s
rozumie, że prócz budownictwamac- rolnik Tomasz

i | Strzeliszki, śm. mickuńska) wyrzu-ki bolszewizmu poza wszelką  tru-
Siemaszko  (zaśc.

em , ciężaro-
wym.

„ Wskutek karambolu w obu au-

aszczyli so-
Żukowskiego

| oraz. Karczewski, prz
|bie na szkodę Piotra
; (z, Biały 8) wieprza wartości 130 zł.

cizną rozkładową mają tę samą za- cony został na bruk. Doznał on cil- tach stwierdzono lekkie uszkodze-| Na skutek złożonej przez poszko-
chłanność — co dawna Rosja  car- |nyc
ska. Widzą komunizm bez maski.!

obrażeń całego
miast po wypadku taksówka

ciała. |. |nia. Wypadków z ludźmi nie było. e dowanego skargi policja wszczęła
dochodzenie. (e)

dziecinnych znała żyjącego i cie-
szącego się dobrem zdrowiem miesz-
kańca Głębokiego,
Franciszką Zarembę.

zbiórka na rzecz lud-
neści polskiej na Litwie

Realizując uchwałę wiecu prote-
stacyjnego przeciwiko uciskowi Po-
laków na Litwie z dn. 5 bm. Komi*
tet Wykonawczy wiecu w Wilnie or-
śanizuje w dniu 19 stycznia rb.
pierwszą wielką. zbiórkę. publiczną
na rzecz „Funduszu Pomocy dla u-
ciśnionej ludności polskiej. na. Li-
twie”. Komitet Wykonawczy. odwo-
łuje się do ofiarności społeczeństwa
wileńskiego i prosi — „niech żaden
wilnianin nie i chociażby
drobnej ofiary dla naszych braci na
Litwie”.

 
gmp. rw

118-letniego
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NOWY PARAWAN
„Nasz Przegląd“, oceniając polity-

kę radykalnego odłamu obozu rządo-

wego, twierdzi, że lewica sanacyjna

„znajduje się na bezdrożach”,

„Nikt nie jest tak zainteresowany—

pisze organ  sjonistyczny — jak

demokracja żydowska, w powstaniu w

Polsce silnej partji postępowej, przy-

czem każdy kto ujmuje naszą rzeczy-

wistość realnie, rozumie, że. trzonem

takiego stronnictwa może się stać na*

razie tylko lewe skrzydło.sanacji'.

Wychodząc z tego założenia, „Nasz

Przegląd' uważa, że sanacja, która

„nie jest faszyzmem we właściwem

znaczeniu tego słowa, lecz najwyżej

półłaszyzmem', chroniącym kraj

przed Endecją, mogłaby w swoich ra-

dykalnych kołach „odegrać dla postę-

pu rolę bardzo dodatnią i od demo-
kratycznej treści zbliżyć kraj powoli

do demokratycznej formy", Niestety,

lewica sanacyjna wciąż popełnia błę-

dy, świadczące o niezrozumieniu przez

nią sytuacji, Pierwszym jej błędem

było to, że po zwycięstwie majowem

nie połączyła się z partjami lewico-
wemi, które poparły zamach i_ nie

wytworzyła wraz z niemi stronnictwa
rządowego,

Popełniwszy ten pierwszy błąd, le-

wica sanacyjna brnęła dalej na bez-

droża. Zostawszy faktycznie opozycją
w obozie rządowym „niema ona, zda-

niem „Naszego Przeglądu”, nawet

odwagi odgrywania roli energicznej o-

pozycji”. Dało się to zauważyć zarów-
nó w szeregu kwestyj ściśle politycz-
nych, jak i w zagadnieniach gospodar-
czej natury. Nawet obecnie, kiedy

sprawy ekonomiczne stały się zaga-

dnieniem najpilniejszem į najważniej-

szem, lewica sanacyjna nie zdobyła się
na wysiłek sformułowania i narzuce-

nia własnego programu, ale skapitu-

lowała przed „tezami p. Matuszew-
skiego, najskrajniejszego herolda pra-

wicy sanacyjnej''. *
Ten niewesoły stan rzeczy budzi

niepokój w opinji żydowskiej, wska-
zując na małą prężność kół, które jei

zdaniem, powinny w nadchodzącym

okresie odegrać w Polsce rolę trzona

partji postępowej,

Nie zamierzamy wdawać się w roz-
ważania słuszności krytyki postępo-

wania lewicy sanacyjnej, Chodzi nam

zgoła o co innego. Oto na tym przy-
kładzie widzimy nietylko kuchnię po-
lityczną, w której przygotowuje się

tak znakomite danie, jak „partja po-

stępowa“, ale i pietraszącego je —
kucharza. Należy dobrze sobie zapa-
miętać to szczere wyznanie, że w po-

wstaniu u nas silnej partji postępowej

najbardziej
Naszem zdaniem, należałoby to ująć

cokolwiek inaczej, W powstaniu ta-
kiej partji zainteresowani są wyłącz-

nie Żydzi.

Znamy wszyscy mglistą i bałamutną
ideologję „postępowców'., Wszystko

jest w niej niejasne i względne. Ich

zasady i dążenia nie mają nic wspól-
nego z realnym interesem narodu, z
jego potrzebami i celami, Są jednak

w tej ideologii dwa punkty niezmier-

nie jasno sformułowane i bardzo moc-
no wczepione w mózgi „postępow-

ców”. Jest to walka z nacjonaliz-

mem własnego społeczeństwa i po-
pieranie wszystkiego, co pochodzi od

Żydów. Stanowisko sprzeczne z in-
teresami żydostwa, w każdej sprawie
i na każdem miejscu, zgóry jest uzna-
wane za nie demokratyczne i nie po-

stępowe,
Wynika z tego, że partje „postępo-

we“ są poprostu narzędziem narodo-

wej polityki żydowskiej, „postępow-

cy' zaś są świadomymi, lub nieświa-

domymi wykonawcami żydowskich|

zamierzeń.

Obecnie w Polsce, w związku z po-
stawą kraju oraz z dużem ožywiė-

niem w sanacyjnym światku, gdzie

już przychodzi chwila — jak pisze
„Gazeta Polska” — robienia rachun-

ku sumienia i zajmowania miejsca po

jednej, lub drugiej stronie barykady.

rozpoczęło się przegrupowanie na ca-

łym froncie, i

W tem przegrupowaniu coraz bar-

dziej ujawnia się działanie siły, repre-

 
zainteresowani są Żydzi. |

i 

PRZEMÓWIENIE KARD. VERDIER
Kardynał Verdier, arcybiskup Pa-

ryża, wygłosił w sali teatru „des Am-
bassadeure” przemówienie, które zro- ;
biło duże wrażenie w świecie politycz °
nym. Jest ono wyrazem stanowiska
władz kościelnych we Francji wobeę |
aktualnych zagadnień politycznych,
Jest może nawet czemś więcej, skoro
zostało wygłoszone po powrocie
kardynała Verdier z Rzymu...

Nie posiadamy całkowitego tekstu
tego przemówienia; z tego wszakże,
co podały dzienniki francuskieiz tego,
co dała Katolicka Agencja Telegra-
ficzna, możemy sobie dostatecznie
zdać sprawę z myśli przewodnich о-
świadczenia arcybiskupa Paryża.

Na czele jego tez należy oczywi-
ście postawić przeświadczenie o ko-
nieczności pokojowego współżycia
narodów. Boć przez wieki dziejów
Europy Kościół chciał być i był za-
wsze czynnikiem pokoju. Z samej je-
go istoty wynika ta jego rola, Rozu-
miejąc głęboko naturę życia ludzkie-
go, nie stawiał sobie Kościół celów
niemożliwych do urzeczywisinienia,
liczył się zawsze z rzeczywistości. i w
ramach tej rzeczywistości j zgodnie z
właściwościami natury ludzkiej roz-
wijał swą akcję w dziedzinie spraw
ziemskich. Tem się różnił zasadniczo
i różni się dziś od utopijnej Ligi Na-
rodów, tego typowego dzieła wolno-
myślicielskich i wolnomularskich or-
ganizacyj, będących wyrazem mate-
rjalistycznego na świat poglądu,

‹ № przemówieniu kard. Verdier
znajdujemy ustępy poświęcone zaga-
dnieniu wojny i pokoju, Oto najważ-
niejszy z nich (cytujemy według
K.A.P.):

„Ze stanowiska teologii katolickiej,
wojna jest aktem szaleńczym i zaprze-
czeniem zdrowego rozsądku, śdyż nie
daje, czego się ludzkość od niej spodzie-
wa, to znaczy nie zadość czyni sprawie-
dliwości i prawu. A stała się wojna naj-
gorszem nieszczęściem od czasu. śdy wy-
nalazki i y „nowoczesne walki
wzmagają jej działanie destruktywne
prawie bez końca. I dziś więcej, niż kie-
dykolwiek, możemy powiedzieć, że tylko
w jednym wypadku wojna może być do-
zwolona, to iest na wypadek uprawnio-
nej obrony (le cas de lógitime defense).
A na to potrzeba: 1) aby kraj pode'mu-
jący wojnę był zaatakowany nieslusz-
nie; 2) aby ten niesłuszny atak zagroził
zrujnowaniem dobra, którego u'rata
spowodowałaby rzeczywistą fizyczną lub
moralną ruinę napadniśtego narodu; 3)
aby ten zaatakowany naród nie rózporzą-
dzał żadnemi innemi środkami obrony,
jak tylko wojną”. !

Liczenie się z rzeczywistošcią jest
dostatecznem wyjaśnieniem faktu, że
dygnitarze kościelni we Włoszech (o-
statnio arcybiskup z Palermo) są w
swym stosunku, do wojny afrykań
skiej zgodni zarówno z rządem wło-

skim, jak i z masą narodu włoskieśo
Inny analogiczny przykład przytoczył
w swem przemówieniu kard, Verdier,
mówiąc o udziale zakonników kato-
lickich w walkach z lat 1914—1918:

„Gdy w Europie ludy zostały powoła-
ne broń, drzwi klasztorów się otwo-
rzyły. | widziano braci wczorajszych,
jak wypełniali po bohatersku swój obo-
wiązek pod sztandarami państw walczą-
cych z sobą. y walka została ukoń-
czona, powrócili oni w prostocie ducha
do ognisk swego życia duchowego, by
Kokias swe A je. Po-
jobne czyny są prawdziwymzas em
dla ladzkoście acha

Proszę to porównać z odmową speł-
nienia swego obowiązku wobec oj-
czyzny przez integralnych pacyfi-
stów; zrozumie się wówczas przepaść,

'jaka dzieli usiłowania pokojowe Ko-
ścioła od pacyfizmu Ligi Narodów.
Słusznie też powiada kard, Verdier:

| „Sądzę, że poza Kościołem katolickim,
żaden kraj, żadna instytucja nie mogą
prowadzić na świecie tego dzieła jedno-
ści i miłości. Tylko Kościół ma ten po-
dwójny przywilej istnienia na całym
świecie i trafiania do dusz...”

Wszystko to, co, powyżej powie-
„dziano, jest w całkowitej zgodzie z
prawdą wysokiego gatunku, stanowią-
cą fundament myśli. ožywiającej
współczesne prądy narodowe w Euro-
pie, a ujęte z wielką ścisłością i pro-
stotą przeż kardynała Verdier w spo-
sób następujący:
„Obowiązki wobec RY nie mogą

mieć charakteru wyłącznego. ażdy
| człowiek należy równocześnie do wiel-
kiej PORA ludzkości, Bóś jest oj-
cem wszystkich | lzje sąkadzi, wszyscy lud:
przeto braćmi, Powinniśmy ich kochać
iako takich i pomagać im, jak tylko mo-
e.najlepiej. i

| „„Jednakowož „poniewaž każdy ż nas
| służy ludzkości poprzez swoją ojczyznę,
to znaczy pomagając swemu krajowi w
wypełnianiu swej msji w świecie, trze-
ba powiedzieć, że obowiązki wobec oj-
czyzny, jako że są bardziej bezpośred-
nie. powinny być, praktycznie bioroc,
wykonywane przed obowiązkami wobec
ludzkości”.

Słowa powyższe, nacechowane głę-
boką mądrością i poczuciem rzeczy-
wistości „określają dokładnie zasa-
dy, pozwalające już z wielką łatwo-
ścią snuć wskazania praktyczne,
dotyczące życia politycznego naro-
dów Europy...

Zawiera takie wskazania prak-
tyczne przemówienie -kardynała Ver-
dier, Odnoszą się one oczywiście do
Francji, są przeznaczone dla narodu
francuskiego, a nie dla wszystkich
narodów świata. Kto chce widzieć w
wystąpieniu arcybiskupa Paryża nau-
ki dla całej Europy czy całej ludzko-
ści, kto chce głos jego włączyć do gło-
sów tych wszystkich międzynarodó-
wek, odrzucających Kościół, lub też 

będących z nim w wiekowej, nieubła-
śanej walce, ten albo świadomie mówi
nieprawdę, albo też nie rozumie ani
oświadczeń kard. Verdier, ani też
głębokiego nurtu życia duchowego
Kościoła katolickiego.

Książę kościoła głosi pokój, ostrze-
śa przed wojną, wskazuje wyraźnie
na to, kiedy wojna jest uzasadniona i
dopuszczalna, A czyniąc to, ma oczy-
wiście przedewszystkiem na myśli
Francję dzisiejszą i grożącą jej woj-
nę... Jest to nietylko jasne dla kaž-
dego uważnego czytelnika oświad-

kard, Verdier, Dostojny mówca
kładzie odważnie kropki nad i, gdy
powołując się na swoją rozmowę z
Ojcem świętym, powiada:

Przed kil dniami zwi i si
tenwielki PENan zę Foch EE
jednocześnie powiedział mi, że pokójo-
wa polityka Francji jest dla niego na
ziemi najlepszą i największą nadz'eią.

ie wiem, czy kraj mój spotkał się kie-
dykolwiek z bardziej zaszczytnym i bar-
dziej wzruszającym hołdem”. ,

Schodząc z wyżyny rozważań zasa-
dniczych na pospolity grunt polityki
bieżącej, możemy powiedzieć, że po-
lityka pokoju p. Lavala, oparta na
jednolitem dążeniu opinji publicznej
we Francji spotkała bię z wyraźną a-
probatą Watykanu.

Jest to, zdaniem naszem, wypadek
polityczny wielkiej wagi. W naszych
oczach posiadać on będzie większe
znaczenie, niż to, co się mówić będzie
w Genewie, na terenie instytucji,
która chce być czynnikiem zgody i
pokoju, a jest w istocie źródłem nie-
zgody i narzędziem wojny...

*

Mówiąc o wystąpieniu kard, Ver-
dier, nie możemy, niestety, pominąć
tego faktu, że w rannem wydaniu je-
dnego z warszawskich dzienników,

| korespondent paryski tego pisma nie-
tylko dał po przemówieniu arcybi-
skupa Paryża doniesienie „nieodpo-
wiadające należycie" pełnej jego tre-
ści, jak przyznaje sama redakcja,
lecz treść przemówienia zniekształcił
i dodał własne, zupełnie błędne wnio-
ski, stawiając wystąpienie kardynała
Verdier w jednym rzędzie z wysiapie-
niami tych wszystkich czynników
m'ędzynarodowych, które w chwili o-
becnej chcą załatwić swoje własne in-
teresy pod płaszczykiem „ludzkości”
i „miłości pokoju”, pchając w ten
sposób narody Europy do „woiny
świętej” przeciwko temu  wszystkie-
mu, co stanowi treść i istotę dorobku
cywilizacyjnego ludów, żyjących tra-
dycią ziemska Rzymu starożytnego i
tradycją duchową Kościoła katolic-
kiego.

S. K. 

 

"STARORUSINI
Niema dwóch zdań co do tego — o

ile w polityce można coś przewidy-
wać — który kierunek wśród Rusi-
nów mołopolskich zwycięży: ukraiń-
ski, czy ruski. Z chwilą, kiedy po
stronie ruchu ukraińskiego stanęła
cerkiew grecko - katolicka, sprawa
została przesądzona na korzyść „U-
kraińców', Jedynie Łemkowszczy-
zna pozostała wierną dozorowi „rus-
kiemu', Wierność ta zapewniona jest
i na szereg dalszych lat przez stwo-
rzenie dla Łemków osoonej admini- |
stracji apostolskiej.
szczyzną ruch ten posiada swoje
większe i mniejsze ogniska w calfm
kraju. Jak on ilościowo przedstawia
sie i jakiemi wpływami rozporządza,
trudno to określić, Nie mogą tu być
miernikiem sukcesy wyborcze, bo te
zależą od „konjunktury”, W okresie
np. wyborów samorządowych prawie
wszystkie gminy Małopolski Wschod-
niej wybrały pokaźną liczbę „Staro-
rusinów”, ugodzie zaś „ро!вКо-
ukraińskiej — głosy
gdzieś się zapodziały,

Polityczną reprezentacją tego obo-
zu jest „Ruska Seljanska Organiza- |
cja”, działalnością oświatową  zaj-
muje się „Narodno - Proświtelne Ob- |
szczestwo im, M, Kaczkowskoho”, or-
ganizacjami gospodarczemi są: „Russ-
kij Rolnyczij Sojuz” i  „Rewizyjnyj
Sojuz Russkych Kooperatiw'. Prasa
teśo obozu przedstawia się następu-

Poza Łemkow- |

„staroruskie |

jąco: „Zemlja i Wolja” (tygodnik dla
ludu), „Russkij Hołos* (dla intel gen-
cji), „Narodna Bibljoteka” (miesięcz-
ne wydawnictwo książkowej, „Nau-
ka“ (kwartalnik). Od-i stycznia b. r.
poczęlo jeszcze wydawać pismo dla

| kobiet p. t. „Oczah“. W rękach tego
| obozu są też dwie najbogatsze ruskie
| instytucje: „Stauropigja” i „Narodnyj
| Dom".
| Na odbytym z końcem grudnia o-
| gólnokrajowym zjeździe Rusk. Sel
Organizacji uchwalono szereg rezolu-
cyj, z których możemy poznać ideo-
we oblicze i dążenia tego obozu:

| „Piąty Ogólnokrajowy Zjazd dele-
gatów RSO, jako naczelne przedsta-
wicielstwo ruskiego zaludnienia „Ha-

, łyczyny”, pozostając wiernym histo-
| rycznym tradycjom halicko - ruskiego
! narodu, nieustępliwie etoi na straży
idei ruskiej narodowo - kulturalnej je-
dności i odnosi się zasadniczo wrogo

! do ukraińskiego narodowego separa-
| tyzmu i do narodowych partykularyz-
mów, które prowadzą nasz naród do
politycznej i narodowej zaguby, Zjazd

| stwierdza, że RSO, przestrzegając, jak
ipierwej, lojalności względem pań-
stwa i rządu, będzie wszelkiemi pra-
wnemi środkami dążył do zdobycia

| dla halicko - ruskiej ludności pełni na-
rodowych, politycznych, kulturalnych
i ekonomicznych praw, które według
konstytucji należą się członkom ru-
skiej narodowości narówni z Polaka-
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zentowanej przez zbiorowego „brata

Jakėba“. Siła to oddawna istniała i

działała w tej części społeczeństwa, |

która się znajduje po za zasięgiem
wpływów ideologji narodowej. Obec-

nie jednak przyszła chwila, w. której

uznano;za konieczne zwiększenie jej

aktywności, W związku z tem zacho-

dzi potrzeba ustawienia na arenie po-
| litycznej jeszcze: jednego parawanu,
za którym ukryty „brat Jakėb“ bę:

(dzie pociągał za sznurki nowych ma-

rjonetek,

Parawanem tym ma zostać

partja postępowa”.
„silna

mi, jąko równouprawnionym obywa-
telom państwa. Zjazd stwierdza, że
odbyte w tym roku wybory do ciał
ustawodawczych nie dały i w istnie-
jących warunkach, z powodu polsko-
ukraińskiej ugody i nie mogły
dać ruskiemu społeczeństwu jego
przedstawicielstwa, które mu się po
sprawiedliwości należy, odpowiednio
do jego liczby i rezultatów, osiąśnię-
tych przy wyborach do organów sa-
morządu lokalnego. Równocześnie
zjazd zaznacza, że wybrani do usta-
wodawczej izby przedstawiciele nie
mają wyłącznego prawa do reprezen-
tacji miljionowych 'mas katolicko-ru-
skiej ludności, 40 procent której, jak
wykazał osta!tni spis ludności, uważa
siebie nie za Ukraińców, lecz za Ru-
sinów "...,

Zjazd protestuje dalej przeciwko
ukrainizacyjnej polityce cerkwi i do-
maga się osobnego biskupa - ordy-
narjusza i osobnego seminarjum du-
chownego dla tych wiernych, którzy
są przeciwni ukraińskiemu duchowi
obecnej cerkwi grecko - katolickiej.
Podobne  rezolucje wysunięto i w
sprawie szkolnej, żądając wprowa-
dzenia do szkół ruskiego literackiego
języka (czytaj: rosyjskiego).

Cóż o tem wszystkiem sądzić z na-
szego stanowiska narodowego? Przy-
znać trzeba, że chwilowo ruch ruso-
filski (bo takim jest właściwie ten ca-

stosunkowuje się do państwa polskie-
$o, niż ruch ukraiński, ale specjalnie
też zachwycać się Nm nie mamy po-
wodu, zwłaszcza gdy chodzi o dalszą
przyszłość, Jak długo jednak ruch
ten istnieje i jak długo ujawnia wo-
bec Rzeczypospolitej pełną lojalność,
nie mamy powodu żadnego do poma-
gania Ukraińcom w zwalczaniu tego
ruchu, 3 KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI

 
ły „halicko - ruski'' ruch), lojalniej u- |

PRZEGLĄD PPASY
„JAK POŁOŻYĆ KRES EKSCESOM

ANTYŻYDOWSKIM
NA WSZECHNICACH“

Na pytanie to odpowiada w wy*
wiadzie z żargonowym  „Hajntem“
profesor uniw, warsz., Z. Szymanow=
ski, „Zaszczyt'”, jaki spotyka prof. Z.
Szymanowskiego, że  żargonowiec
drukuje jego opinje, zawdzięcza ten
pedagog polskiej młodzieży. swemu
niedawnemu wystąpieniu przeciw ak-
cji autyżydowskiej na uniwersytetach,
Jest to — zdaje się — pierwszy i na
długo chyba jedyny — profesor pol*
ski, który atakuje polską młodzież w
dzienniku żargonowym.

Prof, Szymanowski nie widzi innej
rady na polską młodzież, jak surowe
kary, Żałuje, że ich dotąd nie nakła-
dano.
„Surowe kary otrzeźwiłyby nieco 1 ©-

chłodziłyby gorący temperament pew-
nych studeniów, tych „co do których od-
nosi się wrażenie, że tylko poto przyszli
na wszechnicę, by wyčwiczyč się w wy=
wolywaniu i organizowaniu antyžydow-
skich zaburzeń”, A
A oto dalsze poglądy polskiego pro-

fesora o polskiej młodzieży, z które-
mi zwierza się ten osobliwy pedagog
žargonowemu dziennikowi:
„Aranžerowie awantur, to przewažnie

młodzi ludzie, którym nie chodzi o stu-
dja i dypłomy, lecz o2terenu
uniwersyteckiego dla politykowania 1 а-
wanturniczej ruchawki... Zamiast karać
ogół, należy ukarać bezpośrednio win-
nych i to w tak ostrej formie, aby się
im odechciało hulanek na terenie uniwer-
syteckim".

Rozentuzjazmowany dziennikarz,
widząc taki zapał profesora do walki
z narodową młodzieżą polską, zapy-
tuje go, czy „nie uważa,, że nadszedł
czas utworzenia na wzór innych kra-
jów, także w Polsce Ligi dla zwal-
czania antysemityzmu',

Oczywiście profesor staje do ape-
lu. Oto jego odpowiedź:
„A kiedyž nie był czas po temu w

Polsce niecodległej? Kiedyż to u nas
nie panował antysemityzm. aby go nie
trzeba było zwalczać wszelkiemi środka-
mi? Niestety, jak dotąd. nic nie słysza-
łem o jakiejkolwiek inicjatywie na tem
polu W każdym razie taka kulturalna
micjatywa mogłaby oczekiwać poparcia i
zainteresowania tych kół polskich, | d'a
których ludzkość i sprawiedliwość niódy
nie były pustemi, abstrakcyjnemi i zbla-
kłemi poieciami, których się używa tyl
ko do celów retorycznych...

„Kultura!na inicjatywa” obrony ży-
dostwa w Polsce znalazła więc wśród
profesorów polskiego uniwersytetu
pierwszego zwolennika,

LINJA PODZIAŁU

Artykuł „Gaz. Polskiej” p. t. „Li*
nja podziału” jest dalej omawiany w
prasie. Milczą dalej tylko ci, przeciw
którym jest skierowany: konserwaty-
ści i „radykali” sanacyjni, P. Niedział-
kowski pisze w „Robotniku”: —
„ Rozczulające są ly, „Gazety” ©
„dole ', który pragnie, żeby było „po-
dawnemu”. Co to jest? nieprawdono-
dobna naiwność? tupet śmieszny, bo zbyt
jawnie sprzeczny z rzeczywistośc: 4
aż tak daleko sięgający brak orjentaci

„Goniec Warsz." otrzymał o powo
dach eskapady „Gaz, Pol." następują-
cą informację: : :
„Przez pewien czas pulkownicy zajmo-

wali wobec dokonywanych zmian stano-
wisko wyczckujące. Dopiero zmiany na
stanowiskach dyrektorów personalnych
wywołały burzę niezadowolenia. Puł-
kownicy uważają ostatnie posunięcia za
„złamanie układu”, bo zdaniem ich, to
co się ie dzieje, to nie jest już
„lekiem rozluźnieniem”, lecz „rozdzie-
raniem szwów” systemu majowego”.
W takim razie konserwatyści Ra-

dziwiłła i radykali F. Lechnickiego są
fałszywym adresem, a ostrzeżenie
„Gaz, Polskiej” skierowane zostało w
innym kierunku. Bo przecież pp. Ra-
dziwiłł i Lechnicki dyrektorów perso-
nalnych nie zwalniali,

WOJNA POTRWA DWA LATA?

Korespondent rzymski „Gaz. Pol."
przedstawia poglądy kół faszystow=
skich na długotrwałość wojny. Wyni-
ka z nich wniosek, że wojna w Abisy-
nji przeciągnie się poprzez porę desz-
czową (kwiecień — wrzesień) do na-
stępnego roku. Mussolini miał nawet
oświadczyć, że potrwa dwa lata, Ko-
respondent (F. Chrzanows':i) pisze, że
przeciąganie się wojny, choćby Bank
Włoski zupełnie przytem miał być o-
golocony ze złota, |

„nie budzi we Włoszech paniki. Woj-
na podjeta została bowiem przez fa-
szyzm nie dla zarobku ani dla przepro-
wadzenia dobrej i opłacającej się tran-
zakcji, której zyski dałyby się obliczyć
w brzeczącej monecie. Chodziło przede-
wszystkiem © zespolenie narodu pod
znakami faszystowskiemi, o pobudzenie
t zw. świadomości kolonialnej, o roz-
winięcie ducha ies oraz o re-
alizację ekspansji nie tylko gospodar-
czej, ludnościowej, ale również moralnej
i cywilizacyjnej Wszystkie te cele są
wartościami. nie dającemi się przeliczyć
ani na złoto, ani na dewizy zagraniczne.

j I dlatego rozmach i upór, z i im Mus-
solini prowadzi swe dzieło wa iręcać
budzi przerażenie wśród trzeźwych kup-
ców i rozważnych finansistów, ale zmaj-
4 Sios w łonie partii faszystow=

skiej”.    



  

 

Pisarze a rzeczywistość
czisiejszej Rosji

„Jak wygląda warsztat pisarski dzi-
siejszego rosyjsuiego literata? W ja-
kim żyje kręśu opinji i formuł, jakie
wydarzenia i obiawy kształtują jego
życie i zapładniają twórczość? W ja-
kiej atmosferze wytwarza się jeg po-
śląd na świat i w jaki sposób powsta:
je stosunek między nim a rzeczyw!stoś-
ciął

_ Na te interesujące pytania usiłuje
dać w styczniowym zeszycie prask'eśo
organu slawistów „Slavische Ku d-
schau4' — odpowiedź Siergiej Tietja-
kow. znany pisarz sowiecki. Oczywiś-
cie trudno się było — jak zobaczymy
— imnej odpowiedzi spodziewać po li:
teracie mieszkającym za naszą wschod
nią śranicą, jednak mimo całego na-
iwnego optymizmu, rzecz Tretjakowa
zasługuje na przytoczenie bodaj w u-
rywkach, zwłaszcza, że autor daje pa-
zę dobryck obrazków, wrażeń i nastro-
jów.

to — mówi Tretjakow — obraduje
kongres młodych przyjaciół „Aw.odo-
ru”, stowarzyszenia popierającegc roz-
wój motoryzacji i autostrad. Obok
mnie siedzi młodzieniec z miasta noszą
cego nazwę Gorkij i dziewczę z Ufy.
Młodzieniec szepcze mi z zapałem:

—Przyjeździe do nas, zobaczycie
naszą fabrykę, produkującą 100.000
wagonów|

Pragnę nieco podrażnić moją są-
siadkę i mówię do niej:

— Do was, do Ufy, niema poco jeź-
dzić, nie macie żadnych fabryk,

— Jakto żadnych? — odpowiada
obrażona dziewczyna — nasza tabry-
ka jest jeszcze lepsza, wytwarza to-
karnie, 20.000 tokarń, czego nigdzię
indziej niema.

-—— Dobrze, jadę do was w lecie, po
każesz mi fabrykę, — Ale dzięwczyna
przerywa:
— Nie w lecie. Przyjedźc późniei
— fabrykę zacznie się budować do-
piero na przyszły rok.. Fabryki niema,
ale w wyobraźni dziewczyny, już sta-
ła się rzeczywistością.

W moskiewskich tramwajach wiele
osób czyta książki mimo okropnego
tłoku. Czyta siedząco, stojąco, w naj-
niewygodniejszych pozycjach. Pisarz
obserwujący to, mówi. W pociągu czy-
ta się z nudów, w tramwaju — z zain-
teresowania.
Pytam Ninę Kamniewę skoczkę ze

spadochronem, zupelnie jeszcze młode
dziewczę, czy się boi skakać. Odpo
wiada z namysłem: „Nie skok powo-
duje strach, ale myśl, że można dosta
tremy przed wyskoczeniem”, |

Po przebudzeniu chwyta się gazetę
łpierwsza wpadająca w oczy rzecz: —
produkcja żelaza w dniu ubiegrym
Aha, 36.000 tonn! i

Żona troszczy się o skompletowanie
mej bibljoteki. Często wraca zmaitwio
na z księgarni Spóźniła się o cztery ,

 

 

JANINA TORCZYŃSKA

Kobieta wpiłała swe wielkie, czarne
oczy w złote góry.

Ostatni promień słońca  przenikał

przez oliwikowe, puszyste wierecholk:

smreków, rozzłącając powietrze - nie-

które granie, a pomijając inne, okryte

sinem milczeniem, Siarkową  żółcizną

płonęły szczyty Kozich Wierchów,
meander Granatów i trójkąt żółtej Turni,

odcinając się ostro od fioletu Buczyno-

wych, których granie spoglądały posęp-

nie na złocistą chmurę Koszystej.

Na płonącem tle gór czerniła się he-
banem kształtna, osnuta dwoma pasma-
mi srebrzystej siwizny głowa kobiety.

Drzwi otwarły się cicho. Wsunął się

przez nie cień — i przywarł jak szara
plama do oddrzwi.

Kobieta o srebrno - czarnych włosach.

w gruby węzeł na karku związanych nie
odwróciła się. Głodnym wzrokiem
wchłaniała mister'um światła, choć cze
ła zimne, oślizgłe spo rzenia, pe'znące

ku niej z niebieszczejącej głębi pokou
Całą siłą woli skupiła się w kontempiacj
gór które zaczęły nab:erać kolor: Бег-

bacianych róż, i nieba, które stawało sie
lazurowe jak toń Adriatyku A giv po-
tem ciepły, łososzowy ton zabarw:ł góry,
to niebo odpowiedziało mu seledynem

północnych mórz, by rozbłękitnić się w
momencie. gdy spełnia się cud przemiany

dni po wyjściu książki, i książkę juz
rozkupiono 3
Wydawca serji „Życiorysów wybit-

nych ludzi”, skarżył mi się: „Nakład
Dasz wynosi 20.000 egzemplarzy, kie-
LOWAUERĘ się potrzebą miejskiej inte-
ligencji. Tymczasem nadeszło z sa*
mych gospodarstw zbiorowych 30.000
zamówień. Co robić?
Jechałem przez Rosję — mówi da -

lej Tretjakow — z dwoma pisarzami
niemieckimi. Kłćcili się przy oknie.
Jeden mówił: „Każdy krok tutaj — to
temat. Fabryka, brygada traktorów,
wieża naftowa, plantacja herbaty”.

 

Drugi odparł: „Nonsens Tylko jeden
jest tutaj temat — człowiek”.

x
Autor przechodzi następnie do spra-

wy bezpośredniego zetknięcia pisarza
z rzeczywistością. Już oddawna wy-
powiedział nieubłaganą wojnę 'elle-
trystyce pod hasłem: Prawda p:zeciw

zmyśleniu. Okres „piatiletki” wezwał
właśnie pisarzy do współpracy w bu-
dowie. Tretjakow wybrał jako temat:
„kołchoz”. Pojechał na wieś, Zoba-
czymy, co łam ujrzał i jakie 4 tego

rowadził wnioski dla działalnośc:
pisarskiej. (a. a.)

TENISOCOCA DKA

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Konkurs literacko - lotniczy. — W ub,
r. staraniem kilku państw europesk ch,

w tem į Polski, zorganizowane między -
narodowy konikurs literacko - lotniczy.
Zwycięzca polski p, Al. Janta - Potcżyń-
ski odbył w nagrodę zwycięstwa padróż
lotniczą dokoła Europy w ciągu 5 dni
Podobne podróże odbyli zwycięzcy kon.

kursu w innych państwach, W r. 1937
projektowane jest zorganizowanie podob
nego konkursu, jednak rozszerzoneś” na
cały świat. Z proektem takim zamierza-
ją wystąpić polskie linje lotnicze „Lot“.

Z pośród zwycięzców krajowych przez e-
liminac ę m'ędzynarodowego 'ury wybra-
noby zwycięzcę światowego, który w na
grodę zwycięstwa odbyłby podróż sam?-
lotem dokoła świata,

ZJAZDY NAUKOWE |
Ш zjazd prawników polskich. — W

listopadzie b. r. odbędzie się w Ka-
towicach III-ci zjazd pracowników pol-
skich. Prace komitetu organizacyjnego
szybko postępują naprzód. Utworzone
zostały cztery sekcje zjazdowe: prawa pu-
blicznego, administracyjnego, karnego, i
prywatnego. Projektowane są następujące
tematy referatów: 1) dla sekcji prawa
karnego: „Ustawy a sędziowskie wymia-
ry kary” i „Postulaty reformy posiępowa-
wania karnego"; 2) dla sekcji prawa ad-
ministracyjnego: „Wytyczne dla prawa
administracyjnego w naszej konstytucji”
i „Potrzeba uporządkowania i kodyfika-
cji prawa administracyjnego"; 3) dla sek-
cji prawa prywatnego: „Powszechność
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JANUSZ RABSKI

Powieść

Nakł, Księgarni Św. Wojciecha
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W LESIE
NOWELA

Minęła chwila  świetlanego czaru
sczerniały smreli, tworzące ramy obra-
zu, na którym widniały góry, opalowego
blasku jeszcze pełne, Lecz i on ustąp:ł
miejsca cieniom, 4 dolin płynącym, Jesz-

cze ostatni, lilowy światła błysk na gra-
niach zam.gotał, by się w matowy błę-
kit stalowej zbroi gór zmienić, Niebo o-
puściło się ciężko ua wierchy, niby per-
łowy, z grubego jedwabiu szal.

Kobieta, siedząca w fotelu przed ok-
nem, obejrzała się wreszcie,

— To ty, Karola? — spytała głosem,
sztucznie zdziwionym.

—Ja, proszę panienki — brzmiał: ce-
lowo przyciszona odpowiedź,

— Chciałaś czegoś?

—List przyszedł. Mój syn przyjedzie
Chciałam spytać czy mam przyg>lować
pokój nieboszczyka panicza — tak jak
zwykle?
Panna Okrzejska milczała. Słychać by-

ło ciężki ej oddech,
— Panience słabo? — dać kropli? —

ja i pociemku zna dę — mówiła Karola
mięklkim, słodkawym szeptem, Powoli,
bezszelestnie sunęła ku fotelowi, ciężko
i lekko zgarbiona Stanąwszy za fotelem,
pochyliła się nad panną Okrze ską.

— Panienka się zdenerwowała czemś
— szepnęła jeszcze ciszej, jeszcze sło skalnych grani na wieniec  gorejących

róż. dziej į jeszcze złośliwiej.

 

 

instytucji ksiąg w'eczystych oraz ich u-
porządkowanie i „Kartele". (jb)

MEDYCYNA
Stypendja dla lekarzy
Rada Fundaci im. Jakóba hr. Potoc-

kiego podaje do wiadomości, że wyda,e
stypendja dla lekarzy, pragnących po-
święcić się pracy naukowej nad gruźlicą
lub rakiem. Wysckość stypendum wyno-
si 250 zł. miesięcznie. Przy ubieganiv się
o stypendjum należy złożyć w Zarządzie
Fundacji (Warszawa, Wiejska 5': a, po-
danie ż własńoręcznię napisanym  do-

kładnym życiorysem; b) świadectwo na
prawo wykonywania praktyki lekarskie:
w państwie polskiem; c) zgodę kierowni-
ka tego zakładu. w którym ubiegaący
się o stypendium ma zamiar pracować
Stypendum zostanie przyznane na rok
akademicki 1935/36,

TEATR
Kto się interesuje Teatrem? Instytut Tea-

trów Ludowych w Warszawie zawiadamia

osoby, zainteresowane teatrem niezawodo-

wym, że w lokalu Instytutu czynna jest pra-

cownia naukowa oodziennie, z wyjątkiem
niedziel i świąt, od godz. 10—15 i od 17—
19.

Bibljoteka Instytutu żawiera publikacje
z zakresu etnografji oraz teatrologii ogól-

nej i specjalnej, ponadto materjały ręko-
piśmienne, dotyczące obrzędówości ludu-
wej w formie opracowań / inscenizacyjnych.

zbiory rycin, rysunków i zdjęć fotogralicz-

nych, archiwalny zbiór drukowanych sztuk
do grania, czasopisma w języku polskim (tea

tralne, etnograficzne, oświatowe, organi-
zacyj młodzieży), w językach obcych: pis-

ma teatralne, niemieckie, francuskie, rosyj”

skie, angičlskie, włoskie, wreszcie materja-

ły, dotyczące organizacji teatrów  ludo-

wych w Polsce i zagranicą. Z Pracowni Nau

kowej korzystać mogą osoby, zajmujące się
czynnie lub teoretycznie teatrem niezawo-
dowym. Korzystanie z pracowni jest bez-
płatne. Książek, materjałów, pisa nie wy-
pożycza się nazewnątrz pracowni, można 2

nich korzystać tylko na miejscu.

MUZYKA

Międzynarodowy kongres muzyczny. Dnia
22 lutego odbędzie sią tu otwarcie między-

= Niej — rzuciła twardym, pełnym

niewysłowionej pogardy głosem panna
Okrzeska. Karola skurczyła się w sobie
ale na ustach 'e', w niebieskiej porów etli
wieczoru, zarysuwał się niedostrzegalny
prawie uśmiech triumfu. Milczała Cze-
Kkała, Panna Okrzeska pierwszą ciszę
przecięła, pytając ostrym, zn.ecierpliwio
nym tonem, kiedy list przyszedł.
— List? — w południe — odparł Ka-

rola, rozmyślnie, ostentacyjnie przecią-
gając pauzę w odpowiedzi.
— Dlaczego zaraz mi go nie pokaza-

łaś?

— Nie chciąłam panience przecie prze
szkadzać. Podcząs obiadu panienka czy-
tała, po obiedzie panienka spała po-
tem... ;

— Pytam, czeniuš mį zaraz listu nie
przyniosła?
— Potem -— ciągnęła dalej z niezmą-

conym spokojem Karola — musiałam
przygotować pościel, posłać do sklepów,
żeby nie zabrakło na kolację,
— Czy ty mi odpowiesz, czy nie, sły-

szysz? у
—Przęcież mówię, proszę panienki.

Panienka prześlądała te — aha no: — te
szkice — tak się te obrazki nieboszczyka
panicza nazywają — nie chciałam prze-
szkadzać.,.
— Proszę cię, bądź tak dobra i zapa!

lampę! — przerwała suchym, celowo nie
grzecznym tonem stara kobieta
—Dobrze, proszę panienki — rzekł:

pokornie. z silnie podkreśloną łagodnoś-
cią w głosie, storąca wciąż jeszvze nieru-

chom» za fotelem Karola. A
—(o to? — krzyknęła panna Okrzej-

ska — ach! to ten twó” kot. — Zabierz
śo zaraz! Poco go puszczasz do poko
ju? Ja nie chcę tych twoich kocurów i

 
 

Qddaimy głos cyfrem
Zestawienie cyfr bilansu budowy dróg w

Polsce w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza
ostatniego. ożywionego sezonu, daje zna-
komitą okazię do wysnucia wielu cennych
wniosków у

Przedewszystkiem obserwujemy wzrost
tempa Gdy w roku 1934 wybudowano ogó-
łem nawierzchni ulepszonych 246,5 km. —
to w bieżącym sezonie 415 km. przytem
znaczną w tem część nawierzchni betono-
wych. w rodzaju tych. jakie buduje się w
o'hrzymich ilościach na Zachodzie.
Podobny wzrost ilości robół wykonanych

zauważamy w związańem 2 budową dróg
budownictwie mostowem. Nowych mostow
drewnianych w r 1934 wybudowano 12481
metrów bieżących, stalowych 953 m. b, żel-
betowvch 1106 m. b. Odpowiednie cyfrv
rol» 1935 wynoszą 13,949 m. b.. 895 m. b.
i 1880 m, b.

Prace. konserwacyjne mostowe wykonane
zostały w r. 1934 w srosób następujący: na
mostach drewnipnych 32326 metrów bież.
napraw przy mostach st”'owvch 624 m 5.,
żelbetowych 87 m. b. Ofnowiednie Fczby
z rolen 1935 wynoszą: 39942 m. b. 1502 m.
b. i 247 m. b.
W zestawieniach przytoczonych wyżej t-

derzają nas następujące rzeczy: pewna sta-
bilizacja ilości metrów bieżących nowych
mostów drewnianych i sta'owych. wielki
blisko dwnkrotny wzrost i'ości m. b. nowych
mostów żelbetowych i betonowych, wyko-
rónych w r. 1935 w rorównaniu z seżonem
1934 r. i. co jest szczegó'niej wyraźne w po-
równaniu, nikła ilość wykonanych współ-
cześnie nanraw mostów żelbetowych.
Wzrost ilości wykonywanych w ciaśu na-

szóześólnych sezonów budowlanych mostów
żelbetawych. łatwo wytłumaczyć ich niskim

 

kosztem. bezkonkurencyjnym w zastosowae

niu zwlaszcza do małych i średnich rozp:ę*

tości Żelbetnicy — kalkulatorzy starają się

przez zastosowanie nowocześniejszych me-

tod pro'ektowania i budowy mostów obni

żyć jeszcze bardziej koszty wznoszenia mo*

stów betonowych i żelbetowych. Przykłae

dem służyć mogą: budowa największego w

Polsce mostu żelbetowego na Pilicy w Biało
brzegach, budowy mostów małych rozoię*

tości wg. systemu dr. inż. Z. Wasiutyńskice

go. stanowiącego umiejętne połączenie we

współpracującą całość dźwigarów, ram żele
betowych z palami żelbetowenu.

Niskie koszty utrzymania mostów "ele

betowych i betonowych i mała ilość napraw

są najcharakterystyczniejszą ich cechą.

Niema, poza żelbetem i betonem, tworzy»
wa technicznego, któreby zyskiwało ną
wytrzymałości z biegiem lat. Dzęki dużej
masie obiektów betonowych i że'betowych

nie podlegają one zjawiskom  zinęczema
tworzywa i co iest bodaj najważniejsze, są

absolutnie odporne na wpływy atmosferycz=

ne. Koszty utrzymania i naprawy mostów

żelbetowych ograniczają się właściwie iee

dynie do pielęśnowania nawierzchni mosta*

wej i chodników, oczyszczania wylotów da
ścieków i wody deszczowej i. t. p.

B'lans te$orocznego sezonu budowy dróg
w Po'sce dostarcza dużo podobnych spo*
sobności do wysnuwania interesujących

wniosków o „biologii* naszego ruchu budos
wlano-drogowegó nie chcemy jednak voe

wtarzać rzeczy omawianych obecnie

czerpujaco w prasie fachowej i odsyłamy de

niej tych, których zainteresowała nasza no

tatka,

W. B.
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W sprawie występu

Berlińskiej Orkiestty Flkarmonicznej
Na środę, 22 b. m. zapowiedzany

jest koncert Filharmonji Berlińskiej

od dyrekcją jednego z największych
kapolditewzów świata, Wilhelma Furt-
waenglera.

Wiadomość oprzybyciu do Warsza-

wy muzyków niemieckich, „hitlerow-

ców”, wyprowadziła z równowagi Ży*

dów, czego dowodem jest wzmianka w

poniedziałkowym numerze „Robotni-

ka”. Niepodpisany pod wzmianką au-
tor twierdzi, że spówodu usunięcia z
orkiestry berlińskiej „znakomitego
skrzypka polskiego, Szymona Gold-
berga, znakomitego wiolonczelisty Pia-

tigorskiego i t. d.'' zespół został znacz-

nie osłabiony i nie jest więcej uważa-

ny za pierwszorzędny.

Dziwne, jak można pisać takie kzdu-
ry! W orkiestrze, liczącej 90 muzy:

ków, kilku z nich („Rob.” wymienia
dwóch) zastąpiono innymi. Być może
lepszymi. Ale ponieważ ci usunięci

byli Żydami, więc cała orkiestra stra-

ciła już powagę i zeszła na poziom

drugotzędny.. Dla dwóch żydów? Co
za głupstwoł

Rozumiemy, że Żydzi mogą zwal-
czać Niemców ze względów politycz-
nych, lecz niech że robią to otwarcie

narod. kongresu muzycznego. Polskę repre-
zentować będzie na kongresie Ludomir Ró-

życki. W czasie trwania kongresu odbędzie
się w Operze Krė'ewskiej cykl koncertów
pod dyrekcją P, Fitznera i szweda Adolfa
Wihlunda.

innych zwierzaków. Wszystko napół zde
chłe to bez ogona, to bez sierści, no! a
przedewszystkiem bez rasy, bez cienia
rasy rozumiesz? Bez rasy! Jakieś kundle,
mieszańce, ni to pies fi wydra — mie-

szańce! Rozumiesz? Mieszańcel

— Przyblędy — proszę paniedki —
rzekła spoko,die Karola, Głos jej bvi pe-
łen tej specyficzne słodyczy, która u o
sób zdenerwowanych wywołuje nięu-
chronnie chęć rozbicia głowy tejże a*
nielsko łagodnej istocie i to czemś dosta
tecznie twardem To też panna Okrzej-
ska zareagowałana słodycz Kareoli jed:
nem tylko „ale zato zimnem 'ak stal : bąr
dzo krótkiem zdaniem:
— Proszę wyrzucić natychmiast to

stworzeniel
Karola, która tymczasem przeniosła

ciężką, naftową lampę z konsoli pad lu-
strem na stół, stojący w środku pokoju
zostawiła z iście angielską ileśmą zapa-

jony właśnie knot w spokoju i zaczęła
szukać kota w ciemnościach,
— Czyś ty zwatjowała? — Ta coś

czuć! Zapął wreszcie tę lampę! Niedość
żeś mi o liście nie powiedziała, jeszcze
mi lampy nie da'esz, kolacji na czas
pewnie nie będzie, ty sobie na kota po-

lujesz, a ja tu tkwię beesilnie w tvm fo
telu i muszę patrzeć w mrok, w ten
mr, bo się tak pani Karoli podosa
— Panienka kazała kota wyrzucić—od
aa ze szczerą radością w głose Ka-
ola. :
Panna Okrzeiska wyczuła tę radość ›

momentalnie opanowała się, Zupełn.e spo
kojnie 'uż powiedziała!
— Zostaw koła i zapa! lampę!
Karola w milczeniu spełniła rozkaz

Biała, matowa umbra ob'ęla 'akby Hśóm*
tulipanu kremową jaśń, która rozlała się

 

 

 

Podobna, jak podaliśmy wyżej, chęć
obniżenia powagi znakomitej orkie-
stry oraz usiłowanie podraźnienia u
czuć patrjotyczych polskich („usunię-
cie znakomitego polskiego skrzypka”)
z racji p. Goldberga (!) są czemś tak
niemądrem i tak wyraźnie zdradzają-
cem właściwe intencje żydowskie, że
dziecko 'się na tej naiwności pozna.
Swoją drogą, taka taktyka ne świad-
czy dobrze o t. zw. „sprycie" Żydów.

MinNiša EA

Koniec średniowiecza
Podczas wykładu na uniwersytecie bar-

lińskim, w którym przedstawiany został
zarys hstorji Niemiec, profesor Baumer
wystąpił z sensacyjną tezą, mianowicie
twierdził, że, jeżeli chodza o Niemcy;
okres średniowiecza zakończył się dla
nich n'e z chwilą odkrycia Ameryki, jak

to zwykli uważać niektórzy historycy, ani

reformacją, wprowadzoną przez Lutra,
jak twierdzą inni, lecz z chwilą dojścia do
władzy Adolia Hitlera,

„Średniowiecze — mówił profesor Bau-
mer — to okres gdy młode siły germań+

skie nawiązują kontakt z narodami, za”
m'eszkującymi dookoła morza Śródziem=
nego oraz z chrystjaniznem. Jest to okręg
walki pomiędzy papeżem, a cesarstwem.
Walce tej położył kres dopiero Hitler,
dzięki któremu sily germańskie unieza-
leżniły się od wplywów ducha romań-
skiego. A więc Hitler jest tym, który
rozpoczął epokę współczesną ludzkoś-
ci

 

Niezwykła ta koncepcja historyczna
nie woła napewno przewrotu w nauce.

po pokoju, Na bronzowych, a zarusem I
złotawych ścianach: o szlachetnej paty»
nie starego, solidnie ongiś suszunego
drewna zamajaczyło w słabtącem świee

tle parę portretów, rozkkwieciły się barw
ne kilimy, wkoło stołu wyrosły z cieni
sztywne, niemiłe stołki w stylu Witkięe
wicza. Ale jeden z promieni światła mdie
go lecz ciszy j uko enia pełnego, odbił
się w lustrze empirowem dru$. prześlizę
nął się po rozłożystej kanapie rozelśnił
księżycowo je obicie, z włosia końskie=
go utkane, inny wreszcie rozczerwien:ł
adamaszek rokokowego fotelu, wyg!ądą-
iącego po królewsku pszy lałszywy:h Ja-
nosikowych stołkach i jeszcze więcej
„zbójnickim” stole,

Do tego fotelu podprowadziła Karola
opierającą się na dwóch laskach pannę

Okrzejską. Z trudem usadowiła ją, ootem
przysunęła wraz z fotelem do stol: , a na
stępnie —ivsyła przed nią książkę Nie
potrzebowała pytać, którą ma podać Q
tej godzinie, gdy zmrok fioletowy w ok-
nach stawał panna Okrzejska czytywała
zawsze jedną ; tę samą.
— Czy panienka będzie teraz 'eść ko»

lacię? i
— | poco ty pytasz? Poco ty pvtasz?

Wiesz dobrze że będę czekać na Stasz-
ka.
— To aż po dziesiątej Pan:ienke się

zmęczy czekaniem, a pan doktór prze-
cie mówił.
— Nie lubię nieproszone opieki
— Kiedy, proszę panienki, pan dok»

tór...
— Dość!
— Dobrze, proszę panienki.
Patrzyły 'edna na drugą, bacznie czuj

nie, podejrzliwie.

(C. d. n.)

 



Ziemiafstwo wolyūskie
w <iemnym zaułku

Ziemiaństwa wołyńskie, pomimo prze-
strog więcej przewidujących , narodowo
myś.ących jednostek spośród swego gro-
na, wprzęgło się po przewrocie ma owym
w rydwan sanacyjny Wyższa „racja sta-
nu', którą możnaby było rozmaice zre-
sztą somentować, podyktowała przewód-
com ziemiaństwa wołyńskiego schowanie
do lamusa tak niedawnej jeszcze współ.
pracy w mie scowych organizacaci na-
rodowych oraz głośnego memorjaiu de
pierwszego premera rządów pona o-

wych p. prol. Bartia wypowiada:ącego się
przeciw zapoczątkowane. wówczas akcj
ukrainizacji Wołynia. Doda'my, że me.

morjął ten, opracowany przez mieiscową
grupę zachowawczą ziem an, (która w
konsekwenci sprzęgła ziemian wotyń -
skich z sanacją), poruszał wiele istotnych
zagadnień, tyczących się polityki uaro-
dowościowej na kresach. Autorzy memor
lam, wypowiedzieli się m. in, przeciw-
ko ukrainizacjj cerkwi prawosławnej,
przymisowemu wprowadzeniu języka u-
kraiAskiego do średnich zakładów pań-
stwowych na Wołyniu, nadto świadczy
fi się stanowczo za utrzymaniem tu pol-
skiego stanu posiadania itp, Memor'al
ten, jak już zaznaczyliśmy, poszedł w nie
pemięć, a przewódcy wołyńskiego zie -

 

 

(Оа własnego korespondenta)

miaństwa, przeszli do sanacji.
„Jedyny organ Związku żiemian Woły-
nia tygodnik „Ziemia Wołyńska” zosta-
je zlwwidowany, a dyrektor tegoż związ
ku obecny senator p. Dworakowski, wcho
dzi do prezyd um woł. Komitetu Wydaw
niczego, który wydaje w Łucku tygodnik
sanacyjny p. t, „Wołyń”, stoący zresztą
bardzo blisko osoby p. wojewody Jizew-
skiego. Znamienny jest fakt, że w czaso-
p'śmie tem „Związek Ziemian Wołynia”
zamieszcza stale śwoje komun'katy — а
kilku wybitniejszych ziemian, nawet ar-
tykuły,

Sielanka ta, została jednak ostatnio
mocno podważona przez artykuł, zamiesz
czony w przedostatnim numerze ,Woły-
aa“, z dn. 5 b. m, w rubryce polemiczne”
p t. „Pod ostrym kątem”. Artykus zaty-
tulowany „Nowe koligacje polityczne ks.
Janusza Radziwiłła” jest wprost rewela-
cyny, ze względu ną dotychczasowy po-
zytywny stosunek przywódców ziemiań-
stwa do mie:scowe; sanacji i wspomnia.
nego jej organu.

Pozwolimy sobie przytoczyć poniżej
kilka ustępów tegoż artykułu, ataku qce-
go ks. Janusza Radziwiiła za ostatnie
zranę jeśo przemówienie wygłoszore w
senącie. Mimoóchodem dodajemy, ze ar-

Budżet min. spraw wojskowych
w komisji

Wtorkowe posiedzenie komisji budże-
towej poświęcone było rozpatrywaniu
budżetu ministerstwa spraw wojskowych.
W obradach uczestniczyli p. minister gen.
Kasprzycki, p. wiceminister gen. Skład-
kowski i inni przedstawiciele rządu.
Przed po!udniem obszerny refera! wy-

głosił pos, Duch. Preliminowane wydat-
ki wynoszą 768 miljonów zł. czyki 34 33
proc. całego budżetu, pozostały one nie-
zmniejszone w porównaniy z wydatkami
dwóch lat poprzednich. Sprawozdawca
podkreślił, że wydatki te są niepropor-
c'onalnie małe w stosunku do sum wy-
dawanych na cele wojskowe w mnych
państwach, gdzie w ostatnich latach da-
je się zauważyć niesłychany wprost wy-

ścig zbroeń.

Omawiając drobiazgowo gospodarkę
wojskową sprawozdawca poiczyi nacisk

na politykę zaxupów i krosów przedsię-
wz.ętych dia naoywania zboża i innych
proaustów rólnyca bezpośreanio u pro-
ducenia. Źwrócii też uwagę na maieącą
ileść koni w Posce, kwrych liczba
zmnie,szyła się w ciągu os.ainich trzech
lai o 40U.0UV. ubecn,e Fosska posiada
3.430.00U koni, a.e z ilości tej tygo Mie- |

znaczna część oapowiaaa warunkum wy-
maganym przez wo,sśo, tonad.o pos.
Duca scharakteryzowa: dziątainość przed
sięb.ors.w pańsiwowych, buaowę s.0CZ-

 
mi w ©. — , zwalczanie anai.abevyzmu i
dzia - wychowawczo - oświasową w |
wojsi 1,

Fo reieracie obrady przerwanoi komi-
gja udaia s.ę autobusami do państwowych
zawiadów inżynierji dia zwiedzenia ia-
bryki samochodów.

ROZPRAWA

Po wznowieniu obrad komisji rozpoczę-
ła się rozprawa. U /ej wstępu pos, Szcze-

pański zglosił najrozsądnie, szy w obec-
nych warunkach wniosek, ażeby komisja
wyraziła swój zasadniczy wmosek do

armii przyjęciem budżetu wojskowego
bez dyskusii,

Nie przemówiło to jednak do przełto-
nan'a przewodniczącemu pos, Byrce, któ-
ry odpowiedział, iż nie jest zdania aby
cześć wobec armii miała znaleźć wyraz
właśnie w tem, że się m:lczy,

Wobee tego wyśłoszono Kilkanaście
przemówień, których treścią były prze-
ważnie słowa uznania dla armii, wdzięcz-
ności dla władz wo'skowych za działal-
ność oświatową, popieranie sprawy lnu
i hodowli owiec,

Polityczne akcenty zawierała 'edynie
mowa Ukraińca pos. Czlewicza, który
powoławszy się na ugodę polsko + ukra-
ińską wysunął szereg postulatów w za-
kresie stosunku władz wockowych do
Rusinów, a zakończył oświadczeniem,,
źe silna i dobrze zaopatrzona armja pol-
ska leży także w interesie narodu ukra-
ińsc'ego i dlatego mówca g!osować bę-
dzie 4 budżetem m. s. wojsk,
Na uwadę zasługu'e ustęp pos gen Że-

ligowskieto, dotyczący poborów służbo-
wych wyższych wo'txowych.
Należy żalować — mów!i оп — że nie

stać nas na ło, ażeby zarówno urzędni-

ków jak i woskowych uposażyć tak jak-
byśmy chcieli, Co do samych broni i
służb ich zaopatrzenia i przemysłu, to 0-
czywiście tylko o dołożeniu ile tylk? się
da i gdzie trzeba, marzyć możemy, Ale
со 42 uposażenia kadry zawodowej, wo-  

sejmowej
bec tak częstych i dużych redukcy! płac
urzędniczych i wobec dramatyczne śy-
tuacji naszej wsi — powstaje obawa,
czy nie ezyni się krzywdy poczuciu ©-
bywatelskiemu i honorowi naszych wej-
skowych, zostawiając większe uposaže-
nia na dotychozasowym poziomie.
W przemówien'ach innych posłów rze.

czowe uwagi dotyczyły tylko zagadnie-
nia dostaw wo'skowych.
Ziemianin ze Wschodniej Małopolski

pos. Żybowski wyaśniał przyczyny, dla

których wielka własność stosunkowo
mały udział bierze w tych dostawach.
Drobny rolnik, który dostarcza mniejsze:
ilości otrzymue natychmiast zapłatę na-
leżytości, nie potrąca się mu opłaty stem.
plowe' i nie obciążają go jeszcze inne
niedogodności, jakie zachodzą przy do-
stawach wagonowych. Większe dostawy
są przewążnie uskuteczniane przez firmy
handlowe i spółdzielnie. Nieraz wielkim
właścicielom potrącane także żaleśłości
podatkowe z ceny kupna. Jeżeli chodzi
o mięso, to dostawą żywca za'muią sżę
prawie wyłacznie nie rolnicy, z olbrzy-

mią stratą dla rolników. Uporządkowanie
tej ostatniej sprawy jest rzeczą nader
ilną,

+ Pos. Jahoda - Żółtowski wskazał na
konieczność współpracy armji z rtemio-
słem i wyłkształcenia warsztatów rze-

mieślniczych w tym kierunku, abv mo-
gły one dokonywać dostaw dra wojska.
Nawołlywał więc do nawiązan'a przez mi-
nisterstwo kontaktu z izbami rzenieśl-
niczemi.

PRZEMÓWIENIE
MIN, KASPRZYCKIEGO

O przemówieniu p, ministra spraw
woskowych podano do wiadomości pra-
sy, co następuje:

Na zakończenie dyskus' p. minister

spraw woskowych gen. Kasprzycki w
półtoragodzinnem przemówieniu dał
przegląd całokształtu prac wojska, szcze-
gólnie związanych z wyszkoleniem *i
przemysłem wojennym, oraz działam:
o morale wo'ska.
Przechodząc do omówienia statystyk:

przestępczości w armii p. minister stwier-

dza postępujące z roku na rclc polepsze-
nie, co świadczy niewątpliwie dodatnio

o morale wo'sk.a
Wreszcie przechodzi p. minister do ©-

mówienia stosunku wo'ska do społeczeń.
stwa, stwierdzając, że udział wo'ska w
robotach użytkowych przy odbudowie
drógimostów w wyniku przyczynił się
do wykonania przeszło 7 tysięcy mb dróg
i 1383 mb mostów.
Armia przygotowywana do surowych

wymagań wojny, pod rozkazami gereral-
nego inspektora sił zbro'nych gen. Śmi-
głego, oczekuje od przedstawicielstwa
narodowego gorącej zachęty do jej pra-
cy i okazania 'zrozumienia dla jei inte.
resów, które nie są niczem innem 'ak
interesem całego Narodu,

PRZERWA W PRACACH KOMISJI

Przewodniczący stwierdził przyjęcie
budżetu ministerstwa spraw wojskowych
bez zm'an i zapowiedział, że następne
posiedzenie komisii adbędzie s'ę we wto-
rek 21-go b: m. Omawiany będzie budżet
min, spraw wewnętrznych.
Tygodniowa przerwa w pracach kkomi-

si spowodowana została podobno nie-
przygotowaniem referatów dalszych
działów preliminarza,  

Łuck, w styczn u.

tykuł ten bezwątpienia zyskał aprobatę
czynnika decydującego na Wolynii, Au-
torówi artykułu mniej chodzi o śtąnowi-
sko księcia - ordynata z Ołyki w spra-
wie amnesti, ale za to nie może on stra-
wić stanowiska senatora ks. Janusza Ra-
dziwiłła w ódniesieniu do poruszonych
przezeń danych, tyczących się pol'tyki,
prowadżoaj obecnie na Wołyniu.
A więc w artykule tym czytamy m. in.:
„Ale nas przedewszystkiem zastana-

wa co innego — pisze wspomniany ty-
godnik.—Jakie pobudki kierowały sena-
torem Radziwiłłem, $dy mówił > stosun-
kach, rzekomo mających miejsce na Wo-
łyniu?

Jaki był cel tego ustępu przemówienia,
którego nie możemy niestety zacytować,

ponieważ w protokule posiedzeniatenatu
został przez p, marszałka Prystorą skre-
ślony?
Napróżno jednak szukaliśmy odpowie-

da! na te pytania w treści słów, wypowie
dzianych przez senatera Janusza Radzi-
wiłła. Te słowa były, sądząc z rozmai-
tych komentarzy i różnorakich interpre-
tacyj, trochę niezrozumiale siormułowa-
ne.
Jedno tylko jest 'asne, oczywiste i zro-

zumiałe. Oto senator Janusz Radziwiłł
, poluje'* na nowych przyjaciół.

Już ich jednym strzałem upolował aż
trzech: Ostapa Luokiego, + Wincertegs
Witosa i... redaktora naczelnego mo -
skiewslciej rozgłośni rad owej.
Ostap Łucki był pierwszym kombatan-

tem, który w kuluarach Senatu ostenta-
cyjnie składał swemu koledze, senatoro-
wi Radziwiłłowi, gratulac'e z powodu
płomiennej mowy i podziękówania za za-
jęte stanowisko. Znany fuż w opini: sże-
rokich kół politycznych bliski kontakt
Ostapa Łuckiego z księciem Radziwiłłem
nabrał cech wybitnie kotdjalne; przy-
jažni,

Ale to nię 'est nic specjalnie nowego
ani dziwnego. „Wspólnota interesów",
choćby obliczona tylko na dzień dzisiej-
szy, w pewnych środowiskach decyduje
o wszystkiem. Można więc bez da'szych
kamentarzy wyrazić uzasadnione przy«
puszczenie, że Witos przesłał telegraficz
nie gratulace j wyrazy uznania dla księ-
cia ordynata.

Nie można wszakże nie zdziwić się

śdy w parę dni później akces do „jedno-
litego frontu* interesów księcia Radzi-
wiłła, senatora Łuckiego i Wincentego
Witosa zglosila moskiewska radostacja
nadawcza. A przecież nas słuch nię my-
lił: w ubiegłą niedzielę wieczorem spea-
ker moskiewskiej rozgłośni odczytywał
cytaty z mowy senatora Radziwiłła, przy
chylnie komentując książęce słowa 2
punktu widzenia doktryny Marksa . dia-
lektyki komunistycznej.

Nuta uznania i sympati dla księcia Ra-
dziwiłła była tak silną, że żołnierze ar-
mii czerwonej, komsomolcy, komsomoł-
ki, brygady szturmowe pionierzy i sta-
chanowcy po tej audyc'i napewno szyku:
ją się aby na rozkaz Stalina stanąć do
walki o zagrożone interesy towarzysza
ordynata na Wołyniu",
Tyle tygodnik „Wołyń”. Czy z teg»

artyk Ji wyciągną konsekwencje przy -
jaciele polityczni ks. Janusza Radziwiłła
na Wołyniu? Czy wyciągnie zeń kon.
sekwencje „Związek Ziemian Wołynia”? |
Okaże to już na'bliższa przyszłość, W
każdymbądź razie, omawiana prze: nas
sprawa jasno dowodzi, żę przecież coraz
wyrażnie' już nie chwieją, ale walą się
fary sanaci na Wo'yniu. A ieśli cho-
dzi o politykę narodowościową, prowa -
dzoną przez p. woiewodę Józewskiego,
to można wyciągnąć słuszny wniosek, że
staje się ona coraz wyrąźniej i więce:
odosobniona,
Obóz Narodowy wspomnianą po'tykę

zwalczał od początku ! konsekwentnie

choć z innych nieco motywów aniżeli
czyni to obecnie organ konserwatystów
„Czas”. Dlatego też, ze gpoko/nem su.
mieniem nie bierzemy dziś za nią naj
mnie'szej odpowiedzialności. Odpowie
dzialność tę niech biorą ci którzy żyrują
'ą, lub żyrowali, A przecież do tych ży-
rąntów należała też konserwa wołyńska
z ks. Januszem Radziwiłłem, (który jest
członkiem Rady Nadzorcze Związku Zię
mian Wołynia) i z dyrektorem tegoż
związku p. senatorem Dworaąkowskim na
czele,

Przecież ks. Radziwiłł dwukrotnie pia

stował po maiu 1926 r. mandat poselsk.
z okręgu wołyńskiego Łuck — Równe —

Kostopol i wtedy nie dostrzegał on skut-
ków te' fatalnej polityki, W tym też okre
sie, nie usłyszeliśmy z trybuny semo-
wej z ust wspomnianego posła nowe! sło-
wa je krytyki, Obecnie, ks. Radziw'łł —
już jako senator województwa warszaw-
skiego. z oddali dostrzegł nareszcie co
się dzieje na Wołyniu,

W każdym razie lepiej później, niż ni-

dy.
JAN MARSKL  

Współpraca nie na miejscu
Z działalności t. zw. Komitetów Pomocy Najbiedniejszym

(Od własnego korespondenta)

W organizowanych i kierowanych
przez starostów z polecenia wojewodów

Ł żw, „Obywatelskich Komitetach Po-
mocy Najbiedniejszym”* coraz wyraźniej
nastręczają się trudności i przeszkcdy,
wynikające z połowicznego i wadliwego
„Uobywalelniania" akci w tym kierunku
To, co przy podziałe dokonyw»cyim

dawniej przez samą administrację. znaj-
dujących się w jej dyspozycji fuńduszów
mogio się jeszcze wydać właściwe czy
urasadnionć, po przekazaniu akci nie-
sienia pomocy, więc — zbiórek i rozdaw-
niotwa — społeczeństwu, napctyka na
trudnośći, paraliżujące samą akcję i
zniechęcające chrześc.jan do $or:.węga
w nej udziału.
A to na poparcie powyższego spostrze-

żenia przykład z praktyki, zakomuniko-
wany nam w ostatnich dniach:
W jednym z miasieczek naszego po*

wiatu Żydzi stanowią 30 proc ludności
Udział ich w deklarowanych na rzecz
Kemitetu P.N, składach pieniężnych wy-
nósi 7 proc., a w ofiarach w naiurze —
2 proe. Ale partycypowanie tychże Žy-
dów w rozdziale i dochodach z imprez

Piotrków, w styczańi,

w myśl tegulaminu K-tu znów wzrasta do
30 ргое ! Dodać należy, że wśród żydów,
zatrudmonych prawie wyłącznie handlem,
procent nędzy i bezrobotnych znacznie
jest mnie'isAy niž wśród chrześci an
Sytuacja jest tem  przykrzejsza, żę

mianowanym przez starostę przewodni
czącym Komitetu jest miejscowy pro-
boszcz, który ma mieć w składzie Ko-
miletu i Żydów.
W rezultacie — ofiarność dła tej mię-

dzywyznaniowej akcji wśród chrześcjan
słabnie, Komitet nie widzi pełnego z ich
strony poparcia, wkrada się zniechęce-
nie, wzajemne zwałanie za taki stan rze-
czy winy na Boga ducha winnych i za-
mierzenia chybiają celu.

Społeczeństwo polskie w swej więk=
szości kategorycznie domaga się odsepa-
rowania akcji dobroczynne” chrześcijan i
Żydów, od tego bowiem zależą powo-
dzenie j dobre wyniki usiłowań. Zbioro-
wa akcja społeczeństwa względami, z
któremi chcą się liczyć czy też muszą się
liczyć funkcjonarjusze dzisiejszej admi=

| nistracji państwowej.
 

M. Kar.

W sprawie utworzenia biskupstwa
w Grodnie

Cały szereg instytucyj i stowarzy-
szeń spolecznych złożył J. E. Ks, Ar-
cybiskupowi Metropolicie R. Jałbrzy-
kowskiemu w imieniu ludności Gro-
dzieńszczyzny memorjał w sprawie
utworzenia w Grodnie biskupstwa ka-
tolickiego. '
„Powiat grodzieński z ziemiami о-

ściennemi, tradycyjnie ciążącemi ku
Grodny — piszą autorzy memorjału—
odczuwa brak odpowiedniej do swych
warunków reprezentacji Władz Ko-
ściołą Rzymsko - Katolickiego”, Za-
znaczając, że „przy różnorodnych u-
roczystych wystąpieniach władz i spo-
łęczeństwa miejscowe Duchowieństwa
Katolickie, nie posiadając odpowied-
niego stopnia hierarchicznego, zajmu-
je, mimo powszechnej woli, niejako
drug'e miejsce, po wysokim przedsta-
wició» obcegą wyznania — bisku-
pie prawosławnej diecezji groJzień-
skiej”, wyraziciele życzeń ludności
kreślą dzieje rozwoju prawosławia w
Grodzieńszczyźnie, Dokument kończy
się następującą prośbą:

„Polskie i katolickie społeczeństwo

Grodna ma zaszczyt przedłożyć Wa-
szej Ekscelencji najgorętsze praśnie-
nie, by możliwie najrychlej powstać
mogła w Grodnię diecezja rzymsko -
katolicka, lub narazie sufraganja z sie
dzibą w Grodnie, dla grawitujących do .
tego miasta terenów województwa bia-
łostodkiego, wydzielonych z dzisiejszej
Archidiecezji Wileńskiej i diecezji
Łomżyńskiej. Prośbę niniejszą skła-
damy w imieniu ludności do łaskawe-
go poparcia Waszej Ekscelencji".
Memorjał podpisali: Zarząd Miej-

ski w Grodnie, Sejmik powiatu gro-
dzieńskiego, Instytut Akeji Kat. przy
Farze Grodzieńskiej, Związek Ziemian
pow. grodzieńskiego, Zarząd Polskiego
Czerwonego Krzyża w Grodnie, Za-
rząd Polskieso Białego Krzyża w
Grodnie, Polskic Tow. Dobroczynności
w Grodnie, Katolickie Stowarzyszenie
Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie
Mężów i Sodalicja Marjańska w Grod
nie. Memorjał ten został przedłożony
również p. Premjerowi oraz pp. Mi-
nist.om Spraw Wewn. i W. К.10 Р.,
a takžę p. Wujewodzie Paslawskiemu, 

Bojkot Żydów w Przytyku
Żydowski „Nasz Przegląd” w kore-

spondencji z Radomia donosi:
„Od czasu pamiętnych smutnych

wypadków w pow. opoczyńskim mia +
steczko Przytyk w którem mieszka kil
kaset rodzin żydowskich jest terenem
nieustannych wybryków.
Jednym z zbrodniczych wyczynów

było podpalenie domu żydowskiego.
Obecie sodeecy prowadzą syste +

matyczną ekcję bojkotową, mającą na
celu formalne wygłodzenie ludności ży
dowskiej.
Ludność ta, trudniąca się handlem i

drobnem rzemiosłem, utrzymuie się
głównie z targu, który odbywa się co
poniedziałek.

Na ten targ też skierowali przede-
wszystkiem uwagę organizatorzy hecy
bojkotowej. Nie poprzestają już na agi
tacji, lecz uprawiają wyraźny teror! |
Wieśniąkom, przybywającym na targ,
oświadcza się, że nie wolno im nic ku-
pić od Żyła, ani nawet nie sprzedać
Žydowi. „Opornym“ nietylko zawiesza
się na plecach tabliczkę z obelžywym
napisem, ale rzuca siępod ich adresem
— pogrėžki, zapowiadając — podpa-
lenie zagrody lub strucie inwentuiza,
Zbrodnicza heca doprowadziła co te-

go, że ludności żydowskiej grozi wprost
— śmierć głodowa. Wymowną ilustra-
cją położenia jest fakt, że miejscowy
młyn — największy w sałej okolicy —
należący do Żyda, jest nieczynny spo-
wodu braku zboża.
W tym stanie rzeczy konieczną jest

bardzo energiczna akcja władz. Nie-
stety dotąd miejscowa policja nie wy-
stępuje bynajmniej w odpowiedni spo-
sób przeciwko rozwydrzonym żydożer
"GIN,

Zrozpaczona ludność żydowska mia-
steczka wysłała delegucję do starosty
radomskiego. Delegacja, prowadzona
nrzez prezesa kóła radnych Żydow w
Radomiu p. Zylberberga, przedstawiła
p. staroście sytuację i prosiła o należy-
tą ochronę.

Delegaci przytoczyli bardzo przykre
fakty, jak np. że policjant przysłany
do Przytyka z Radomia sam — głoś-
no pochwalał hecę bojkotową,

Starosta przyrzekł delegacji, że prze

prowadzi zmiany wśród miejscowej
policji a przeciw wspomnianemu poli+
cjantowi poleci wszcząć postępowanie
dyscyplinarne.

Ta sama delegacja zwróciła się z
prośbą o interwencję do posła Ka:przy
kowskiego, reprezentującego okręg wy
borczy, do którego należy Przytyk",

 

Z KRAKOWA
Urzędnik pocztowy defraudantem, Przed

sądem karnym w Krakowie odbyła się roz-
prawa przeciw Stanisławowi Górkiewiczo*

wi, urzędnikowi pocztowemu, zatrudnione«

mu w charakterze kontrolera w urzędzie

podgórskim Kraków, 14, Oskarżony do winy

się nie przyznaje. Rozprawa potrwa dwa

dni.

Napad na ul, Twardowskiego, Stan hez-
pieczeństwa publiczneżo na ul. Twardow-
skiego nię jest najlepszy. Dowodem tego jest

j napad, którego ofiarą padł w sobotę wie-

| ezór Michał Dragon, robotnik. Gdy wracał
tą ulicą „podgazowany” do domu, przystą=

piło do niego kilku nieznanych mu bliżej o-
sobników i pobiło go dotkliwie. Wezwany

lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdził,
u Dragona szereg ran tłuczonych głowy i

odwiózł go na klinikę chirurgiczną. ,

Nieudałe włamanie do Kasy Tramwaja
Krakowskiego. Banda kasiarzy usiłowała
dokonać włamania do kas Tramwaju Miej-
skiego, przy ul. św. Wawrzyńca. Kaciarze
zaatakowali biuro, w którem sprzedawane
są bloczki biletowe, słusznie spodziewając

się, żę w znajdującej się tam kasie zdepo-

nowana jest większa gotówka. Złodzieje
wszćdłszy przez bramę od ul. św. Waw-
rzyńca zabrali się do pracy, Gdy usiłowali
we'šė do pokoju kasowego, nadszedł zain-
trygowany podejrzanemi szmerami urzędnik

inspekcyjny, który spłoszył opryszków, Po-

rzucili oni na miejscu czynu swoje „instru-

menty” i zbiegli. Zawiadomiona policja w
kilka godzin później przytrzymała 3 osób
podejrzanych o współudział w niedoszłem
włamaniu. W chwili obecnej organa policyj-
ne są na tropie głównego sprawcy, W ka-
sie Tramwaju znajdowało się w krytycznej
chwili 12 tys. złotych w gotówce, które bys
łyby padły łupem złodziei.

 

 



"OSTATNIE DEKRETYW dniu dzisiejszym upływa termin, do

którego rząd otrzymał”'pełnomocnictwa

w -zakresie ustawodawczym.. Dziś. więc

ukaże się „Dziennik Ustaw*', zawierający

szereg dekretów, uchwałonych na dwóch
ostatnich posiedzeniach rady ministrów.

M. iv. znajdą się tam dekrety następu-
jące: , |

 

W -PODATKU PRZEMYSLOWYM

Dekret zmieniający ustawę-o podatku
prźemysłowym znosi dotychczasowy Ssy-

stem i *prowadza komasację stawek po
dśtku przemysłowego od obrotu. ‚Лейпо-:
czóżnie.tracą njoc-przepisy 8.54 rozporzą:
dzenia wykonawczego do: ordynacji po=
datkowej w ujawnianiu odbiorców... la-
lej' zawiera on skumułowanie z podatkiem
przemysłowym od 'obrotu «dwuch danin

obciążających obrót i będących:z istoty

swej podatkiem:od obrotu, a mianowicie:

a|--opłaty stemplowej pobieranej, w wy--
sokości 0,22% od: umów, rachunków. t b),
nądzwyczajnejedaniny majątkowej; jak.

również zniesienie systemu dodatków do

państwowego podatku przemysłowego od
obrotu:i wprowadzenie jednolitej stawki,

obejmującej oprócz opłaty stemplowej

i daniny majątkowej następujące dodat-

ki: a) 1576-0wy dodatek t. zw. nadzwy-
czajny, b) 107%-owy dodatek t. zw. in-
tetwencyjńy, c)”dodatek komunałny w
wysokości 25% podutkir państwowego:
"Skumulowane w len sposób stawki

wynoszą, wedle dekretu:
1,2% dła' przedsiębiorstw handlu towa-

rowego, skupi. zawodowego i samoist-

nychdostaw przy prówadzeniu ksiąg.-
4.77% dla tychże przedsiębiorstw przy

braku:ksiąg. | ’ r

157 'dladrobnych (kategorji VI, VII
i VIM. świadectw, przemysłowych) przed-

siębiorstw przemysłowych i rzemieślni-

czych.

1,9% dla większych przedsiębiorstw
przemysłowych przy prowadzeniu ksiąg.
2.5% dla przedsiębiorstw €kspedycyj-

nych, przewozowych i komunikacyjnych.

6% dla przedsiębiórstw * komisowych,
pośrednictwa handlowego oraz pośredni-
ków handłowych. ‚ *

376 dla pozosta'ych obrotėw.
Wszystkie wymienione stawki zostają

od r. 1936 obniżone o 0.1. Z porówna*
nia dotychczasowych stawek wynika, iż
największą ulgę uzyskały drobne przed-

siębiorstwa przemysłowe i rzemieślnicze,
Będą oneópłacać: podatek w wysokości

у obęcnie i to bez da-

i bez opłaty stempło-
podatkowe wynosi 1.4.

dą. korzystały z ułgi wszystkie

iorśtwa, / podlegające obeenėj
stawce, które: powinnyby opla-

 

  
  
  

 

  

  
  interwencyjnemu *
stawkę, РОМО Kavi ; s:

ODWET WOBEC PAŃSTWA OBCEGO

Dekreto stosowaniu odwetu wobec

państwa obcego lub jego obywateli opie:
ra się na następujących przesłankach.

Art. 40 ustawy z dnia.2.VIIL.1926 głosi
„Przeciw Państwu, które w zakresie pra-

wa prywatnego traktuję obywateli obcych
lub. wogóle odmawia im ochrony praw-

nej. udzielanej obopólnie wśród państw

cywilizowanych,rada: ministrów możę

wydać razporządzenia, które określi kie-

runek i rozmiary, w jakim stosunku

do tego obcego państwa i jego: obywateli

ząsada odwetu ma być. zastosowana",

Pzzepis'ten okazał się obecnie niewystar-
czający, gdyż nie wyczerpuje możliwości

"nbj

 

koniecznej obrony interesów państwa
polskiego i jego obywateli, jeśli zajść ma
potrzeba zastosowania . odwetu . wobec
państwa obcego. lsthieją bowićm. pań-
stwa, które stosują ograniczenia uwarun-

kowańe nie obywałelstweni dahej osoby,
lecz miejscem zamieszkania pozą granica-
mi danego państwa.  Sfosówanie' przewi-
dzianych wart. 16, paktu Ligi Narodów
sankci może. skłónić państwo, przeciw
któremusańkcje te się kierują dó wyda:
жа zarządzeń obronnych; zarządzenia
takie mogłyby dotknąć interesów Polski

nb: jej obywateli,co z
i'że-strony Polski dalszej obrony. Usta-
woódawstwo polskie winno -żatem być
przygótówane na”te i t.p. ewentialnośći,
których wszystkich zresztą“ przewidzieč
zgóry nie móżnś. -W tym cel uchwałóny
został wyżej wzmiankowany dekret.

*Ponieważ z natury rzeczy ani zakres

ahi materjał zarządzeń, które mogą stać

się: konieczne, nie da 'się' zgóry..przewi-”

dzieć i ponieważ warunkiem skuteczności
działania jest szybkość: ich wprówadze-
nia w życie, należy udzielić. odpowiedniej

delegacji radzie ministrów, która wyłącz-

nie. jest powołana do określenia w dro-
dze rozporządzenia materji i zakresu od-

wetu. Z chwilą wydania niniejszego de-

kretu staje się bezprzedmiotowy art. 40

ustawy z.dn. 2.8.1926 (Dz. U. R. P. Nr.
101 poz. 581), który zostaje wobec tego
tichylony. AE г !

MONOPOL ZAPAŁCZANY

Dekret, zmieniający ustawę 0 mono-
polu zapałczanyną,, upoważnia ministra
skarbu do obniżenia w dródzę rozporzą-

dzeń opłaty monopolowej.i podatku od
zapalniczek, wprowadza zakaz posiada-

nia zapalniczek, niezaopatrzonych w. zna-
czek podatkowy, przyczem przepisy te ty-
czyć się mogą również zapalniczek, przy-

wożonych dla osobistego. użytku przez
podróżnych.. Za posiadanie. zapalnicze”*

nieoplaconych względnie posiadania za-
pałek pieoplaconych. opłałą monopolową
nrzewidziąna jest kara nie mniejszą "ak
20 zł. Ч Э. PA

Wymienione zmiany ustawy0, mono-
polu zapałczanym, zost: у spowodowane

faktem, iż walka z rozpowszechnioną
sprzedażą , nieopodatkowanych zapalni-

czek jest niezmiernie trudną i wobeć wy-

sokich stawek podatkowy.h, nie może
być skutecznie prówadzona. Nowy dekret
zmierza w pierwszym rzędzie dc wynośa-
żenia. ministra skarbit w uprawnienia aó
cbniženia obecnych stawek opłat od za-
palniczek. A PSA

UMARZANIE KOSZTÓW. SĄDOWYCH
'Dekret, upoważniają imis

wiódłiwości do umarzania oraz
nia na raty zapłąty zaległych w postępo-
waniu cywilnem, a należnych вКаг i
państwa kosztów sądowych, jeżeli ‚
nięcie ich byłoby połączone z niewspė!-
miernemi trudnościami lub « groziłoby
dłużnikowi zbytciężkiemi skutkami, Mi-

pister sprawiedliwości, może przekazać

prezesom sądów. apelacyjnych prawo
umarzania takich kosztów do 1000 zł.,
a kierownikom sądów „praworozkładania

na rąty.i odraczanią zapłaty kosztów są-
dowych. PE,

PRZEDSIFRIORSTWA INFORMACJI „
L GOSPODARCZEJ :

„ Dekret. .o przedsiębiorstwach zbierania
i udzielania. informacji o stosunkach go-

spodarczych.  przewidu'e, : iż. |. przed-
siębiorstwa takie wolno. prowadzić do-

piero po uzyskaniu koncesji, których

 

 

  

  

  

 

udziela według swobodnego uznania mi-

lė wytnagałoby |

nister przemysłu i handlu. Koncesji nie
można udzielić osobie fizycznej, nie po-
siadającej obywatelstwa polskiego lub

osobie prawnej, mającej siedzibę zagra-
nicą. Koncesje takie nie mogą być również
odstępowane i wygasają z chwilą śmierci

osoby fizycznej, lub likwidacji osoby
prawnej. Minister Przemysłu i Handlu
«dbiera: koncesję, jeśli -koncesjonarjusza
skazano prawomocnym wyrokiem za wy-

stępek przeciwko bezpieczeństwu pań-
stwa albó popełniony z chęci zysku lub
za zbrodnię. Kto trudnić się będzie za-

wodowym zbieraniem'i udzieleniem in-

fórmacji '0. stosuńkach gospodarczych,

nie posiadając ku temu wymaganych
uprawnień, podlega karze więzienia do

łat2 lub aresztu do lat 2. RAS

ZOBOWIĄZANIA SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH

Dekret o ulgachw spłacie zobowiązań

spółdzielni rolniczych i ich centrali, da-
je spółdzielniom

możność uporządkowania spłaty swoich

zobowiązań przez zawarcie układu z wie-

rzycielami na warinkach łagodniejszych,
od przewidywanych w prawie o postępo-

waniu układowem. Do postępowania
układowegó z wierzycielami na podsta-

wie' przepisów tego dekretu uciekać się

będą mogły spółdzielnie rolnicze i ich

centrale, których stan gospodarczy uza-
sadni tę konieczność., Dekret postanawia,
że charakter spółdzielni i ich central,

uzasadniający możność stosowania po-

stępowania układowego ustali minister

skarbu. Do, orzekania w tem postępowa-

niu powołane będą wojewódzkie nrzędy

rozjemcze do spraw majątkowych posia-

daczy gospodarstw wiejskich, | i

Dekret ustala sk'ad zespołu orzekają-
cego, warunki otwarcia. postępowania

oraz zasadniczą treść układu. Suma dłu-

gu.może być układem rozłożona na raty

| na okresdo lat 14-tu. Dekret postanawia,
że „bez ody zainteresowanych w 'e'zy-

cieli nie można obniżać na'eżności. pu-
bliczno-prawnych oraz z tytułu umowy

o pracę. Szczegółowe zasady postępn-

wania układowego, a zwłaszcza warunki
i tryb tego postepowan'1 ustr'' w drodze
rozporządzenia Rada M/n'strów.

 

  

  

-Zn'żkę cen niezmiernie ostro . odczuł
przemysł wę”lowy, któremu ca'z się p0-
nadto we i prak zimyi słaby ponyt
na węgiel, Podobno nrzemvsł Gūtniczy

planniewiększe redukcje robotników,
. Prawdopodobnie w związku. z powyż-
szem — w celu omówienia z przedstawi-
cielami przemysiów węglowego. hutai-

czego i naiłowetio ich sytuacji, bieżącej
oraz wysłuchania akiuałaych dezydera-
tów wym'enionych przemysłów, została
przez rząd powołanado życia kom sja
miiędzytinisterjalna, w której sklad

 mitmerze D. U, ogłoszo-
ny zostanie dekret Prezydenta: Rzeczypo-
spolitei o zmia: stawy z da, 18 mar-
cą 1932 r, w sprawie regulowania stesum-
ków w przemyśle Ba
Ustawa z 18 marca 1952 r. miała jako

zasadniczy swój cel ponarcie wiertnię-
twa nafloweśo, tak cksploa'acy'mego, jak

Ji poszukiwawczego — a to przez ura-
| leżn'enie przydziałów. do sprzedaży na
| rynku wewfętrznym od ilośc! pazersbie-
| nej ropy, a wiec: wyprodufzowanej na
| własnych kopalniach lub zakupionej od
| eudzych komalni.
i W ten sposób uzyskano stały popyt na

jw najbliższy
  
   

  

rolniczo - handlowym ,

Zwyżka dolara i funta
WARSZAWA, 14.1, — Trwająca Ez

parę ostatnich dni zniżka dolara, która
zwłaszcza w dniu wczorajszym przybra-
ła poważniejsze rozm'ary, ust iła dzi-
siaj miejsca wyraźnej zwyżce. Jednocze-
śnie z dolaremzwyżkował innt oraz frank
szwajcarski, belga i iloren, Zwyżke tę

| rrzypisać należy ponownemu zanienoko-
jeniu na rynku francuskim, które -wystę-
puje w związku z otwarc'em sesji parla-
mentarnej. Ucieczka od franka wywołuje
popyt na inne waluty, m. in. i na dolara.

 

Zahamowen'e  inwestycyi
! w prze” s eb orstwach. '

państwowych? —

Ag. Press podaje, iż wydane zostało

zarządzenie, ograniczające swobodę in-
westycyjną przedsiębiorstw państwo -

fk ; TSR :
szelkie plany inwestycyjne wrzed-

siębiorstw państwowych mają być zasto-

sowane do obecnej sytuacji finansowo-

gospodarczej i nie moga być dokonywane

bez zgody komitetu ekonomicznego mi-

nistrów. Dotychczas « przedsiębiorstwa
państwowe posiadały, w tej mierze,wol-

ną reke, a zgoda komitetu 'ekonomiczne-

go mim'strów na drronywanie inwesty-
cyj nie była potrzebna.

Bilans Banku Polskiego
W ciągu pierwszej dekady stycznia

b. r, zapas złota w Banku Polskim wzrósł

00,1 mit: zł, do 444,5 m1. zł, natomiast
stan pieniędzy zaśranicznych zmniejszył

się o 1.0 mil. 'zł. do 25,9! m'.:zł.

Suma wykorzystanych kredytówspa-

dia o 468 mili. zł. do 819,3 mili. zł.

przyczem portfel wekslowy spadł n 19,
mili, zł, do 669.7 mili. zł,, portfel .zdy»

skontowanych biletów skarbowych — ©

czek zabezpieczonych zastawami — ©

21.5 mil. zł. do 87.9 mili. zł Zapas pol-

slz'ch monet srebrnych onu wzrósł.o

215 mil. zł. do 43,1 mil. zł.
Pozycie „inne zxtywa'”i „inne pasv-

wa'| — w związku ze sporządzeniem:bi-

lasuwinatto — śpadły:, pierwsza,o 43,4

m:|. zł, do 700.1.mil. zł, druga — 3333

m|. zł. do 338.2mil. zł. НОЙ
Natychmiast platne  7ó+owinzania

w'0-145 ml; zł, do 242.m1,:zł.

 

   

    

  

     

5 biletów bztkowych — w wyniku
omówien:ch. zm'an. — spadł o 50,0

'. zł do 937,9.mil. zł |. >

  wchodzą Trzedotawicielemin: przemysłu
ibandlw, skarbu. komunikacji, opieki
społecznej i spraw wewarętrznych*. i:

| W dm, 15,16i17 wymieniona komisja
odbędzie komierencję w, Kafowicach #
rrzedstawiciełami rrzemysłu węglowego

i tutnicześo, aw dniu 21, 22 b.m. — z
zrzedstawicielami: przemyslu naitówego
W3 Lwowie 5.1.0 1. żę
Wsromiana komisja będzie mała

kazię zefkvąć się również z przęds:awi+
ciolami ówiata robotniczego. i «=: /**

 

    
W sprawie regulowania stosunków |

w przemyśle naftowym.
rope i. cenę... odnowiadającą . kosztom
wydobycia — a zatem wytworzono za-
chętę do prowadzen'a wierceń: -Zachęfa

łaby:się jednak zupełnie problema-
i. śdyby ralmer'e wskutek,zbyt:s'l-

ё ile utargų byly 2muszonę do о5-
niženia cenyropv, emu pr:

bzcna nowelizacja popraw.
wnego stopnia zakres dzialania 'na ryn-

| ku Nenas zai zakładów „eksportują-
cych, : i :

| Przcz noówelizacię utrzyma
| cene'ropy naftowej na kom
| kości i zschowa pońiera 4cą
naflowe działalność ustawy.

 

     

 

  

   

 

 

27) „Rozdziai X. zbójówyw — zaoszczędzi nam to kuli, — Grenacho —

ryknął Juan i obaj wyszczerzyli zęby z radości jak=

5.9 mili, zł. do 61.7mili. zł. i stan >oży- ;

    

G. O. BAXTER

Droga do San Triste
tw Autoryzowany. przekład z angielskiego

18631 46 Marji' Wańkowiczowej |

Alverado podniósł się z miejsca. „ег

(A= Muszę iść natychmiast pomówić o tem z.mo-

ją żoną — powiedział zduszonym:głosem..—.Niech

pan przyjmie zapewnienie „mojej, wdzięczności.
I blagam-pana o:cierpliwošė. * :

 

     

Rozstali się, W. podwórzu pałacowem Alyera-
iadł do. swego powozu... * į L koa Ak
— Batem, Janie, batem! — krzyknat na „fur-

   

 mana. — W mgnieniu oka musimy być w .domu. —

Powóz: wypadł z:dziedzińca i potoczył siępędem

z wzgórza: San. Triste, A!verado,wpadł do. domu.

i znalazł swoją żonę w ogrodzie. Pilnowała ogrodni-

ka'sadzącego grzędy lwich pyszczków. Alverado od-

wołał żonę. S tj я

—Moja droga — powiedział jej —stato się

najgorsze: jesteśmy zrujnowani, To bydlę mieszka-

jące na wzgórzu w pałacu Verealów chce albo być

natychmiast spłacone albo żenić się z naszą córką.

Pani zesztywniała jak' posąg i zacięła wąskie

wargi. Milczała przez «dłuższą chwilę, a wo.zach

jej zapaliły się ognie. | Ar A AS

— Są sytuacje — powiedziała wreszcie —

w których należy dumę schować do kieszeni. Każda

rzecz ma swoje dobre i-zie strony. „Jeżeli, jak mó-

wisz, Cabrillo jest świnią, to. w każdym razie dom |

jego nie jest chlćwem.

  

 

| żef Simon;

W MIEŚCIE.

; Kiedy Jań Jones t. zw. „Mały” zobaczył po raz

pierwszy San Triste wydało mu się białem widmem

z bajki, domy tak wyraźnieodcinały się od sinego

На dali, że można je było niemal póliczyć i wykre-

„ ślić linje ulic. Miasto leżało w dolinie, tylko dwie

wieże kościelne i duży białykrzyż wznosiły się po*
2» | nad poziom całości.

- Jan Jones zatrzymał konia wśród gąszczu cier-

nistych krzewów, przez które właśnie jechał, Dzień

był upalny i miasto wyglądało jak sen: o chłodzie
„i odpoczynku. Jonesspędził wielę godzin na dokła-

dnem. studjawaniu mapy, której mu dostarczył Jó-

 

  'nazwy: ciemne skupowisko. drzew

„Plaz a, rzeka. Sabrina, usiana liljami

wodnemiwijeisęłagodnie iwody jej giną w cichej

 

nościlaguny; między jej brzegami a miastem cią-
gną sięłąki, na lewym brzegu widać ruiny jakiejś

huty, dalej pola, trzciny cukrowej, na zachodzie
i. północy biękitnieje pasmo gór. Rozpoznał. wszyst.

kie szczyty, nazwał je i skonstatował, że pamięć Si-

mona równała się co do dokładności fotograficznym

zdjęciom. Po chwili kazał swemu karemu koniowi

zjechać w wydrążenie gruntu, skąd nie było już wca-

' le widać miasta. Tu czekało go obudzenie z marzeń

'w postaci dwóch. obdartych drabów,. którzy nagle

wyrośli przed nim i wymierzyli na niego strelby

Zaleli go potokiem przekleństw i kazali podnieść

ręce do góry, ale Jones złożył tylko dłonie na łęku
siodła. | U
44 L Kto was wysłał na tę głupią wyprawę? —

spytał, `

 

Juanie, "powiedz mu — odezwal-się jedzn ze

огпама} więc różne punkty okoli-.  

by spodziewając się, że na dźwięk tego . imienia

przeciwnik spadrie z konia. Ale Jan Jones uśmie-

chał się tylko i kiwał głową. A gdy wrżasńęli na

niego raz jeszczć, że ma pózjąć ; ręce do: góry;

wzniósł dłoń ruchem pełnym łagodnej powagi.

— Dzieci moje — powiedział. — Patrzcie na

mnie. Czyż naprawdę jeszcze nic nie rozumiecie ?...

© Z twarzy zbójów znikł grymas uśmiechu, pa-

rzeli na niego szeroko otwartemi, zdumionemi o za-

mi. AV ostatnich. czasach. imię :Grenacha było „dla

mieszkańców San Triste tem,czem jest wycie wil-

ków dla, stada owiec, więc proste ich umysły nie mo-

gły zrozumieć dlaczego ten człowiek: zamiast:chiwy-

 

tać za brońuśmiecha się.do dich... =- sd „0-.
—- Zbliżcie się do mnie i przypatrzcię. mi się

dobrze — rozkazał Jan.Jones, podjeżdżając kilka

 

 | kroków! Cofnęli się i drżącemi tękami przycisnęli

— Co to jest? szeptali między

sobą. A ae NE OSD аЫЙ
—Nie wiem, Może: djabeł... — Wreszcie -je-

den z nich podniósł głos. 0.0: ..,
— Stać. bo strzelę. : 3

— Możecie być moimi pos'aicami — »1parł

spokojnie jeździec. — Idźcie do „Grenacha | po-

wiedźcie mu, że przysięga, kórą złożył Verealowi

'est ważna, bo Verea!l powrócił, bo jestem znów

wśród was. Powiedźcie mu, že jeżeli będzie śmiał

podnieść rękę na obywateli San Triste pojadę sam

w góry, znajdę go i wykurzę z nory, Co do was, to

przebaczam wam, bo jesteście głupi. Żegnajcie.

NICH

do siebie strzelby. ||| '

! Kto. to taki

 

 
18 proc.'L. Z. Banku

"Wobec groźby redukcji

   

 „27.00 — 29.00;

W ten sposób, jak można było przewi-

dywać, frank irancuski przyszed nieja-

ko w sukurs walucie amerykańskiej.

- 2 Gdyńskich Targów -.
©. -Qwotowyh  -

(agaaiż dn. 13.stycznia na odbytej „aukcji: z0-

stało sprzedane: 1.094 skrzyń  pomar.

hiszp. blood-oval po zł. 0.91 — 0,95 za

1 kg, 319:skrzyń pomarańczy palest. po

1105 1.06 za 1:kg., 192 klątek man-
zpańskich po zł. 10 ,— 1.25

  

Giełdy pienieżne |
Notowania zdnia14 stycznia | :

ABW 'DEWIZY . :
Belgja 89.50 (sprzedaż-89.68,: kupno

69.32];Holandja 360.55 (sprzedaż 361.27,
kupno 359.83); Londyn 26.24 (sprzedaż
26.31, kupno 26.17); Nowy Jork (Kabel)
5.28 i siedem ósmych (sprzedaż 5.30 £
jedna ósma, kupno. 5.27 i pięć ósmyc.);
Oslo 131.80 (sprzedaż 132.13, „kupno
13147); A 35.01 (sprzedaż 35.08. kuj
no 34,94); Praga 21.97 (sprzedaż 22.01,
kupno 21.93); Szwajcarja. 172.60 węże
daž 172.94, kupno. 17226);  Sztok! olm

135.37 (sprzedaż 13570, kupno 135.04);
Berlin 213,45 (sprzedaż 213.98, kupno
212.92); Madryt 72.60. (sprzedaż 72.75,
kupno 7245)... -. iS

Obroty dewizami średnie, tendencja
dla dewiz mocniejsza. Banknoty dolaro-
wew obrotach prywatnych -5,28 i' jedna
cza — įm ST! ri ty 4.79z i

pół; dalar złoty 9.01 i pół; gram czystego

złota. 59244, W koniak "prywatnych
; marki niem. fbanknóty) 13050. W: obro-

PAPIERY PROCENTOWE _
"3 proc. póżyczka budowlana 41.50 —

41.70; T proc. pożyczka. stabilizacyjna
6550 — 65.75. .. (odcinki. po 500 doł.)
66.13 (w proc.)1.4.prec. pożyczka «nwer
ARE 11150; 4 proc. państwowa:po-
życzka  premjowa dolarowa 5315 —
53.00 —-53:40; 5-proc.“ konwersvina
64.75; 6:proc.: pożyczka dolarowa_8050
(w. proc.;8 proc, L..Z. i obligacie Banku
gospodarstwa krajowego Bo 9400 (w
procentach); 7 proc, L. Z. i'obligacje
Banku'góspódarstwa krajowego.po 83.253

rolnego, 9400; 7
roc. L. Z. Banku rolnego 83.25;.8 proc.
‚ Z. budowlane Banku PT

krajowego 93 00;8 proc. L. Ž. Tow. kred.
przem. pol. funt. 90,50; 8. proc, L: L.
ziemskie dolarowe gwarantowane. 8900
(w proc); 4 i pół proc. L Z. 'ziemskie
4125 — 4713 — 41,25, 5 proc. L. Z.
Warszawy 59,00; 4: pół proc L. Z; War-
szawy "57,004 ..5: próc. L. Z:. Warszawy
(1933 rok). 5488— 55,50,-— 55,25)4:,$
p „ubiina '(1933r.) 40.50;5 proc,
„cZ. Łodzi, (1933-r.) 49, 5: mi.

Pioirkowa (1933.r.): 46.25; 6. proc. >
%;е;; m.AVarszawy6,em, 62.00;'8.i 9.ent.

RAWY? AKCTE
Bank. Polski: -9

łach. prywatnych funty. ang. (bankńoty)
26.24—2622.:- Р

 

  
   

‚ 7,50: 9700: Warsż:
Tow. fabr. cukru: 33.00; M „Nor
blin. 35,25; Starachowice 33.25 — 33.50.

Dla pożyczek państwowych i listów za;
stawnych tendencja przeważnie mocniej-
sza, AGE słabsze Banku Polskiego. nioc-
niejsze przemysłowe. Pożyczka dolarowa
w obrotach prywainych: 8 proc. pożycze
ka z r. 1925, (Dillonowska) 94.50; 7 RSE

  
 

pożyczka Śląska 72 i jedna ósma — 7

jedna. czwarta; 3 proc. 'renta ziemska

(po zł. 1.000) 63,50. С Żył

- Giełda zbożowa —-
© Notowaniazduła 14 stycznia |
Pszenica czerw. jara szki. 7/5 gl. — —
— — —, Pszenica jednolita 753 śl 20,00

ka Pszenica zbierana 742 gl; 19,50

— 20,00. : : aż
Żyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,59,

Żyto 1l standart 687 gl. — — — — —i
Owies I st. [niczadeszc.) 497 gl, 13 75.—
14,00; Owies A E st. (lekko zadesz.) 516

gl. 14.00 -— 1425; Owies II stan, 460 g-1
—.13,25 — 13.50; Jęczmień. browar-
niany 15.25 — 16,00; Jęczmień 638 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 49 gl.

14.12 — 14.00; Jęczmień 620,5 śl. 1>50—
13,75; Groch polny 20.00 — 21,00; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —

20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
odwónie czyszczona 21,50 — 22,50;
ubin . niebieski 8.25 850; Lui

bin žolty 9.75 — 10,25; Rzepak zuwowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41.30 —
42.50; Rzepik letni 42:00 — 43.00; Rzę:
pax lętni 41.50 42.50; (em;
niane “ bašsis* 90, /procentowe 42.

33.50; Koniczyna czerw sur b22 gr.
kanianki. .90,00:1—. 100,00; Koniczyna
czerw. bez. kan. » czyst 97 pros. 120 (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00=—
70.00: Konmićzysa biała bez kan o Czyst.
97 proc 80,00 —-90.00,- Mak“ niebiuski

61.00--69.00; Ziem..'ad. — — —;-Maka
pszenną gat.l — A;0 — 20 proc 3100—
3300; Mąka pszenna gat. I — В @ -—
45 proc. 29.60 — 31 00; 1-C 0 — 55 próe.

1 D 6 —60 :vroc.
25.00— 27.00; 1-E-0 — 55 proc 24 ul —
25.00;.11.B 20 — 65.proc 23.00 — 25.

  

   

00;

‚ р 45 — 65 proc 22.00 — 23.00, LE
55—65 proc 22.0 — 23,0. II G 60 --65

óroc. 21,00—22.00: Mąka żytnia wycią-

gowa” 0-30 2000—21 00; Mąka z:inża
Гвг!. ‹-45 20.00 — 2100; Mąka żyt cat
0-55 proc 19.00-— 2000; I gat 065 oc
20:50 — 2150 [l gat 1500 — 160.  ra-

zowa 1500 — 1600. vośiednia — - —
— — —. Otrębv nszenne grube przem
stand 1050.— 1100 otrehv. oszedńe
średnie przem stana 95 1014 О

| trebv pszenne mialkie 950 — 1000 O-
tręby żytnie 875 — 9.25; Kuchv Inia-

  

ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepasowe
13.50 1400; Kuchv_ słoneczn sewe
= — — —; Šruta sojowa 45 proc.

| 2230 — 2300
„ Ogólny obrót 26,27 ton, w tem żyta

„8475: ton. Usposobłemie spokojne.
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Dwiemiary oceny zmarłych
stosują władze organizacyj adwokackich

Stąła się rzecz charakterystyczna dla
czasów, które przeżywamy.
U: przez tradycję rwycza.-

jem, organ adwokatury stołecznej, rada
adwokacka w Warszawie, zwykła była
czcić pamięć zasługujących na to zmar-
łych kolegów - adwokatów przez wyde-
lęgowania na pogrzęb mówcy, któryby
choć w krótkiem przemówieniu wygło-
sił słowa uznania dla zmarłego kolegi.
O ile zmarły należał do jednego z orga-
nów samorządu adwokackiego — organ |
ów przyjmował również wydatniejszy u-
dział w oddaniu ostatniej przysługi zmar-
łemu.
To też w listopadzie roku ub. adwo-

katura (jak czytamy w „Palestrze" Nr.
12-35) żegnała zmarłego b. p. adwokata
S. E. przez usta przedstawicieli naczel-
2ej rady adwókackiej i warszawskiej ra-
dy adwokačkiej, `
Nad grobem niedawno zmarłego ad.
wokataś.p.A.R.wygłoszonezostało
a" w imieniu rady adwokac-

« Godzoao się z tem, że w obliczu
Śmierci żadne porachunki nię mogą
mieć miejsca i dotychczasowe postępo-
wanie rąd adwokąckich nie wywóływa-
ło z tego powodu żalnych rozdźwięków
i dysonansów w adwokaturze.

Ostatnio stała się jedbąk rzecz przy-
kra i charakterystyczna, która nie po-
wiina być pominięta milczeniem.

Zmarł wybitny adwokat, ta,
Polak. Tem się różnił od wielu innych,
że był praktykującym katolikiem * jaw-
nym narodowcem, chociaż udziału czyn-
nego w życiu politycznem oddawna nie
przyjmował, Był w swoim czasie wypra-
my do naczelnej rady adwókżckiej,
Zdawałoby się, że organy samorządu

odniosą się do osoby
zmarłego z równą conajmniej bezstron-
nošcią, jak odniosły się do jego rmar.
łych'poprzedników i dadzą dowody u-
znania dla prawości i prawniczej dzia-

ORAZPEZECWRECZZCWA,SZOSIEPWEAEZEWZZN

Nagły zgon
profesora Politechniki

'Nocy wczorajszej powracał taksówką
do domu Czesław Przybylski (Górnoślą-
ska 43), architekt, prof. politechniki
warszawskiej. W drodze kierowcą spo-
strzegł. iż Przybylski zasłabł nagle i o-
padł bezwładnie na bok taksówki Kie-
rowca przyjechał przed dom X-go ko-
mis.. dokąd przybył lekarz Pogotowia *
który stwierdził 'uż śmierć Przybylskie-
go. Zwłoki zabezpieczono w komisarja-
cie do dyspozycji władz sądowych $. p.
Przybylski żył lat 55.

Strzały w potiągu--tunelu
Antoni Kucharski, kucharz (Rember-

tów). będąc pijany, jęchał pociągiem z
dworcą Głównego — do domu. Gdy
póciąś przejeżdżał przez tunel, Kuchar-
ski kotzystaąc z ciemności, zaczął dla
zabawy, strzelać ze straszaka. Wśród
pasażerów wynikł popłoch. Po przybyciu
mą dworzęc Warszawa - Wschodnia, we-
zwany przez pasażerów i obsługę v0cią-
gu policjant. przeprowadził sprawcę ka-
rygodnych figlów do II-go komis. koólej.,
gdzie sporządzono protokuł. Starostwo
grodzkie południowo - warszawskie

„skazało Kucharskiego na 25 zł. grzywny
lub 3 dni aresztu. Straszak skontisko-

wano, (k)

Zuchwały rabunek
w cukierni

Gdy w cukiernj Aleksajidra Puchal-
skiego  (Staloww28), byla sama ekspe-
djentka, Józefa Jankowska, przyszło 2
mężczyzn, tłzech zaś stało na ulicy
przed wejściem. Jeden zażądał fawor-
ów, koniecznie z wystawy. Gdy ekspe-

djentka podeszła do wystawy, wówczas
drugi otworzył szyflądę kasy, porwał bi-
lonem około 25 zł. i rzucił się do uciecz-
Ki, wraz z drugim „klientem”, który nie
czekał już na faworki. Rabusie połą-
czywszy się z oczekuącymi przy wejściu,.
uciekli w ul, Czynszową, `
Jankowska, wybiegłszy przed sklep,

krzyczała „Trzyma cie złodzicjów!:, lecz
bez skutku gdyż posterunek policy'ny
24 rogu ul. Stalowej i Czynszowej iprzy
bazarze), został skasowany. (k)

 

Akademiku-wśród pionierów uchu Narodowego

 

łalności zmarłego. Tembardziej można

było tak sądzić, że na czele obu rad sto-

ją czynni, praktykujący katolicy, któ-
rym nie powinna być obca działalność
zmarłego. Nadfo jeden z nich był przez
wiele lat bliższym  współpracownikiem
zmarłego.
A jednak, wbrew oczekiwaniu zebra-

nych na cmentarzu, nikt z ramienia ra-
dy adwokackiej i naczelnej rady adwo-
kackiej przemówień nad grobem zmar-

hłego nie wygłosił. Czyżby obie rady о-

raz prezes jednej i dziekan drugiej zapo-

mnieli o ciążącym na nich obowiązku?
Jest to mało prawdopodobne — raczej
przypuszczać należy, że osoba zmarłego,
jako jawnego narodowca, nie znalazła
uznania w ich oczach i tej przysług; ko-
leżeńskiej, którą przyznano Žydowi i
wybitnemu sanatorowi, odmówiono ad.
wokatowi katol'kowi į narodowcowi. Nie
wątpimy, iž opinia publiczna odpowied-
nio ustosunkuje się do tego godnego po-

žalowania faktu.

 

 

10.000 zi. kosztėw
w procesie o zabėjstwo š. p. min. Pierackiego

Wydział VIII karny sądu okręgowego
przystąpił do opracowania protokułu
rozprawy w procesie o mord na osobie
Ś. p. min. Pierackiego. Protokuł ten zaj-
mie około 1000 stron pisma maszynowe.
go. Szczegółowe motywy wyreku goto-
we będą dopiero za 2 miesiące Na mo-
cy decyzji władz sądowych, wsżyscy

Przyjmowanie Go

skazani w tym procesie pozostać maą
w więzieniach warszawskich, aż do cza.

| su rozprawy apzłacyjne.
 

Z powodu przesłuchania wielkie icz-
by świadków zamiejscowych, jak i licz-
nych ekspertyz sądowych przeciw <n Łe-
bedzie i tow. koszty sądowe wyg osły
przeszło 10.000 zł. (i)

szkół wojskowych
Rozkaz min'stra spraw wojskowych

Min spraw wo'skowych wydał rozkaz,
dotyczacy załatwiania podań o przy;mo-
waniu kandydatów do szkół i uczelni
wojskowych. Rozkaz ten głosi m. in.:
„Praktyka wykżzuje, że podległe m:

orgańa są nadal zasypywane podaniami,
orośbami i interwencam; w sprawie

przymowania kandydatów do:
a) szkół podchorążych, kształcących

na »fcetów zawodowych,
b) korpusu kadetów,
c| szkół podoficerskich dla małolet-

n:ch
Utarł się niewłaściwy zwyczaj, sprzecz-

ny z zasadami dyscypliny i porządku
wewnętrznego, że kandydat, który z
z tych czy innych powodów nie został
przyjęty do wymienionych uczelni, albo
zbyt późno zdecydował się na zmianę
swoich planów życiowych, omi'a ustalo-
ną przepisami drogę służbową przy u- |
begamiu się o przyęcie lub poszukuje
interwencji różnych protektorów.

W. związku z tem zarządzam:
1) Kandydaci do wymien'onych na

wstępie uczelni woskowych mają skie-
rowywać wszelką korespondencję do
komendantów właściwych zakładów

Tupet d-ra Altkaufera
We wtorek wieczorem przybył do

naszej redakcji żydowski lekarz dr.
Altkauter, o którym pisaliśmy poprze-
dnio, żę jest oskarżony o kradzież o-
raz o przewiezienie trupa w karetce
pogotowia lekarskiego do Nowego
Dworu.

Dr. Altkaufer zażądał ód naszej re-
dakcji sprostowania powyższej wiado-
mości, Gdy mu umieszczenia tego spro-
stowania (zupełnie bezzasadnego, bo
sprawa jego nie została dotąd w są-
dzie umorzona) odmówiono, wszczął
awanturę, lżąc „Warszawski Dziennik
Narodowy". Otrzymał więc odpowied-
nią nauczkę od sekretarza redakcji i
został usunięty z lokalu.
O tupecie żydowskiego lekarza

świadczy fakt, że po chwili wróził w

szkolnych. Odmowne załatwienie przez
właściwego komensanta przedstawionej
prośby jest definitywne, Przepis teq do-
tyczy również podań, składanych przez
rodziców, opiekunów i t p.

2) Prośby, podania, interwęnce skie-
rowane wprost do M. S. Wojsk. z po-
minięciem ustalonej drogi służbowe;
mają być pozostawione bez rozpatrzęnia
i odpJwiedzi”,

—р

Sprostowanie prof. Jarry

W związku z artyłcułem, zamieszczo-
nym w „Warszawskim Dzienniku Na-
rodowym” z q. 14 stycznia 1936 r. pod
tytulem „Zajścia na pierwszym ręku
prawa”, uprzejmie proszę Pana Re-
daktora, w imię prawdy oraz zgodnie
z art. 22 dekretu w przedmiocie tym*
czasowych przepisów prasowych z
1919 r., o wydrukowanie w tymże pi-
śmie następującego sprostowania:
1) nieprawdą jest, abym podczas wy*
kładu teorji prawa w dniu 13 stycz-
nia 1936 r. mówił o stosunkach naro-
dowościowych w państwie, a więć tym-
bardziej wysuwał w tej dziedzinie ja-
kiekolwiek tezy;

2) prawdą natomiats jest, że tego
dnia wypadło mi z toku wykładów mó-
wić o normach społecznych w ogól-
ności oraz 6 formalnej definicji prawa
przedmiotowego, które to zagadnienia
nie stoją w żadym związku z zagad-
nieniami narodowościowemi.

Łączę wyrazy powazania

Prof. Dr. Eugenjusz Jarra

Kłopoty z kobietami
w urzędach

W niektórych urzędach zauważono, iż
pomiędzy pracownicami zatrudnionemi gi, wzajemne obgadywania, co doprowa-

asyście policyjnej, żądając... areszto-*' dza do awantur, scysyj i osłabia tempo
wania sekretarza naszej redakcji, oraz
woźnego.  Żądaniu temu ku jego
zmartwieniu, nie stało się zadość.

pracy, Naczelnicy szeregu urzędów wy-
dali instrukke'e, grożące dymisją w nnym
naruszenia spoko'u w pracy. (Om)

 

Z Sekcji Akademickiej S.N.
Zapisy codziennie w godzinach od

13-ej do 15-ej, Aleje Jerozolimskie
17, m. 5,

Kierownictwo Sekcji Akademickiej
zawiadamia, iż dnia 16 b. m, o godz.
19-ej odbędzie się zebranie Il-ej gru-
py kursu wstępnego, Członkowie obo-
wiązani są stawić się. pynktualnie w
lokalu przy Al Jerozolimskich 17,
m, 5. ы

Tegoż dnia o godz, 20-ej odhedžie
się „Czwartek akademicki“. Referat
wygłosi delegat zarządu.

*

Podaje się do wiadomości kolegów*
narodówców, iż staraniem $ekcji A-
kademickiej została zorganizowana
prywatna „stołówka studencka,

Po szczegółowe informacje zgłaszać
się należy do zarządu Sekcji Akade-
miekiej Str, Nar. (Al. Jeroz. 17, m. 5)
w śodzinach dyżurów. :

w jednym lokalu rozpoczynaą się ntry- '| 

„Wesoła lwowska fala"
nie będzie skasowana

Nadanie w ubiegłą niedzielę w pro-
gramie ogólnopolskim zamiast „węgo:
łej fali" ze Lwowa — audycji „Cyru-
lika Warszawskiego”, wywołało cały

' szereg komentarzy i pogłosek wśród
licznych rzesz radjoabonentów.

Dyrekcja Polskiego Radja otrzyma-
ła w związku z tem setki listów i tele-
fonów z żądaniem przywrócenia tei
audycji.

Obecnie ukazało się wyjaśnienie
Polskiego Radja, według którego zmia-
na programu w ubiegłą niedzielę i na-
danie innej audycji zamiast „lwowskiej
fali" spowodowane zostało względami
programowemi i technicznemi. Wesoła
lwowska fala będzie utrzymana w pro”
gramie radjowym. Najbliższa „wesoła
fala" zostanie nadana o zwykłej porze
w nadchodzącą niedzielę.

W. związku z powyższą spiawą
„Gon. W." pisze:
„Wesoła lwowska fala" powstała  

wysiłkiem y artystów lwowskich.

Tońko (Henryk Vogelfinget) i Seczep”

ko (Kazimierz Wajda) stali się w całej

Polsce popularni. Niefrasobliwy ich

humor niepodobał się tylko pewqym

osobistościom, które nie lubią satyry
politycznej. Już od wiosny ub. toku

mówiono, że żywot „Wesołej lwow*

skiej fali" będzię krótki. Istotnie prze”

dewszystkiem usunięto dyrektora tam-
tejszej rozgłośni, Petri'ego, następnie
ścięto „Wesołą falę" pod względem

czasu trwania pogramu, potem zaczę*
to ją mocno cenzurowąć.

Należy przypuszczać, že Polskie
Radjo, które powinno się kierować w
swej pracy życzeniami abonentów, wo*
bec jasnego stanowiska większości ich
w tej sprawie, przywróci dawny stan
rzeczy i przestanie się  krępować
względami na „pewne osobistości, któ-
re nie lubią satyry politycznej”.

Zjazd katolickiej inteligencji
obradował niedawno w Warszświe

W dn, 5 b. m, odbył się w Warszawie
zjazd rady naczelne Związku polsk'ej in-
teligenci katolickiej, który zgromadził
30 delegatów, repreżentujących 15 kół
Zwią”ku (Białystok, Katowice, Kie ce—
dwa koła męskie i żeńskie, Kraków, Lu- i
blin, Lwów, Krasnystaw, Łuck, Patawy, |

| stał powołany p. mec. Ludwik Domaństci,Radom, Sosnowiec, Tomaszów Lub.,
Warszawa i Wilno). Od ostatniego zja- į
zdu przybyty kola: w Bialymstoku, Pu- į
ławach, Sosńowóu i Krasnystawie. Ra-
zem, Związek skupia 515 członków.

Sprawozdanie, przedstawione przez za
rząd główny, ujawniło rozszerzenie i po-
głębienie pracy także w kołach 'už daw-
niej istnieących, do czegó przyczynia
się żgódne współdziałanie z dzeceżialne-
mi Instytutami Akcii Katolickie we

wszystkich šrodowiskach. W r. 1935 wy-
gloszono 62 odezyty Ayskusyjne; nadto
niektóre koła, jak kieleckie i lubelskie,
urządziły publiczne odczyty . kursy: ko-
ła w Lublinie i Kielcach zorganizówały
zazdy regonalne inteligencji, w 5-ciu
kołach odbyły się rekolekcje otwarte, w

| 2 zaś zamknięte, Na szczególne wyróżę+

nienie zasługwe inicatywa koła wileń.
skiego, które w ciągu ubiegłęgó roku
zdołało uruchomić czytelnię i bibliote-
tę, liczącą przeszło 1550 tomów, oraz
koła lubelskiego, które powołało db ży-
cia katolicką poradnię dla rodziców.
Związełt wyda'e miesięcznik „Prąd',
Zgodnie z przyętą uchwałą postanowio-

no w na/bliższym cza$ie podjąć akćę, |

 

Na Fundusz szkolnictwa
polskiego zagranicą

W okresie dorocznej zbiórki na Fun-
dusz szkolnictwa polskiego zagranicą,
dziatwa j młodzież polska w całym kra-
ju wykazu,e zwykle wielkie zrozumienie
dla tej akc'i, masowo składając diobne

dobrowolne ofiary na tak ważny cel. Z
tych grószowych ołiar dziatwy, płyną-
cych ze szczerego serca, zebrano w го-
ku wbiegłym ogromną kwotę 127.745 zł.
10 gr. Należy nadmienić, że i w toku
bież. min, W, R. i O. P. również zezwo-
lilo, spec'alnym okólnikiem, na udział
młodzieży szkolnej w akcji zbiórkowe'.
Prezydium komitetu wykonawczego

zbiórki na Fundusz szkolnictwa polskie.
go zagranicą, doceniając należycie peda-
gogiczne znaczenie akcji zbiórkowej, wy-
dało do dziatwy polskiej odezwę,

Linje autobusowa
na Saskiej Kępie

Na stac'ach krańcowych linij autobu-
„sowej „S“, t. j. na rondzie Wasżyngło-
na i na ul. Miedzeszy/.skiej, wywieszono
rożkłady azdy autobusów tej lini:
Pierwsze autobysy odchodzą w dn po-

wszednie z ronda Wąszyngtona o g. 7,00,
ž ul. Miedzeszyńskie' o g. 7.05 | kursuy
ją do godz..9 w odstępach 10-minuto-
wych, zaś po godz. 9 w odsętpach 15-
minutowych. W dni świąteczne autobu-
sy odchodzą z rónda Waszyńgtona o g.
8.00, z ul. Międzeszyńskiej o g. 3.07 i
kursuą przeż cały dzień w odstępach
15-minutowych. Ostatnio autobusy od-
chodzą: ż rónda Watzyńtgtona o g 23.16,
z ul, Miedzeszyńskiej o g. 23.22; (b)

| Syndykąt

 

 

zmierzającą do odważnego | szczerego Ue

świadamiania w duchu katolickim szero»

kich warstw inteligencji wobec fąbar

dziej aktualnych zagadnień; uchwalono

również połozyć nacisk na reko'ekc'e

zamknięte. W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów do zarządu głównego zo»

prezes Związku adwokatów. Pozatęm w
składzie zarządy głównego, na którego
czele stoi JM, ks. dr, Antoni Szymański,*
rektor K, U. L., zmiany nie nastąpiły.

Dancing prasy
Dniś 1 lutego o g. 22-ej w cale „A»

dria" odbędzie się organizowany przez
dziennikarzy warsząwskich

„wieczór prasy” nó dęchód fundusz: za-
pomogowego dlą wdów i sierot pó dzien-
nikarzach.

„Czarna kawa".
Inžynierji wodnej

Dnia. 18 stycznia w salonach Resursy
Obywatelskiej odbędzie się reprezenta-
cyjna „czarna kawa' koła inżynierj: wo-

| dne $,P. W. Początek o godz. 22. Kar-
ty wstępu w cenie 7 zł. normalne i 4 zł,
studenckie można nabyć w lokalu koła
(politechnika — tel. 9.79.36), oraz przy
weściu za okażaniem zaproszenia,
Dochód jest przeznaczony na cele nan-

kowe i na pomoc niezamożnym kolegom.

Tabela Loterji Państwowej
(Nieurzędowa).

W dalszym ciągy 34-tej loterji pań-
stwowej padły następujące wygrane:

10.000 zi. —47087 84993 110132 111249
130049 '

5,000 zł. — 68389 137622 140628 157779
159716 :

2.060 zł, — 2-959 32575 32810
62272 78562 88056 96491 124201 129403
133138 1 1 139956 157900 1741723600
181867 191662 193284

1.000 zł. — 3187 6347 5208 16522 35600
44325 44578 56098 67761 72489 81650
85585 86291 89267 89358 98898 103551
124771 132945 133308 1421 143615
153272 159011 163551 1718 177559
175699 193677

Bratobójstwo
W szpitalu Dz, Jezus zmarł 35-letl

Józet Michajło (Ciechanowska 6, Mia-
stęczko Powązki), który w czaśie wyni
'kłego zaścia, na tle podziału ma ątku,
pobił krzestęm matkę, <5-letnią Pela-
gę, za co został uderzony przez brata.
35:letniego Jana nożem w klatkę pier-
siową. Policja aresztowała bratobójcę.

Pogrzeb zabitego bandyty
Wczoraj w południe ta ėmentarzu ėw.

Wincentego na Bródnie odkył się po-
grzeb Jana Kotowskiego (pizezwiskiem
„Kot“), który dn, 9 b. m. został zastrze-
lony w „melinie” w kawiarni brata swe.
go, ptży ul. Żelaznej 95a, W "„ebie
wzięłó udział za'edwie kiłka osób 3 'e-
$o siostry i brat Pogrzeb drugiegr za-
strzelonego bandyty Maiewskiego « dbę*
dzie się ża kilka dni gdyż nie zgłosiła
się jeszcze jego rodzina.

 

mie powinno zabralknąć Ciebie?

Wstępuj w szeregi Stronnictwa Narodowego?
Sekretarjat czynny codziennie w godzinach od 13 de 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. 3.

 



iz. mow! Z cdn wkwoń

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda 0 zachmu-

rzeniu zmiennem przelotnemi opadami

śnieżnemi.

Lekki mróz, przechodzący dniem

odwilż. (W górach umiarkowany mróz).

Umiarkowane wiatry zachodnie i

łudniowo-zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy swe następujące ip-

teki:
P. Jundziłła — ul. Mickiewicza 33,

S$-ów Augustowskiego — Kijowska 2, B. i I.
Frumkinów — ui. Niemiecka 23, A. Rost-
kowskiego — ul. Kalwaryjska 31, A. Wy-
sockiego — ul, Wielka 3. 3
— Sprostowanie. W nr. 13 w ar-

tykule prof, Cywińskiego pt. „W Li-
twie” czy „na Litwie”, powinno być:
„Dochodzą da tego, jakeśmy: mówili,
motywy polityczne”, nie zaś ,,..ja-
kieśmy "mówili", boć to słowo  „ja-
keśmy' składa się z tych części:
„ak-e-šmy“ („e“ tącznikowe).

HANDEL I PRZEMYSL.
—- Kupcy estońscy w Wilnie.

Przejazdem przez Wilno w dniu
wczorajszym zwiedzili miasto i za-
poznali się z miejscowemi stosunka-
mi handlowo - przemysłowemi
kupcy estońscy. (h)
— Q jednolitą organizację bran-

ży mięsnej.  Zawodowi; sprzedawcy
mięsa czynią starania o utworzenie
jednolitej organizacji zawodowej.
Wczoraj odbyło się pierwsze ze-
branie zainteresowanych. Postano-
wiono rozpocząć pertraktacje w
sprawie utworzenia jednolitej orga-
nizacji zawodowej i odrębnienia się
od żydowskiego związku handlarzy|
mięsa. (h)

SPRAWY SZKOLNE,
-— Dzień Imienin Pana Prezyden-

ta w szkołach. Ww związku ze zbli-
żającemi się imieninami
zydenta Rzeczypospolitej władze
szkolne wydały zarządzenie w spra-
wie obchodu imienin w szkolnictwie

z

w

po*

3 ska 7 odbędzie się pokaz

Pana Pre-'

przedstawienia. Teatry przeznaczą
dla dzieci szkół powszechnych sale
teatralne. (h)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Fałszowanie świadectw rze-

mieślniczych. Izba Rzemieślnicza w
Wilnie zajęła się niedopuszczalnemi
machinacjami, które popełniane by-;
ły przy składaniu podań o udziele- |
nie kart rzemieślniczych. Ponieważ|

OSNaa

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 m. 15 wiecz. w Teatrze na Po.
hulance odbędzie się recital skrzypcowy
Dawida Ojstracha czołowego laureata kon- |
kursów międzynarodowych i a:
wieckich. W programie: Mendelsohn, Tazti
ni, Saint- Saens, Schumann-Kreisler, Ga
relli - Kreisler, Achron i inni.

Bilety wcześniej do nabycia w kasie
zamawiań Teatru „Lutnia'. Wszystkie ku-
pomy i zniżki nieważne. Przy fortepianie

+ Wsiewołod Topilin.
Uwaga! Koncert Walerji Barsowej za-

|powiedziany na dz. 19.1 przeniesiony został
na dz. 26.1 (data ostateczna). Bilety zaku-

były wypadki fałszywych świadectw|pione na dz. 19.] ważne są na dz. 26.L
władze rzemieślnicze zgłosiły do
władz ministerjalnych wniosek, aby|"
przedkładane władzom  administra-
cyjnym świadectwa uzdolnienia za-
wodowego, przesyłano -Izbie Rze-
mieślniczej w celu zbadania auten-
tyczności. (h)

ODCZYTY.
-—- Komunikat Związku Pań Do-

mu. W piątek 17 stycznia o godz. 5
pp. w sali przy ul. Zamkowej 8—1
odbędzie się odczyt dr.
skiego pt. „Hygjena indywidualna
wieku szkolnego”.

We środę 224 o godz. 5 pp. w
szkole Pracy Domowej Franciszkań-

przyrzą-
dzania pączków i faworków.

NADESŁANE.
— Sielawę, złowioną na mocy ze-

zwolenia Wileńskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, sprzedaje Spółdzielnia
Producentów Ryb w Wilnie w skle-
pach na rymkach: Drzewnym, Łu-
kiskim, Zarzecze i Kalwaryjskim (na
tym ostatnim, poczynając od 20
stycznia).

— Sprostowanie. W notatce z
„dnia 11.1 36 r. pt. „Bezpłatna kolacja
w Ziemiańskiej' omyłkowo wskutek
fałszywej  intormacji umieszczono
nazwisko p. TadeuszaSztabińskiego.
W imię prawdy stwierdzamy, że

Pana Sztabińskiego w dniu krytycz-
nym w ,„Ziemiańskiej"' niebyło, i za.
mimowolną krzywdę moralną Pana

 

powszechnem., W dniu 1 lutego rb. Sztabińskiego oraz p. wymienionych
urządzone będą w szkołach poga- w artykule przepraszamy.
danki, odczyty i okolicznościowe| (-—) podpis, nieczytemy.

 

i KAR
Nadprogram: Kolorowy dodatek p. t. „Kurzy miecz” oraz piękny dodatek.

rysunkowyinajn. aktualja. Bil. honor. i bezpł. bezwzględnie nieważne.

HELIOS | Najwspanialsza Atrakcja Sezonu
„ Największy festiwali Taneczny Swiata

WESOŁA ROZWÓDKĄ:-

 

Król I królowa tańcu FRE> AS'AIR I GINGER ROGER wykonają po raz 1-szy #« Wiinie
ostatni przebój „CONTÓNĘNTAL*, który zelektryzował eały świst

2) Mecz; bokserski: ® "ч vai AXBARRI aviesds
Pocz. o 4 w nieaaleię od 2-6,Nad,programi Atrakeje

ORADNIA BUDOWLANA
2. ARCH. B. SWIECIMSRIEGO

orady urządzenia wystaw i wnętrz, rekla
I ch przebud remonłow, zola

ik edLa rę ot adasia ju

WILNO,FULFILIPA
TELEFON 20-25
GODZ. 3-5 20P0Ł,

Du jod|
        
  
     

Jutro w piątek dn. 17.1 o godz. 8 w.
„Mieszczanin Szłachcicem”.

Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś
ostatnie przedstawienie rewji noworocznej.

Jutro op. Falla „Królowa miljardów".
Baletmistrz Ciesielski, przygotował efek-
towne balety. Rolę tytułową wykona Elna
Gistedt. Przu. pulpicie M. Kochanowski.

— Teatr dla dzieci w „Lutni”*. W nie-
dzielę o godz. 12.15 pp. raz jeszcze ukaże
się widowisko dla dzieci „Mały gazeciarz“
Na to przedstawienie zostały zastosowane
ceny minimalne od 15 gr. Następną pre-
|„dla dzieci będzie „Leosia Pucia-

A. Borow-| ówna

KRONIKA POLICYJNA.
— Podrzutek W bramie domu Nr. 21

przyad Subocz znaleziono podrzutka płci
żeńskiej w wieku około 2-ch tygodni,

Podrzutka ulokowano w przytułku. (e)
— Nóż w Kluskę. Na tle nieporozu-

mień osobistych powstała pomiędzy Koza-
kiewiczem (ul. Legjonowa 114) a Kluską (ul.
Legjonowa 86) bójka, w której ostatni u-
derzony został nożem w okolicę prawej
łopatki. Poszkodowanemu pierwszej po-
mocy udzieliło pogotowie ratunkowe. (e)

Oszustwo, często powtarzane.
Mieszkanka zaśc. Borówka (pow. wil.-
trocki), Weronika Jagatowiczówna, pozna-
ła w Wilnie niejakiego Marjana Balcewi-
cza, który zaproponował nabycie kilkuna-
stu kilogramów kiełbasy po  madzwyczaj
niskiej cenie. Na prośbę Balcewicza M. Ja-
gatowiczówna doła mu 9 zł. zadatku, po-
czem oboje udali, się na wl. W. Pohulankę,
Przed jednym z domów przejściowych Bal-
cewicz wziął od kobiety worek i poprosił
ją, by na niego zaczekała. Po parugodzin-
nem wyczekiwaniu Jagatawiczówna zrozu*
miała, iż jest oszukana, udała się więc do
komisarjatu, gdzie złożyła skargę. (e)
— Kradzieże. W dniu 14 bm. skradzio-

no Alojzemu  Soleckiemu (Popławska 8)
bieliznę pościelową, męską i pończochy.
wartości zł. 200.

PPA NN| SE nestojsw ekiaga CASINŃ

ZBRODNIA,
(Prestupienje
i Nakazanje),

Film nagrodzony na Międzynarodowej Wystawie Filmowej w Wenecji. а#

— Teatr „Rewja“ — uli. Ostrobram-
ska 5 Dziś program rewjowy p. t. „Ro-

manse cygańskie" . Początek przedstawień

— Teatr Rewji „Wesoły Murzyn“ — ul.
Ludwisarska 4, Dziś rewja p. t. „Zastaw
się a postaw się”. Początek o g. 630 i 3w

Polskie Radjo Wilno |
Czwartek, dnia 16 stycznia.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka
1.20: Dziennik poranny. 7.30: Płyty.
Giełda rplnicza. 8.00: Audycja dla
8.10—11.57: Przerwa. 11.57: Sygnał

czasu hejnał. 12.03: Dziennik południowy.
12.15: Poranek muzyczny. 13.00: Piyty.
13.25: Chwilka gospodarstwa domowego.
13.30: Płyty. 14,30—15,15: Przerwa. 15,15:
Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne mia-
sta i prowincji 15.30 Sentyment i humor w
piosenkach przed 100 laty. 16.00: Audycja
dła dzieti. 16.15: Płyty. 16.45: Zapomniane
kolendy.
odczyt.
książce J. Wasowskiego
nik”. 18.00: Recital fortepianawy Imre Ste-
faniai'ego. 18.40: Płyty. 19.00: Przegląd li-
tewski. 19.10: Jak spędzić święto? 19.15:
Badania archeologiczne ziemi wileńskiej
r. 1935. 19.25: Koncert reklamowy. 19.33:
Wiad sportowe. 19.50: Pogadanka aktualna.
20.00: Tu sprzedaje się maski — lekka

lo godz. 6.30 i 9-ej.

ty.

1,55;
szkół,

17.15: Muzyka salonowa. 17.50: O

— W Urzędzie skarbowym przy ul.
Bazyljańskiej, w dniu 14 bm. o godz. 10,30
skradziono z kieszeni płaszcza Stanisława
Matarewicza (Fabjaniszki, gmż rzeszańska)
zł, 21 w gotówce.

— W dniu 14 bm., o godz. 18,50, z szat-
ni zakładu 60. Jezuitów przy ul. Wileńskiej
56, skradziono ks. Janowi Czarukowi (W.
Pohulanka 6) płaszcz zimowy, wartości
zł. 160. sė uk

WYPADKI.
— Rzuciła się pod autobus. W dniu 14

bm. o godz. 14.45 przy zbiegu ul. Mickie-
wicza i Wileńskiej, rzuciła się pod autobus:
Józefa Stankiewiczowa, zam. w N. Wilejce
przy ul. Gimnazjalnej 14, zdradzająca obja-
wy choroby umysłowej. Dzięki przytomno-
ści szofera autobus zatrzymano.

-- Zaczadzenie, W mieszkaniu swojem
przy ul. Zamkowej 18—24 wskutek przed-
wczesnego zamknięcia pieca  zatruła się
czadem Marja Czernyszówna, której pierw-
szej pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe.

— Połknęła igłę. Do szpitala św. Ja-
kóba dostarczono wczoraj niejaką Petrone-
lę Puksztównę, (uł. Raduńska 48), która
podczas jedzenia połknęła igłę, znajdującą
się w chlebie.

Pły-'

17.00:. Co to jest samokształcenie |

„Pisarz i czytel-

| ich życia.

audycja. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55:
Obrazki z Polski współczesnej. 21.00: Nie-
miecki Teatr Wyobraźni. 21,40: Nasze pieś-
ni w wyk. Eug, Maya. 22.00: Koncert вуш-
foniczny. 23.00: Wiad. meteor. 23.05—23.30
Muzyka taneczna.

Z za kotar studjo.
Rapsodja murzyūska — R. Goldmarka
w radjowym koncercie symionicznym.
W radjowym koncercie symionicznym

dmia 16.1 o godz. 22.00 usłyszą radjosłucha-
cze „Rapsodję murzyńską" Rubina Gold-
marka, Symionja ta oparta jest na oryginal
nych murzyńskich tematach. Ponadto wy
kona orkiestra symfoniczna Polskiego Ra
dja pod dyrekcją znakomitego kapelmi-
strza Ignacego Neumarka, Symfonię D-Dur,
tak zwaną londyńską — Haydna, oraz An-
dente z Kwartetu es-moll, Czajkowskiego
w kładzie Głazunowa na orkiestrę.

Co to jest samokształcenie? Odczyt
radjowy.

Niezmiernie znamiennem zjawiskiem,
wyraźnie zaznaczającem się napolunaszego

życia kulturalno - oświatowego jest wzrost

dążeń samokształceniowych i samouckich.
Zwracają na nie uwagę działacze oświatowi
i społeczni, stale liczą się z tem zjawiskiem
nasze władze oświatowe. Polskie Radjo
pragnie również przyczynić się do rozwoju
ideji samokształceniowej, nadająć cykl od-

czytów o samokształceniu w opracowaniu

dr. A. Herza. Pierwszy odczyt z tego cy
nadany będzie dnia 16.1 o godz. 17.00.

Tu się sprzedaje maski *— lekka audycja.

Nowo założony modny zakład sprzeda
je maski, jakich jeszcze nigdy nie było
Klijenci zakładu przywdziawszy je uchodzą
za tych, którymi nie są, lecz którymi pra
gnmęliby być. Spełniają się marzenia ca:

Oto trzon lekkiej audycji
Lwowa dnia 16 stycznia o godz. 20.00 p. t
„Tu się sprzedaje maski“, w ukladzie Marį“
Kubickiej i Zbigniewa Lipczyūskiego.

NINRNRоиL RAKACK SI ИВЬ

„Katarzynka”
KINO „CASINO*.

Filmy z Franciszką Gaal już nudzą
publiczność, bajeczki o Kopciuszku i o Kró-
iewiczu dobre były w dwóch pierwszych
filmach, ale ciągłe powtarzanie zniechęca.
Tak jest i w filmie „Katarzynka”. Fran-
ciszka Gaal jak zawsze naiwna, zakochana
tym razem nie w doktorze lecz w paniczu
z towarzystwa”. Oczywiście wszystko koń-
czy się pocałunkiem. Pozostali aktorzy jak

   

KOLOSALNE POWODZENIE!
Dziś najmiisza trzpiotka ekranu

„GAAL
wprzepięknymfilmiewiedeńskim

Zachodzi potrzeba dokonainą operacji. zawsze są tłem, tym razem jeszcze słabsi
Dodatki wyjątkowo możliwe,

   
     ROLNIK

samodzielny, samotny, z praktyką o skrom-
nych wymaganiach, potrzebny na rok do
zorganizowania pracy w folwarku (20 ha
ornej, 30 łąjc, las), Oferty z życiorysem,
reierencjami i wymaganemi warunkami do
„Dziennika Wileńskiego* pod: Narodowiec-

ь “

 

PRACY
przedsiębiorstwie

handlowem,  przemy-į PRACA.jaa. |:

 

 

ŚWIATOWI
Mieęk'ewicza 9

IB2 blleki sercukażdego Polaka!

4,6, 8 i 10.155 
AMieszkaniag 

 

DAupcy Chraeštijaniolее
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-
ma jest jedynym i niezawo-
dnym środkiem dochodu.

GŁASZAJCIE SĘ W PIŚMIE  CHRZEŚCIAŃSKIENIM
jakiem jest

„DZIENNIK
WILEŃSKI”
NajstarszeIznajpoczytniejsze pismo

na Wileńszczyźnie.
AOMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie

od godz. 3 do 20-ej, tel. 12-44.

zEEE

 

krawaty,   

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Nowość.
Tapczany automatycznie grono B

inne meble wyśclelkao =Bal еса

Wacław Mołodecki:
WILNO, UL JAGIEKLONSKA 8.

 

 

i;pokoje

DG WYNAJĘCIA
osobny domek 2 po-|

golska 62 — 3. Ё

 

|WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY ZE jg a:ZEGARY,

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4—

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE.
WILNO, MICKIEWICZA 4.

 

ELEGANCKA PANIi PAŃ
oszczędza, kupując

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

Zofija Jankowska
WILNO, WIELKA 15.

Na podarki gwiazdkowe: wykwintne bielizna, najmoduielsze
bluzki,swetry,pończochy it. p.

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno,Mostowa Nr. 1

 

nieśmiertelnego as Fryderyka Chopina.

„CHOPIN— PIEWCA WOLNOŠCI“„uu...
nego czlowiekai Na program rewelacyjne dodatki dźwiękowe. — Początki seansó

 

koje i kuchnia. Aató= |
335 zostało — przeniesione

 

 

 

siowem lub innem w

КАТАНЕ2 У М№ хд 56-наСО pra
5 5 į OGRODNIK | kaniki poszukuje ab-

HUMOR! PIKANTERJA! ZABAWA! Wspaniały nadprogram. potrzebny na wieś. Solwentka Szkoły

jbożądane: znajomość Przem.-Handl. Łask.

w prowadzenia szkótek zślosz. dla „Prakty-

RE JAREWJA| Balkon 25 gr. Program „Nr. 56 p. t: owoc., warzywnictwo,kantki'* do Admin.

kwieciarstwoipszczel- „Dzien. Wib”, tamże

mictwo. Tylko samot- es.

ROMANSE CYGA $ KITEzz ||| ważneZ Fomožmy i

Rewja w 2częściach i 14 obrazach 2udziałem W. JANKOWSKIEGO. REL- szą się: Hotel Italja,j d
SKIEJ, Edmunda ZAYENDY, K. OSTROWSKIEGO oraz  eałego nawa.Anons. w dniu i7 stycznia od | bliźnim

Wkrótce wyst. najlepszej Warsza TAISSY PUCHALSKIEJ. Co- dode 14—18, Znin.
pocz.o6.30i9w. Waledz. i fa 4.15, 645 i 9.15. SEEST : CALA RODZINA

н — m ГОАМ MIESZKANIE, Sides, ==
e a"POLSKIEkino Driś poraz pierwszy w Wilnie opał i światło za do- ków 35 Żyda, did:

tyzmupolskiego, osnaty na tle życia  Żlądanie mieszkania i
a UL Zamkowa

łuje się do miłosier-
dzia bliźnich o po-

(29 moc. Mało - Środko-
wa 8—5 lub adm.
„Dz. WiL“.

prywatna poszukuje z r =
Dramat wieikich uczuć i wielkiej miłości genjal- poścój do ddRót w CHOREJ

iw: dziewczynce lat 4wieku szkolnym lub
w a od 2-ej. ojciec bezrobotny nie: przedszkolnym za
ZY Kr | е p r ma środków na lekar-

TANIOL jg Kupno i opialą. Adiresw Adassiwa iodżywianie,—-
y i sprzedaż pa MT

Kainas|vyizukuje mieszkanie|poka| KRAWCOWA "3, Sarę w, adm.
BIURO Jesiony ratynowana przyjmuje pośrednio: ul. Śniego-

„POŚREDN. MIESZK.dęby, na pnie lub w A a pia- wa 3 m. 2
' .. locach, inne lišcia- szcze, ostjumy, Su-„UNIWERSAL“ Sosa spię Wa: knie. Ceny niskie. A- RODZINA J.F.

cław Janowicz, Wil- dres: Łukiska i Me-
aoulul. Wielka 12-12. czetowa 13/2—3,

składająca się z 6 о-
ua nl. Mickiewicza 4 sób bez środków do
ed = aAORBOMWILLA© | 300—-0 życia błaga o pomoc

szenia wolnych miesz|DO SPRZEDANIA| Keno zezZZ ; Sad POSZUKUJĘ darowanin maszyny
kań i pokoi umeblo- asnej ziemi, ©- pracy do dziecka, do do szycia. Najstarsza

koło 5000 metr., sad.
ogród, w okolicy Ros
sy w Wilnie. Mires
į Admin. „Dz. WiL“

Płaszcz
fokowy zupełnie no-
wy i etola fokowa je pracy w cukierni Admin. „Dz. Wil”.
sprzedaje się. Dormi- lub masarni jako)

nikańska 17 m. 17.  praktykantka. Adres| TYNKZEN

S L Admin. „Dz. Wi 8
5 ZGUBY. i

i NAUKA. B PRACY йы
rządcy lub ekonoma
pod agrspozycją lub i PY.
samodzielnie szu-| legit. ośr. *

U. S. B. udziela lek- kuje zdolny, Šeano za zasiladczackł
<yj w zakresie gimn. pracownik 5 lat prak-p wyd. przez
specjalność; _ łacina, tyki w majątku. Ła- K. U. Wilno,
niemiecki, Zgłoszenia|skawe zawiadomienia di na imię
sub.  „Wszechpolak*| Wilno, ul. Jerozolim: j Stanisława Pieciuna
do adm. „Dz. Wil”, ska X. Bożyczko. zam, ul. Sawicz 5
Xamże ndres. unieważnia się. 34

!

wanych. Opłata od
P. T. Właścicieli nie-
ruchomości po wy-

najęciu.

GARE aa SS

„RÓŻNE |

Dwór
PRZYJMUJE — osoby
pragnące  wypoczyn-
ku. 75 zł. miesięcznie.
Piękna i zdrowotna
miejscowość, las, te-
reny narciarskie, śli-
zgawka i polowanie.
29 klm. od Wilna.
Komunikacja autobu-
sowa 2 razy dziennie.
Zgłoszenia do Adm.
pod „Leliwa“.

7 sklepu albo za gospo- cėrka moglaby zara-
dynię do samotnych. biać na chleb.
Kekomendacjepoważ- |[-wo $-go Wincen-
ne. Mickiewicza 22-13. tego & Paulo prosi

5 |bardzo społeczeństwo
"PANNA o przyjście z pomocą

inteligentna poszuku- |tej rodzinie. Adres w
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