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 Ofenzywa abis
LONDYN (Pat). Agencja Reutera dzie jutro do głównej kwatery rasa

donosi z irontów abisyńskich: Desta, celem zbadania stanu iak-

Na froncie północnym walki we-| tycznego na miejscu.

szły w nową iazę. Abisyńczycy za- ZAJĘCIE PRZEZ WŁOCHÓW
czynają przechodzić do oienzywy, __, DANANE.

gdy w początku kampanji pozwalali|j WARSZAWA (Pat). Urzędowy
niemal bez walki zajmować Wło. | Fomunikat włoski donosi o zajęciu
chom szereg miejscowości w pro-|

wincji Tigre. Właściwości terenu:
sprzyjają Abisyńczykom i zwiększają|

trudności włoskie. Na obszarach

tych, pełnych głębokich rozpadlin i ŻAŁOBA W SZWECJI
wąwozów, dostarczanie żywności od. SZTOKHOLM. (Pat). Większość,
działom, znajdującym się w marszu, dzienników wydała specjalne dodat-/
jest niesłychanie utrudnione. Od- ki, „poświęcone wypadkiam w. Abi-

ь 'synji. Wiele wybitnych osobistości!
działy rasKassa,TARSeyuma a 188 potepia w ostrych slowach zbom-'
Mulugeta posuwają się w kierunku bardowanie ambulansu szwedzkiego. |
Makalie. Premjer szwedzki wyraża prze-

”

ynska |
!

Danane na wschód od Gorrahai Da-|
nane jest miejscowością o dużem|
znaczeniu strategicznem, ze względu
na skrzyżowanie w tym punkcie
dróg karawanowych. Danane zosta-|
ło zajęte po zaciętej bitwie, podczas|
której kilkakrotnie po obu stronach|
dochodziło do walki na bagnety. |

Echa zbombardowania |
ambulansu szwedzkiego |

Prowizoryczna odpowiedź na żądanie
Zjedn. Frontu Egipskiego

KAIR (Pat). Reuter donosi, iż ministra spraw zagranicznych, czyni
minister Eden udzielił 30 grudnia natychmiastowe podjęcie rokowań
prowizorycznej odpowiedzi na me- niemożliwem. Cdy jednak sytuacja
morjał Zjednoczonego Frontu Egip- włosko-abisyńską nieco się wyjaśni,
skiego z dnia 12 grudnia. ja min. Eden zapozna się z temi za-

Memorjai egipski jest dokładnie gadnieniami, rząd brytyjski wikrótce
rozpatrywany przez rząd. W odpo- gotów będzie podjąć rokowania.
wiedzi zaznaczono, iż minister Eden! Odpowiedź ta jest stanowczo @а-
niedawno objął władzę.a sprawa leko bardziej korzystna dla Egiptu,
abisyńska zajmuje znaczną część niż stanowisko sformułowane przez
jego czasu. Hoare'a. W myśl tej odpowiedzi, ro-

Prawdopodobnie Eden wkrótce kowania zostaną niewątpliwie pod-
udzieli ponownej odpowiedzi. 2 miesiące. Wy-i jęte mniejwięcej za 2

LONDYN (Pat). W dniu wczoraj- daje się wątpliwem, aby rządbrytyj-
PROTEST DO LIGI NARODÓW. |szym wysoki komisarz Wielkiej Bry-
* PARYŻ (Pat). Agencja Havasa tanji w Kairze sir Mille Lampson
donosi z Addis-Abeby: Wiadomość doręczył premjerowi egipskiemu ofi-
o _ zbombardowaniu ambulansu cjalną odpowiedź rządu angielskiego.
szwedzkiego Czerwonego Krzyża W odpowiedzi tej rząd brytyjski
wywołała oburzenie wśród lekarzy oświadcza,że jaknajżyczliwiej odno-
wszystkich narodowości, którzy Si się do projektu wznowienia roko-

ski zgodził się rokować obecnie na
tych samych podstawach, co w ro-
ku 1930, w szczególności nie do
przyjęcia byłaby dlą W. Brytanii
klauzula wojskowa z r. 1930, prze-
widująca ograniczenie brytyjskich
sił zbrojnych na terenie Egiptu do

się Abisyńczykom zamiar dokonania
wielkiego ruchu okrążającego, ma-

jącego zmusić Włochów do opusz-

czenią większej części terenów mię-

Od kilku dni przypisuje |
konanie, że antywłoski nastrój opinii
'wzmoże się jeszcze bardziej,
|  Premjer finiandzki i duński mini-;
,ster spraw zagranicznych wyrazili;
„głębokie współczucie, zapowiadając,'

dzy Hausien a Makalle, pod groźbą |że wezmą udział w żałobie Szwecji..

odcięcia ich od podstaw operacyj-„. Siażę
nych. W toczących się walkach obie

strony poniosły duże straty.

Korespondent Reutera w Mom-
bassa donosi, że, według obiegają-

cych tam pogłosek, znaczne siły
włoskie, skoncentrowane jakoby nie-
daleko od Dolo, na pograniczu ko-
lonji angielskiej Kenya, Abisynji i

Somali włoskiego, nie zostały tam

skierowane jedynie dla walki z armją

rasa Desta, która zagrażała obej-

ściem Włochów od skrzydła. Jak

mówią, ze względu na krytyczną sy-|

tuację międzynarodową, dowództwo

włoskie wydało zarządzenia celem

wzmocnienia swego lewego skrzydła
na wypadek możliwości zaszachowa-
nia tego skrzydła przez wojska bry-

tyjskie od strony Kenya, co mogło-
by załamać całą kampanję włoską

na południu Do jakiego stopnia

„troska ta mieć będzie wpływ na

© plany włoskie wobec armji abisyń-
= skiej, zależeć będzie prawdopodob-
< nie od rozwoju wypadków w Euro-

pie w ciągu kilku najbliższych ty-
godni. Na terenach okupowanych

przez Włochy cenzura wojskowa zo-

stała ostatnio znacznie zaostrzona,

zwłaszcza w Erytrei, gdzie swoboda

ruchu dziennikarzy uległa znacznym

cgraniczeniom,

Korespondent Reutera z Addis-

Abeba donosi, iż wzrasta tam z każ-

dą chwiłą oburzenie, w miarę nad-

chodzenia wiadomości o bombardo-
waniu ambulansu szwedzkiego Czer-
wonego Krzyża. Narazie nie możli-

wem jest uzyskać dokiadnych da-

nych co do liczby ofiar, gdyż ras
Desta, do armji którego ambulans

szwedzki był przydzielony, komuni-

kuje się przez radjo z Addis-Abeba

jedynie w nocy. Przedstawiciel abi-

syfskiego Czerwonego Krzyża odje-
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Karol, prezes szwedzkiego
Czerwonego Krzyża, «który spędzał
święta na wsi, powrócił natychmiast
do stolicy. Król wysłał do księcia
Karola depeszę kondolencyjną.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi ze Sztokholmu: Całą Szwecja
pogrążona jestw giębokiej żałobie
z powodu nieszczęścia, jakie spot-
kało misję szwedzką w Abisynji.
Fiagi w Sztokholmie są spowite
krepą, mimo, że ani Czerwony
Krzyż szwedzki, ani ministerstwo
spraw zagranicznych nie otrzymały
dotychczas wiadomości oficjalnych
!o rezultatach bombardowania. !

' WŁOSI TŁUMACZĄ WYPADEK

RZYM (Pat). Agencja Stefani'ego
|ogłasza następujący komunikat w
|sprawie bombardowania ambulansu
jszwedzkiego Czerwonego Krzyża:
| „Bombardowanie na froncie so-
malijskim jest zupełnie usprawiedli-,
wione przez fakt, którego autentycz-|
ność została udowodniona.  Dwaj'
lotnicy włoscy, którzy spadli w Da-!
gaburze, zostali zabici, poczem ścię-
to im głowy i obnoszono je z trium-
tem w Harrarze. Samoloty włoskie
nie miały oczywiście zamiaru bom- przez Abisyńczyków, udokumento- przed mikrofonem niemieckich sta- kiem zdecydowania i siły,

bardować namiotów szwedzkiego,
Czerwonego Krzyża lub ambulan-,
sów innych Czerwonych Krzyży,

 

„dzynarodowej

Lotnikom włoskim ścięto głowy

przybyli do Abisynji, Delegat mię- wań celem uregulowania stosunków niewielkiego garnizonu kilku tysięcy

organizacji Czerwo- angielsko-egipskich i że ew
nego Krzyża wystosował protest do nie jest jego zamiarem zwie ania z

Ligi Narodów. |podjęciem tych rokowań. Rząd bry-

Negus wysłał do księcia Karola tyjski pragnie jednak, aby ze strony

szwedzkie, | iną. Egiptu wzięto pod uwagę, że sy-
fo. Sepaško Konikdeucyiną Tai wywołana konfliktem wtosko-

PRZESADZONE WIADOMOŚCI 'abisyūskim, jak również fakt szeń
8 SZTOKHOLM Gai: Sawodzki tak niedawno zmiany na stanowisko

>zerwony Krzyż otrzymał dzisiaj - е
rano depeszę od konsula Hannera,' Znaczenie wizyty
który donosi, że wczorajsze wiado-
mości o zbombardowaniu ambulansu _ PARYŻ (Pat). „L'Oeuvre' twier-
szwedzkiego nie“ potwierdzają się dzi, że obecna wizyta królą belgij-
całkowicie. Sądząc z wiadomości, skiego w Angljj ma mniejsze zna-
uzyskanych w abisyńskiem minister- czenie, niź poprzednie. Król rzeko-
stwie spraw zagranicznych, należy mo w dalszym ciągu popierał tezy,
spodziewać się, że katastrofa nie jąkie przedstawił rządowi angie!-
jest tak wielka, jakby wynikało z skiemu przed piętnastu. dniami.

pierwszych wiadomości. +, Podczas swej pierwszej wizyty.
Konsul Hanner zapowiada, że na- król Leopold rzekomo przywiózł list

deśle ścisłe wiadomości. !

BOMBARDOWANIAAMBULANSU| LONDYN (Pat). Angielski hydro-
AAA e 3 jplan komunikacyjny „City of Khar-|

chociaż jest rzeczą wiadomą, żedo-  toum'* rozbił się w okolicy Aleksan-

wódcy abisyńscy ukrywają się W|drii W katastrolie zginęło 12 osób.
tych ambulansach w chwili, gdy po- ALEKSANDRJA (Pat). W. odle-
jawiają się samoloty włoskie. ia-|słości 6 mil od portu znaleziono
domości, dotyczące liczby zabitych |szczątki samiolotu ,,City of Khar-
lunkcjonarjuszy szwedzkiego Czer-|toum*”. |
wonego Krzyża, nie są jeszcze,

żołnierzy, stacjonowanych wyłącznie
w bezpośredniem sąsiedztwie kanału
Sueskiego. W. chwili obecnej bry-
tyjskie siły wojskowe na terenie
Egiptu wynosić mają około 30 tys.
ludzi oraz 500 samiolotów, nie licząc
oczywiście skoncentrowanej floty
brytyjskiej na Morzu Śródziemnem.

króla belgijskiego
króla włoskiego do króla angiel-
skiego.

Król belgijski miał również po-
przeć politykę belgijskiego ministra
spraw zagranicznych, domagającego
się /udziału rządu belgijskiego w
przyszłych rokowaniach z Niem-
cami.

"Katastrofa hydroplanu „City of Khartoum“
W. samolocie w chwili katastrofy

znajdowało się 7 Anglików, w tej
liczbie dwie kobiety, jeden Amery-
kanin i jeden Włoch. Jeden z tor-
pedowców wyłowił z morza lotnika,
który wyszedł cało z katastrofy.

Katastrofa, jak przypuszczają, na-
stąpiła wskutek defektu motorów.

PŃonęSdowaciawkinų «| Oredzie noworoczne Hitlera
korzystania tego epizodu nie mają|
żadnych podstaw, tembardziej, że|
znane są metody prowadzenia walk propagandy dr.

BERLIN (Pat). Wczoraj minister
Goebbels odczytał

|cyj radjowych orędzie noworoczne
kanclerza
wo-socjalistycznej.

wane należycie przez materjały, do-
starczone Lidze Narodów.

 

 

Gwnroncjefrancuskobrytyjskie o razie ataków
LONDYN (Pat). Wieczorne ga-

lzety londyńskie na podstawie infor-
imacyj z Paryża donoszą, że premjer
|Laval wzamian za francuską gwa-
jrancję pomocy w razie hipotetycz-
nego ataku na W, Brytanję ze stro-
ny Włoch, zażądać miał podobnej
'pomocy ze strony W. Brytanji na
wypadek hipotetycznego ataku na
Francję np. ze strony Niemiec w
związku z ewentualnym konfliktem
austrjackim. Przyrzeczona ze stro-
ny Francji pomoc na lądzie i w po-
'wietrzu spowodować może koniecz-
Įnošė przesunięcia wojsk francus-
"kich z nad Renu. Wzamian za zobo-
wiązania Francji, które pociągnęły-
w za sobą tego rodzaju konieczność,

. Brytanją ze swej strony miałaby
wziąć na siebie zobowiązania co do
bezpieczeństwa Francji.

W związku z tem, jak donoszą
wieczorne gazety londyńskie, z au-
torytatywnych źródeł brytyjskich
wyjaśniają, że narady ekspertów
wojskowych obu krajów, dotyczące
nietylko współdziałania na morzu,

I459YA

 

Perozumienie zostało uzyskane ке
ale również i w powietrzu i nalą- |nych zapewnień co do interpretowa-|
dzie, zostały przeprowadzone w spo- nia tych postułatów paktu w zakre-
sób tak kcmpieiny, jak tego wymaga |sie jaknajszerszym, jaki w danej
obecna sytuacja. _Autorytatywnie |chwili okazałby się konieczny,
wyjaśniono, jak twierdzą gazety te, Z tych samych źródeł donoszą,
że w czasie wymiany wajemnych po-|że premjer Laval dał Mussoliniemu
glądów, dokonanej między obu rzą- |do zrozumienia, aby nie. łudził się
dami na temat interpretacji ust. 3|co do stanowiska rządu francuskie-
art. 16 paktu Ligi Narodów uzyska-|go w tych sprawach.
no porozumienie w drodze wzajem- ;

  

ką
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Ograniczenie swobody
cudzoziemców w Sowietach|

 

PARYŻ (Pat). „Le Journal" do- pozwolenia policyjnego na pobyt.
nosi z Moskwy o nowych przepisach W razie chęci zmiany mie'sca po-
w stosunku do turystów zagranicz- bytu cudzoziemiec również starać
nych. Przepisy te radykalnie ogra-
niczają swobodę poruszania się cu-
dzoziemców na terenie związku so-

się musi o pozwolenie władz: De-
kret zabrania również cudzoziemcom
zwiedzania niektórych okręgów, jak

wieckiego. Nowy dekret przewiduje północnej Syberji, rejonu mnurmań-
konieczność otrzymania przez cu- skiego i różnych okolic Azji Srod-

dzoziemca w ciągu 24 godzin p ;

Aprzybyciu na lerytorjum  Z.S.R ASA D 4 +

Kanclerz powiedział między in-
nemi: Rok przyszły będzie znowu ro-

Im bar-
dziej wzrastać będzie siła Rzeszy,

itlera od partji narodo- znajdując swój widomy wyraz w od-
| radzającej się armji, tem bardziej
przejęci będziemy ciężarem zobo-
wiązań, Celem dążeń niemieckich
w nowym roku będzie „zachowanie
pokoju zewnętrznego dla odzyska-
niego narodowego życia w czci i
wolności', Bez względu na to, co
może spotkać Niemcy, partją pozo-
stanie trwałym i niezniszczalnym
filarem niemieckiej siły życiowej.

EITI ZO IA LLKSEISS

PROJEKT REFORM USTROJO-
WYCH W ESTONJI.

TALLIN (Pat). Prezydent repu-
bliki Paets wygłosił przez radjo prze-
mówienie noworoczne, w ktėrem
ogłosił projekt wprowadzenia w
Estonji ustroju _ parlamentarnego,
opartego częściowo ma zasadach
korporacyjnych.
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0 Gerardz
(Wspomnienie okolicznościowe).

„Chcesz być człowiekiem ?—miłuj świat
Bez względu, czem cię darzy,

Ofiarny w sercu chowaj kwiat,

Choć łzy ci płyną z twarzy;
Słódź ból cierpiącym, słabych broń.

Nieś ulgę czarnej doli,
— A wówczas padnie na twą skroń
Blask ludzkiej aureoli"...

"Taki to wiersz, jakby w duchu
ewangelicznego nakazu poczęty, wy
szedł z pod pióra jednego z naj-
pierwszych nauczycieli publicznych
mowy polskiej w Wilnie, przed trzy-
dziestoma niespełna laty, wiersz
wyryty, przed paroma laty na skrom
nym nagróbku jego autora: niedaw-
no, na pięknym, wileńskim cmenta-

ie Uziebie
\
i

niejszego udziału w życiu spolecz-
nem i naukowem Wilna, które znał
i kochał.

Piękną i niezatartą po sobie zo-
stawił pamięć śp. G. Uziębło, który:
tak nieraz ożywiał szerokie koła
studenckie Warszawy, do którego
się tak niegdyś garnęła młodzież
szkolna w dawnej Kongresówce i w.
Wilnie rodzinnem, ta ucząca się mło
dziež, do kitórej swego czasu nale-
żeli np. w Marjampolu obecnie po-
wszechnie poważany w Wilnie, me-.
cenas Marjan Strumiłło, w Piotrko-.

profesor historji
oznaniu dr. Adam

wie, teraźniejsz
medycyny w
|Wrzosek, b. szef Wyższych Zakła-

- Kurs
odharcmistrzowski

WIL. CHORĄGWI HARCERZY.

W ubiegłą niedzielę rozpoczął
się w Wilnie kurs podharcmistrzow- |jent R. P

ski, zorganizowany przez Komendę |okazji Nowego Roku dnia 1 stycznia
Wil. Chorągwi Harcerzy, celem
zwiększenia harcerskiej kadry in-

struktorskiej i podniesienia poziomu
przygotowania do kierowniczych

 

Recepcji
WARSZAWA (Pat). Zgodnie z

przyjętym zwyczajem, Pan Prezy-
. przyjmował życzenia z

na Zamku Królewskim.
O godzinie 10-ej rano składali ży-

czenia w apartamentach prywat-
inych: personel kancelarji cywilnej i

prac tych, którzy jeszcze przezkur” | wojskowej oraz protokół dyploma-
sy instruktorskie nie przeszli.

Kurs wraz z komendą liczy 32
uczestników i jest zakwaterowany
w Bursie Z.P. O. K, przy ul. S. S.
Miłosierdzia 20 (na Antokolu). Ko-
mendę Kursu stanowią: hm. J.
ny Grzesiak — komendant, phm. L
Domański — zastępca, phm. Z. L
Szadkowski — kwatermistrz, phm.

тат- \

ityczny. O godz. 10.30 p. Prezes Ra-
„dy Ministrów.
, Następnie Pan Prezydent przyjął
„życzenia od Generalnego Inspektora
Sił Zbrojnych, poczem życzenia zło-
jżyli członkowie rządu.

Zaraz potem Pan Prezydent R. P.,
- w otoczeniu p. Premjerą i Gen. In-
„spektora sił zbrojnych, członków

W. Kleniewski i d-h J. Sochański— rządu, kancelarji cywilnej, gabinetu

na Zamku
św. Po zakończeniu ceremonji reli
śijnej, Pan Prezydent R, P. udał się
do sali marmurowej, gdzie przyjął
na osobnych audjencjach J. E. Ks.
Kardynała, pp. marszałków Sejmu i
Senatu oraz pp. prezesów Najw. Izby
Kontroli Państw., Sądu Najw. i Try-
bunału Admin, poczem o godz.
11,30, w towarzystwie prezesa rady
ministrów i ministra spraw zagra-
nicznych, wszedł do sali rycerskiej,
gdzie był już zgromadzony cały kor-
pus dyplomatyczny.

Mgr. Kardynał Marmaggi, nun-
cjusz apostolski, jako dziekan kor-
pusu dyplomatycznego, wygłosił
przemówienie, na które odpowie-
dział Pan Prezydent В. Р.

Po krótkiej rozmowie z szefamirzu po-Bernardyńskim położonopro- |dów Naukowych w Polsce, autor
sty złom granitu krajowego z takim świetnej monografji o Jędrzeju Šnia-
oto napisem: ś. p. Gerard Uziębło,|deckim i imni. W przekonaniach
profesor gimnazjalny i literat, A po-|swoich, niegdyś sceptyk w rzeczach
niżej: ;odnoszących się do wiary, rł się

tw końcu o szczyty filozofji chrześci-

 

Wskazania prawdy i wiedzy, krze-
wiąc wśród młodzieży |

Nauczał, jak mowę ojców szano-
wać i zgłębiać należy... -

Urodził się 3.X 1858 r., zmarł
25.XII 1913 r. Dalej umieszczony zo-
stał na owym nagrobku, powyżej za-
cytowany utwór poetycki G. Uziebły
i wreszcie wyjątek ze znanego Włer-
sza Władysława Syrokomli, pamięci
ojca jego poświęcony:

„Boże, daj spokój zmarłego duszy,
A żywym mądrość boleści”...

Ponad tem wszystkiem, wykuty
Chrystusowego Imienia, pomiędzy
alią i omegą.

Zmarły w Wilnie, na paraliż ser-
ca, ś. p. Gerard Franciszek Uziębło,
światły pedagog i literat, pracownik
cichy, człowiek najpiękniejszych
przymiótów duszy i umysłu. Rodem
był ze starej szlachty, ziemi war-
szawskiej, był synem znanego dzia-
łacza społecznego ś. p. Stanisława i
Ludwiki z Herburt-Hejbowiczów. W
gimnazjum wileńskiem okazał świet-
ne zdolności, należał też do wybit-
niejszych wychowańców  Uniwersy-
tetu Warszawskiego, który ukoń-
czył, mianowicie sekcję klasyczną,
na wydziale historyczno - filologicz-
nym w r. 1883, wespół z H. Łopaciń-
skim, L. Korotyńskim, Stef. Cybul-
skim, L. Reymanem i 3-ma innymi.
W latach 1880 — 83 stale współpra-
cował w  „Kurjerze Codziennym”,
(gdzie też wydrukował pierwszą swą
nowelę) a zrzadka w pozytywistycz-
nej „Prawdzie“. Talent swój pisar-
ski okazał następnie w feljetonach,
obrazkach, artykułach  historyczno-
literackich i z zakresu oświaty, dru-
kowanych w prasie: warszawskiej,
piotrkowskiej, wileńskiej, kieleckiej
i petersburskim „Kraju”, wykazując
pietyzm prawdziwy dla języka oj-
czystego, znajomość duszy ludzkiej i
wiedzę gruntowną. W. r. 1889-ym
Chmielowski umieścił w „Ateneum
G. Uziębły studjum: „O orjentaliz-
mie u Mickiewicza”. Ś. p. Gerard
Frańciszek Uziębło w latach 1883—
87 był nauczycielem gimnazjalnym
w OE ekW i War-
szawie; wyklai języki starożytne,
pn języki francuski i polski,

r. 1906-ym był nauczycielem ję-
zyka polskiego w wileńskiej Szikole
Realnej (tę ważną, w dziejach szkol-
nictwa na Litwie, epokę zaznaczył
„Świat” w mr. 17 z r. 1906-g0 arty-
kułem iednim i portretami).
Zdolności nadzwyczajne G. Uziębły
z powodu ustawicznego, od czasów
studenckich, zapadania na zdrowiu
nie mogły się należycie rozwinąć,
dla braku sił nie mógł brać poważ-

Wypadki kolejowe
O daa W. dniu 30

grudnia, około . 21-ej, pociąg
najechał na przejeździe pod Lidą na
bryczkę wojskową. Oficer jadący
bryczką zdołał wyskoczyć, lecz żoł-
nierz powożący jest poraniony, a
konie pokaleczone (jeden ma złama-
ną Bogę). Bryczka zostala zdruzgo-
tana. Z tego powodu nastąpila blisko
półgodzinna przerwa w komunikacji.

W. dniu 30 grudnia na szlaku Ba-
stuny — Lida, o godz. 20,30 na strze-
żonym przejeździe, na 94 km. poci
nr. 313 najechał na bryczkę wojsko-
wą. Woźnica kanonier Bronisław
Romuk jest lekko ranny, a dwa ko-
nie okałeczone. Bryczka jest zdruz-
o Władze prowadzą docho-

enie.

TRUP NA DRODZE.

Na drodze niedaleko wsi Miku-
ciany pow. Oszmiańskiego włościa-
nin Kaz. Markiewicz znalazł trupa
mężczyzny nieustalonej tożsamości,
z ranami tłuczonemi na głowie. Po-
wiadomiona policja wdrożyła docho-,
dzenie. (h) || ;

janskiej i mniej go juž obchodzila,
większa, a niedokończona praca na-
ukowa o duszy podług Arystotelesa.
Pamięci przedwcześnie zgasłego pe-
dagoga i pisarza wileńskiego łącząc
cześć powinną niniejszem zamykamy
wspomnienie o ś. p. Gerardzie Uzię-
ble w 30-tą rocznicę wznowienia
wykładów języka polskiego w Wil-
nie. us,

instruktorzy.
Program zajęć przewiduje:
a) Gawędy - reieraty na tematy

ideowe, metodyczno - programowe i
organizacyjne, połączone z dyskusja-
mi.

b) Ćwiczenia i gry harcerskie w
terenie i w mieście.

misyj, P. Prezydent R. P. przeszedł
do przyległych sal, przyjmując dal-
sze życzenia.

„wojskowego i protokółu dplomatycz-
|nego udał się do kaplicy zamikowej,
gdzie ks. dr. Humipola odprawił Mszę

Życzenia noworoczne dla Stolicy Apostolskiej
POZNAŃ (Pat). Wczoraj o godz. stawiciele miejscowych władz cywil-

c) Indywidualne prace uczestni- 11 Prymas polski ks, Kardynał Hlond nych i wojskowych, instytucyj kul-
ków ikursu na tematy podane przez przyjmował w pałacu arcybiskupim turalnych i gopodarczych oraz spo-

komiendę kursu.
|  d) Próby na stopień podharcmi-
"strza.
| Zakończenie kursu nastąpi dn. 6
stycznia 1936 r.

 

Nakładem Koła Filozoficznego
Studentów U. 5. B. w Wilnie.

Zawiera: Józef Zajkowski — Wstęp do

badań mad pojęciem interesu w prawie i

procesie cywilnym; dr. Andrzej Mycielski—
„Prosty rozum” a współczesna ogólna nau-
ka o prawie; Sawa Frydman — Dogmatyka

prawa w świetle socjologii, Sergjusz Ar-
senjiew — Próba syntezy zasadniczych

sprzeczności filozoficzno-prawnych; dr. Jan

Rutski — Co to jest symptom?

Z prawdziwą radością witamy
nowe prace, wychodzące z murów
Uniwersytetu Wileńskiego, który
jest przecież chlubą i dumą naszego
miasta. Witamty tem goręcej, że wy-
szły one z pod pióra młodych pra-
cowników naukowych, a więc dają
nam możność do robienia radosnych
przypuszczeń, że o przyszłość
Wszechnicy Batorowej możemy być
spokojni.

Nie miejsce tutaj, na łamach ga-
zety codziennej, poddawać analizie
krytycznej prace, dotyczące tak
specjalnego przedmiotu—od tego są
pisma fachowe — czytelnicy nasi
mogą przyjąć „na wiarę”, że ów tom
„Ogólnej nauki o prawie”, to owoc
sumiennych studjów, to poważny
wkład „jaki otrzymała „na gwiazd-
kę” polska literatura naukowa.

Chciałbym tu jedynie wskazać na
dwie rzeczy, które mi się nasunęły
przy lekturze omawianego tomu.

1. Wszyscy młodzi autorzy (wyj.
dr. Mycielski) korzystają niemal wy-
łącznie z prac niemieckich i — co
pozostaje z tem w ścisłym związku
rzejmują niemiecką metodę nau-

kową.
Otóż mojemi zdaniem takie igno-

rowanie, lub przynajmniej traktowa-
nie po macoszemu literatury fran-
cuskiej, duchowo nam bliższej, a wo-
góle, stojącej na przeciwnym biegu-
nie w stosunku do niemieckiej jest

niewskazane, szczególnie przy ro-
bieniu pierwszych kroków nauko-
wych. Również za niezbyt szczęśli-
we uważam niewolnicze trzymanie
się niemieckiego systemu podejścia
do prawa.

2. O ile mogłem się wywiedzieć,
to wszyscy młodzi autorzy z wyj. dr.
Rutskiego mają jedynie wykształcę-
nie prawnicze, są prawnikami, wy-
dali swe prace pod redakcją dzieka-
na wydziału Prawa, ale nakładem
Koła Filozoficznego. Otóż nakładca
nie jest tu przypadkowy, bo prace
składające się na omawiany tom,
wkraczają bardziej w dziedzinę filo-
zofji niż prawa. Aeariaiolneis dopa-
trzeć się tu można wpływu prof
Wróblewskiego, w którego własnych
ostatnich pracach filozof zdaje się
brać górę nad prawnikiem. Prof.
Wróblewski — jak widać — zdołał
zebrać grupę młodych naukowców
o podobnej sobie mentalności nau-
kowej (kto wie czy nie zrodzi ię z
tego specjalna szkoła wileńska) i u-
możliwił im ogłoszenie swych prac
drukiem, co jak wiemy w dzisiej-
szych warunkach — nie jest rzeczą
łatwą. W: związku z tem jednak na-
suwa się mimowoli pytanie, czy w
chwili obecnej, kiedy powstają zrę-
by polskiego prawodawstwa kodek-

życzenia moworoczne dla Stolicy
„Apostolskiej, które składali przed-

łeczeństwa.

Parlamentfrancuski uchwalił
„Gwiazdka' w nauce wileńskiej „,... ... . moz
Ogólna nauka o prawie. Studja pod redakcją proi. Bronisława Wrób-

lewskiego t. L
obradach, parlament francuski u-
chwalił ostatecznie wczoraj rano ca-
łość budżetu na rok 1936.

Projekt budżetu ma r. 1936, prze-
słany w ub. poniedziałek do Senatu,
powrócił do lzby z wieloma popraw-
kami. M. in. uchwalone przez Senat
wnioski doprowadziły do zamknięcia
budżetu zamiast, jak przewidywano,
nadwyżką, deficytem 125 mili fr.
Izba przystąpiła natychmiast do
obrad nad temi poprawkami. Część
ich przyjętoy większość odrzucono.
Projekt budżetu został następnie
odesłany ponownie do Senatu.

O godz. 3-ej nad ranem projekt
powrócił do lzby Deputowanych z
deficytem zmniejszonym do 90 mili.
franków. Poprawki Senatu znów

, stały cię przedmiotem obrad. Tym
razem budżet zamknięty został nad-
wyżką 2 miljonów fr. Ostatecznie
o godz. 7.10 rano lzba Deputowa-

nych poraz ostatni przystąpiłą do
pracy, Wkońcu projeki budżetu, wę-
drujący między pałacem Burboń-
skim, gdzie mieści się Izba Deputo-
wanych, a pałacem Luxemburskim,
gdzie obraduje Senat, został całko-
wicie uzgodniony i przyjęty o $o-
dzinie 8.20,

| Po przyjęciu budżetu, premjer
Laval w lzbie Deputowanych, a mi-
Inister sprawiedliwości w Senacie
|odczytaii dekret o zamknięciu sesji
parlamentarnej. i

Ostatecznie uchwalony projekt
budżetu zamyka się žką do-
chodów w wysokości 12.078,541
franków. Po stronie wydatków bud-
żet wynosi 40.437.808,525 tr, a po
stronie dochodów 40.449.887.066 fr.
Fakt uchwalenia w terminie budżetu
państwa został przyjęty z zadowo-
ieniem przez opinję publiczną i sie-
ry gospodarcze.

 

Klęska sqdzi © woj. Nowogrodzkiem
 NOWOGRÓDEK. Gdy łączność
|Nowogródka z powiatem została na-
|wiązana, można stwierdzić, że klęs-
jka sadzi wystąpiła poza Nowogród-
"kiem i okolicą, objęła teren w stro-
nę Baranowicz, natomiast w kierun-
ku Lidy sięga o wiele mniej. Do-

nicznego pomiędzy Wołożynem a
Baranowiczami. 30 bm. pluton łącz-
ność KOP z funkcjonarjuszami pocz-
ty (monierami) przystąpili do na-
prawy linji telełonicznej. Roboty
mają trwać kilka dni.
W pierwszym dniu sadzi Woło-

sowego, kiedy z drugiej strony odło-|kładnie trudno jeszcze określić, jaki żyn był pozbawiony światła,
śiem leży jeszcze w znacznej części
historja dawnego lskiego prawa
sądowego, nie jest bardziej wskaza-
ne skierowywać zamiłowania mło-
dych prawników ku tym właśnie za-
gadnieniom i patronować wynikom nawiedziło Nowogródek i okolice w

anym przedewszystkiem na tem
polu?

Nad tem muszą poważnie się za-|
stanowić ci, którzy z racji swego
stanowiska, dzierżą dziś „rząd dusz"
młodego pokolenia prawniczego.

Legista.

 

Po dwóch.dlatach rozwiązano zagadkę
| samobójczyni z

Przed dwoma laty w lesie Bur-

lasu Burbiskiego
mając, iż dziewczyna pod wpływem

j objęła teren.
straty, wywołane przez nią, oblicza-
'ją w milionach.
: Ponieważ podobne zjawisko, lecz
w znacznie mniejszych rozmiarach

!r. 1913, przeto niektórzy chłopi tu-
tejsi przepowiadają rychłą wojnę.

Zlodowaciałe drzewa w lesie i
walące się konary i drzewa wystra-
'szały zwierzynę. Widziano wiele
,tułających się po ach sarn i wie-
wiórek. Stado dzików, złożone z
kilkunastu sztuk, przyszło aż do
środka wsi Kuszalewo i przedefilo-
wało przez nią. Poginęło wiele ku-
ropatw, którym  obmarzły pióra.
Wiele kuropatw przychodziło do za-
gród wiejskich i karmiło się razem
z drobiem domowem.

Jak już donosiliśmy, sadź lodowa

biskim pod Wilnem znaleziono zwło alkoholu fantazjuje. Gdy Narejko z poczyniła wielkie szkody w połącze-
ki 25 letniej Miry Kaczergińskiej z dziewczyną przybył do lasu, Kaczer-|niach ! : i teleg ч

"giūska zaczęła go błagać, aby ze- nych. O sile niszczycielskiej sadzi żył Tufnela o przywlaszczenie sum,|Widz. Do trupa była przypięta kart-
ka, wyjaśniająca, że dziewczyna po-
pełniła samobójstwo, skuikiem nieu-
leczalnej choroby. :

Samobójczynię pochowano i śle-
dztwo umorzono.
Dopiero przed dwoma dniami wła-

dzom bezpieczeństwa publicznego u-
dało się rozwiązać zagadkę samo-
bójczyni.

ciąg | Wwyniku przypadku zatrzyma-
no niejakiego Narejkę Andrzeja, bez
robotnego (Rydza Śmigłego 34), któ-
ry zeznał, iż dwoma laty gdy
znajdował się na rynku Stefańskim
zbliżyła się do niego pewna młoda
dziewczyna z walizką w ręku i za-

nieść jej walizkę. Narejkio nie mając
nic do roboty — zgodził się. Po dro-
dze dziewczyna uraczyła Narejkę w

chciał jej pomóc w odebraniu życia,
yż sama nie ma odwagi powiesić

się, W międzyczasie dziewczyna
zerwała z siebie suknię, podarła ją,
a następnie uwiązała powróz i za-,
"rzuciła petlę na szyję. Część prowi-
zorycznego sznurka zarzuciła na ga-
łąź. Narejko nie zdając sobie dobrze
sprawy uniósł dziewczynę w górę ‚а
"ta uczepila się rękami gałęzi i za-
wisła. Narejko nie patrząc zbiegł z
lasu. Po drodze usłyszał trzask ga-
łęzi i spadające ciało, jak się potem

' okazało już martwe.
| . Narejko zbiegł do domu i z gazet
|dowiedział się o zgonie dziewczyny.

'pytała czyby nie zechciał jej wska-! W. ciągu tych 2 lat Narejko czuł się
zać drogę do lasu Burbiskiego i pod- | nieswojo.

| O wypadku

Często śnił dziewczynę,
która miała go rzekomo straszyć.

tym dowiedzieli się są-
siedzi, którzy powiadomili policję.

przygodnej knajpie wódką, a następ- |Przyciśnięty do muru Narejko przy-
nie
żyć i postanowiła odebrać sobie Фу-

poczęła się zwierzać, że nie chce jan się do współudziału w samobój-
stwie Kaczergińskiej. (h)

„cie. Narejko nie uwierzył temu, mnie|

telefonicznych i telegraficz-

może świadczyć, że złamane słupy
'przeważnie były nowe, tegoroczne,
również haki i izolatory były zimie-
niane niedawno, a drut był pierwszej
wr dobry.

' ak donoszą, klęska sadzi, po-
"dobnie jak Nowogródek, dotknęła
"Wołożyn. Obecnie z powodu goło-
ledzi dojazd do Wołożyna jest bar-

Natomiast już teraz Najwięcej ucierpiały sady owo-
cowe. Straty narażie nie można
obliczyć, lecz są one bandzo duże.

NOWY REKORD PŁYWACKI.
„ . LONDYN (Pat). W zawodach
pływackich na Florydzie znana pły-
waczka amerykańska Erna Kompa
ustanowiła nowy rekord świata w
pływaniu na 400 m stylem grzbieto-
wym, uzyskując wynik 6:04,8,

-„Mkoropadzki skarży © zniesławienie
szereg pism polskich :

W. swoim czasie w szeregu pism
polskich ukazały się depesze z Lon-
dynu na temat skandalicznych kulis,
które ujawnił proces wytoczony
przez b. hetmana Ukrainy Skoro-
padskiego swemu agentówi, Angli-
kowi Tuinelowi. Skoropadski oskar-

które zbierał na rzecz akcji propa-
śandy „wyzwolenia Ukrainy".

‹ W. toku rozprawy wyszło na jaw,
że pieniądze zbierane przez Tufnela
'były przywłaszczane przez Skoro-
padskiego i jego agenta Korostowca,
„którzy zaciągali prywatne pożyczki
,z łunduszu propagandowego i pokry-
„wali z tego funduszu prywatne ra-

dzo utrudniony, prócz roztopów chunki, nieraz o drastycznym  cha-
przeszkadzają w dojeździe zwalone rąkterze. Skoropadski w obawie dal
nadrogi słupy telegraficzne i poła-'szych kompromitacyj w toku rozpra-
mane wichurą drzewa i gałęzie. Z wy cofnął oskarżenie.
powodu pozrywanych przewodów; Obecnie jak się dowiadujemy, by-
dotychczas niema połączenia telefo- ły hetman krainy postanowił wy-

stąpić na drogę sądową przeciwko
pismom polskim о umieszczenie

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA: POLSKA" Sttainkaie
Narodowy organ walki | dużyciach były nieprawdziwe.

Nr. 52 | Skoropadski zwrócił się do pew-
cena 10 groszy nego znanego adwokata warszaw-

| Do nabycia wewszystkich kioskach. skiego o podjęcie się jego sprawy, |

ma zamiar oskarżyć pisma o
wzmiankowanej depeszy. Skoropad-
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DZIESIĄTY ROK
SANACJI

Rok 1935, dziesiąty rok rządów sa-
nacyjnych, przyniósł Polsce duże
zu.iany polityczne, a dla obozu rzą-
dzącego stał się okresem  przełomo-
wym.
Dwunastego maja, równo w 9 lat

po przewrocie majowym. zmarł mar-
szałek Piłsudski, a z jego śmiercią
skończyła się indywidualna dyktatura,
M.ejsce jej — według określenia 'p.
Sławka — zajęło „prawo”,
Prawem tem ma być nowa konsty-

tucja i pochodzące z niej ustawy
szczegółowe, W nocy z 23 na 24 mar-
ca 260 posłów dawnego Sejmu opowie-

, działo się za nowym ustrojem państwa
RSEpropócych Senatu, — 139 gło-
sów padło na szalę przeciwną. Do
kwalifikowanej większości 2/3 brakło
zatem 18 głosów. Wynikłą w ten spo-
sóo kwestję prawną rozstrzygnął mat-
szałek Świtalski, stosując przepis o po-
prawkach Senatu, dla których przyję-
cia wystarczało 11/20 głosów posel-
skich, Przeciwko tej decyzji w imieniu
opozycji zaprotestował ówczesny pre-
zes Klubu e: a dzisiejszy
członek elitarnego Senatu, p. Róg.
Równo w miesiąc po tem głosowa-

miu podpisał nową konstytucję Prezy-
dent Mościcki, który wobec braku w
niej postanowień przejściowych, za-
trzymał swój urząd do końca kadencji,
określonej — podobnie jak w starej
konstytucji — na lat siedem.
W czerwcu izby ustawodawcze ra-

dziły nad zmianą ordynacji wyborczej,
której projekt opracowali w najści-
ślejszej tajemnicy najbliżsi pomocnicy
i doradcy p. Sławka, pp. Car, Ma-
kowski i Podoski. Rozwiały się, jak
mgła poranna, składane przez tych e
p. podczas rozpraw nad nową
onstytucją zapewnienia o jej demo-

kratyczności, nowej ordynacji
wyborczej zastosowano nową inter-
prełację równości i bezpośredniości
ee;nowego prawa wyborczego, któ
rem stało się „ucho igielne", wynale-

'zione podobno przez b. premiera,
proł. Kaskwakięgo: Senat otrzymał
ordynację elitarną, przeciwko której
rok przedtem w rozmowie z p. Sław-
kiem wypowiedział się marszałek Pił-
sudski,
W lipcu rozwiązane zostały izby u-

stawodawcze, pochodzące z wyborów,
zwanychbszeskiemi, zaś-w dwa mie-

" siące później odbyły się nowe wybo-
ry. Nie przyniosły one sukcesu twór-
com nowej ordynacji. Wpływ czynni-
ków administracyjnych, przemożny już
w samej ustawie, a wzmocniony jesz-
cze przez praktykę przy wyznaczaniu
kandydatów, zniechęcił społeczeń-
stwo do udziału w głosowaniu sejmo-
wem. Statystyka tego głosowania, w
zależności od źródeł, wypadła bardzo
rozmaicie. Jednak nawet najbardziej
optymistyczne obliczenia nie dopro-
wadziły ilości głosujących do pawy
uprawnionych, zaś wśród oddanyc
głosów przeszło 1/4 była niewaž-
nych, Taki wynik wyborów prasa za-
graniczna uznała jednomyślnie za klę-
ske rządu p. Sławka i jego ordynacji.
W październiku nowe izby ukonsty-

tuowały się, a niedługo potem nastą-
piła dymisja rządu p. Sławka. Nowy
gabinet, pod przewodnictwem pp. Ko-
ściałkowskiego i Kwiatkowskiego, wy-
s'zpił z programem naprawy gospo-
darczej, zapowiadając, że program ten
chce przeprowadzić w ścisłem współ-
działaniu ze społeczeństwem. Doko-
nana przez nowy rząd ocena położe-
ni1 finansowego i gospodarczego, nie
odbiegała od tego, co na ten temat mó-
w'a opozycja.

Przeprowadzona w parlamencie dy-
skusja nad pełnomocnictwami, któ-
rych nowy rząd dla szybkiego wyko-
nania swego programu zażądał, wyka-
zała duże rozbieżności polityczne w
jednolitym do niedawna na zewnątrz
obozie rządowym. Pomimo oficjalnego
skasowania klubów. parlamentarnych
i prób zastąpienia ich grupami regjo-
nalnemi czy zawodowemi, coraz czę-
ściej występują wśród posłów i sena-
torów tendencje organizowania się na
podstawie ideowo-programowej. Ten-
dencje te są szczególnie żywe na le-
wem skrzydle obozu sanacyjnego, któ-
re dąży usilnie do zbliżenia się z le-
wicą opozycyjną. czemu przeciw-
dz'ala t, zw. grupa pułkownikowska.

- Stanowisko rządu w tej sytuacji nie
jest dość jasne. Z pewnych jego posu-
nieć możnaby wnosić, że stara się on
zajmować pozycję pośrednią, jednak w
sprawach zasadniczych, do jakich na-
leżało np. rozszerzenie amnestji na
byłych więźniów brzeskich, przechyla
sie na stronę nieprzejednanych.

Hasło współpracy ze społeczeń-
stwem — jak dotąd — nie weszło w
stadjum realizacji, Nawoływania nie-
tylko demokratów ale nawet konser-
watystów asc» aby tę współ-
pracę rozpocząć samorządu tery-

W obliczu nadciągającej przyszłości
Zamiast życzeń noworocznych

Początek Nowego Roku daje spo”
sobność ludziom zdyszanym pracą i
wysiłkiem powszedniego dnia, do spoj-
rzenia wstecz i naprzód i do objęcia
szerszym rzutem drogi, którą się prze-
było i drogi, która jeszcze do przeby-
cia pozostała. .
Każdy narodowiec zadaje sobie w

dzień Nowego Roku pytanie: czyśmy
istotnie dużo zrobili? i co jeszcze —
nietylko z pracy bieżącej, powszedniej,
ale z rzeczy zasadniczych — zrobić
mamy i musimy?

Nie miejsce tu na roztrząsanie prze-
szłości, — nie będziemy tu więc robić
bilansu osiągniętego dorobku, Ograni-
czymy się do zwięzłej uwagi: porów-
najmy nasz stan z przed lat dziesięciu,
z przed lat pięciu, z przed roku, ze
stanem dzisiejszym, a bez trudu znaj-
dziemy odpowiedź na pytanie, czy do-
statecznie szybkim krokiem idziemy.

Skorzystajmy jednak z noworocznej
okazji przedewszystkiem w tym celu,
by się zastanowić nad — przyszłością.

Przyszłość leży przed nami otwo-
rem, Przyszłość należy do nas. —W
to nie wątpi już bodaj nikt w Polsce,
nikt z naszych przyjaciół i nikt z na-
szych przeciwników, — nikt zarówno
z tych, którzy pragnęliby już dziś otrę-
bywać nasze zwycięstwo, jak i z tych,
którzy w intencji zmniejszenia nasze-

go znaczenia udają, że nas bagateli-
zują. Sporne mogą być oonajwyżej tyl-
ko — terminy.
Czeka nas — może już jutro, a może

dopiero pojutrze — wielka praca,
wielki wysiłek, ciężar wielkiej odpo-
wiedzialnośc. Trzeba więc zdwoić
wysiłek przygotowań; trzeba byśmy

do udźwiśnięcia ciężaru tej przyszłej
odpowiedzialności byli gotowi, a więc,
byśmy pokładanych w nas przez na-
ród nadziei nie zawiedli,

W dzień Nowego Roku nie życzymy
więc sobie dojściadoćelu, bo'doń doj.
dziemy niewątpliwie, ale życzymy
sobie, byśmy doszedłszy do celu, u-
mieli sprostać czekającym nas od owej
chwili zadaniom. |

A więc życzmy sobie — by nie
zbrakło w nas energji i zdolności do
czynu. Nie jest to dla nas tajemnicą,
że w dość licznych kołach w Polsce
mamy od wielu lat ustaloną reputację
pojęciom powyższym zupełnie prze-

ciwstawną. Reputacja ta jest wyni*
kiem świadomie pragnącej nas zdy-
skredytować propagandy i zawiera o-
śromnie wiele przesady; obóz nasz
okazał na przestrzeni kilkudziesięciu
lat swego istnienia tyle przykładów
energji, determinacji, _ sprężystości,
sprawności, że śmiało może zapisać
fakt ustalenia się tej o nas reputacji
przedewszystkiem na karb złej woli

tych, co nam tę reputację wyrobili,
Ale uderzmy się jednak w piersi, —

trochę, troszeczkę słuszności w repu-
tacji tej mieści się mimo wszystko.
Niejednokrotnie rozwaga nasza i cier-
pliwość graniczyły z kunktatorstwem.
Niejednokrotnie sprężystość naszych
czynów  podążała niedostatecznie
szybkim krokiem za przenikliwością
naszej myśli, Niejednokrotnie zresztą
pobłażliwość nasza pozwalała na to,
że otoczeni byliśmy grubą warstwą
ludzi, pozornie tylko do nas należą-

 

Ograniczając się — zgodnie z tytu-
łem artykułu — do krótkiej rekapitu-
lacji ubiegłego roku z tu widze
nia sanacyjnego, stwierdzamy, że о-
bóz ten, po utracie punktu oparcia
przeszedł w ruch falisty, którego za-
sięgu i końca nie można narazie prze-
widzieć, Ruch ten udziela się w
mniejszym lub większym stopniu roz-
maitym inn formacjom  politycz-
a nie wyłączając Ukraińców i Ży-
ów.
Nie będzie to przesadną dumą, je-

żeli na zakończenie dodamy, że fale
rozbitej sanacji napotykają na twardy
grunt i odpór w naszym obozie, który,
nie oglądając się na zachodzące poza
nim przemiany, zmierza prostą drogą
ku swoim, coraz wyraźniej zarysowu-
jącym się przeznaczeniom, W roku u-
biegłym, 1935-ym, odbyliśmy spory
szmat tej drogi, co nam pozwala z otu- łorjalnego,  przebrzmiewają narazie

bez echą. chą witać brzask Nowego Roku.  

cych, którzy paraliżując nasze ruchy,
psuli zarówno naszą politykę, jak i
naszą reputację. Na szczęście, dolegli-
wości te w 90 proc. należą już do

przeszłości; dzisiejszy obóz narodowy
— to zbiornik tych sił w narodzie,
które mają energji i sprężystości wię-
cej, niż ktokolwiek. Ale dla pokolenia,
które ma przed sobą taki ogrom pra-
cy, jak nasze, nigdy energii za mało!
I obyśmy jej mieli jaknajwięcej,
A więc dalej, życzmy sobie, by nie

zabrakło nam — mądrości. Niedosta-

teczność wiedzy, myśli, przewidywa-

nia, nigdy nie była słabą stroną na-

szego obozu; myślą polityczną i traf-

nością politycznego sądu obóz nasz

zawsze w Polsce nad innemi górował.

Ale nigdy za mało myśli, nigdy za

mało mądrości, — w obliczu takich
zadań w tak trudnej epoce dziejowej,

jakie nas czekają, W obozie naszym

wchodzi stopniowo w życie młode po-

kolenie; obyż zdołało stanąć na wy-
sokości wielkich tradycyj myśli poli-

tycznej pokolenia starego!

A więc życzmy sobie, aby nie obni-
Żył się lot naszego idealizmu i aby do
motywów postępowania naszego nie

przyplątały się pierwiastki moralnie
niższe. Położenie w jakiem znajdujemy

się obecnie, sprzyja selekcji cnót i har-

towaniu się charakterów. Ale jeśli po-

łożenie nasze się zmieni, staniemy w
obliczu wielu niebezpiecznych pokus,

jak niemniej i wobec niebezpieczeńst-

wa przyczepienia się do naszych sze-

regów wielu żywiołów o mniejszej
wartości. Grozić nam będą i liczne

ambicje i liczne apetyty i liczne opor-

tunizmy. A tymczasem zadania, jakie

nam historja wyznacza, spełnić bę-
dziemy w stanie jedynie pod warun-
kiem zachowania niezachwianego pio-
nu moralnego, — pod warunkiem za”
chowania niezachwianej woli służenia
Polsce i tylko Połsce (a w żadnym а-

me nie sobie), oraz pod warunkiem

utrzymania się na poziomie kryszta-
łowej prawości,

 

A więc życzmy sobie wreszcie —
by nam nie zabrakło odwagi i rozma-
chu; bo to nie dość, mieć energję i ro-

zum i dobrą wolę, jeśli służyć one bę-

dą tylko drobnej krzątaninie wokół

małych spraw. Pragniemy nietylko
przynieść Polsce różne ulepszenia, ale

pragniemy ją do gruntu zreformować,

przebudować, przekształcić, A na to

potrzeba jest rozmachu, wielkiego ges-
tu, śmiałego rzutu wyobraźni; na to

potrzeba jest zdobycia się nie na
drobną,powszednią, dzisiejszą, ale na
wielką, dziejową skalę zamierzeń i

czynów.

Pragniemy — i musimy — rozwiązać

w Polsce sprawę żydowską. Rozwią-
zać ją tak, by pod tym względem wró-

ciła Polska, — oczywiście nie zaraz,
ale stopniowo, — do stanu conajmniej

z okresu przed wiekiem szesnastym.

Pragniemy — i musimy — przebu-
dować do gruntu ustrój gospodarczy

Polski w tym duchu, aby wreszcie zni-

kła ta anomalja, że w krajużyznym I

z natury wyposażonym w bogactwa,
milpony ludzi cierpią głód i nędzę. Aby

cel ten osiągnąć, musimy dokonać ist-

nej gospodarczej rewolucji: potężnie

zredukować zakres funkcyj państwa,
| ograniczyć nasz udział w handlu mię-

dzynarodowym, zmniejszyć rolę po-

średnictwa w handlu wewnętrznym,

usunąć Żydów z życia gospodarczego

i psychologję żydowską z działalności

gospodarczej polskiej, wychować i wy”

robić nową, liczną warstwę kupiecką,

rzemieślniczą i przemysłową  rdzen-

nie polską, zredukować rolę wielkiego

kapitału i wielkiego przemysłu i umo-
żliwić rozszerzenie się własności drob-

nej, rzemiosła i drobnej wytwórczości,

okiełznać kapitał anonimowy i umożli.

wić akumulację prywatnych kapita-

łów oszczędnościowych, — i tak dalej,
Jednem słowem — zbudować nowy
ustrój gospodarczy, któryby bardziej
przypominał wzory szczytowego roż-
woju średniowiecza, aniżeli szczytowe- go rozwoju dziewiętnastowiecznego li-

beralizmu i kapitalizmu, lub dwudzie-
stowiecznego, sowieckiego komuniz=
mu,
Pragniemy — 1 musimy — przebu-

dować ustrój polityczny Polski tak,
aby zapewnił on siłę i sprężystość
władzy, aby umożliwił służenie przez
państwo dziejowym interesom naro-
du, a równocześnie nie naruszał jednej

z najmocniejszych podstaw naszej o

tradycje Rzymu opartej cywilizacji: in-

stynktu prawa i sprawiedliwości, oraz
godności jednostki.
Pragniemy — i musimy — odbudo-

waćwstrząśnięty 'pion moralny na
szego narodu. Przywrócić stanowisko,

należne naszej wierze. Odbudować ro-

dzinę i rodzinne cnoty, Opanować i u-
sunąć czynniki rozkładu, Przywrócić

harmonję w stosunkach społecznych,

odrodzić idealizm mas, sprawić, aby
cały naród zaczął na nowo wierzyć

w Boga, kochać Ojczyznę, szanować
tradycję, przestrzegać nakazów moral-

ności,
Pragniemy wreszcie — i musimy —

umożliwić zdobycie przez Polskę moż-
liwie najmocniejszego stanowiska na

zewnątrz. A więc: zapewnić naszej

armji i marynarce nietylko troskliwą
opiekę, ale i tę nieodzowną podstawę,
jaką jest siła gospodarcza kraju, oraz

należyty duch, panujący w narodzie.
Odpędzić — przez podniesienie mo-

ralności, idealizmu, oraz optymizmu

mas — wiszącą dziś nad naszą przy-

szłością groźną chmurę: groźbę za-
niku przyrostu naturalnego. Uczynić

państwo nasze atrakcyjnem zarówno

dla zamieszkujących nasze ziemie Ru-
sirów i t. p., jak i dla mieszkających

w krajach ościennych Polaków, a na-

wet niepolaków,
Pragniemy wreszcie — i musimy —

wykonać wiele innych rzeczy potęż-

sėjoznaczenia,
yczmy sobie w dzień Nowego Ro-

ku, abyśmy to wszystko — może już
jutro, a może dopiero pojutrze — zro- bić potrafili.

o JĘDRZEJ GIERTYCH.

1935- 1936
Rok ubiegły będzie wpisany w hi-

storji, jako rok wybuchu zatargu wło-
sko - abisyńskiego, Incydent granicz”
ny w Ual-Ual, który formalnie ten za-
targ rozpoczyna miał miejsce w grud-
niu r. 1934, lecz następstwa jego ciąg"
nęły się przez cały r. 1935, W lutym
Włochy zarządziły częściową mobili-
zację, w kwietniu odbyła się konie-
rencja w Stresie (Anglja, Włochy,
Francja), gdzie spewnością była mo-
wa o sprawach afrykańskich, 17 mar”
ca Abisynia zwróciła się w sprawie
sporu z Włochami do Ligi Narodów:
w maju Rada Ligi zajęła się tą spra-
wą, potem odbywało się postępowa*
nie polubowne w ramach Ligi, w sier”
pniu odbyła się w sprawie abisynskiej
konferencja trzech mocarstw w Pa-
ryżu (Austrja, Francja, Włochy; we
wrześniu Abisynia ogłosiła mobiliza*
cję, 2 października Włochy wszczęły
akcję wojenną, zajmując kolejno Adi-
grat, Aduę i Aksum. 2 listopada
wkroczyła Liga Narodów; Zgroma-
dzenie Ligi uznało Włochy (10 paź:
dziernika) za napastnika, 14 paździer-
nika zapadło postanowienie o sank-
cjach finansowych; 2 listopada wy”
znaczono termin zastosowania sank-
cyj na 18 listopada. Na porządek
dzienny wypłyneła sprawa zabronie-
nia dowozu do Włoch nafty, żelaza i
t. d.; położenie się zaostrzyło. Min
Laval wzmocnił swą akcję po'ednaw-
czą i doprowadził dn. 8 grudnia do u-
zgodnienia propozycyj pokojowych z
min. Hoarem..,

Dalsze wydarzenia mamy świeżo
w pamięci. Przytoczylišmy daty po-
wyższe, by przypomnieć Czytelnikom,
że państwa europejskie zajmowały
się przez cały rok ubiegły zatargiem
włosko - abisyńskim, wyrosłym do
znaczenia pierwszorzędnej wagi po”
litycznej dzięki temu, że zjawiła się
śroźba przeniesienia wojny na kon-
tynent europejski. ‚
Nie ulega wątpliwości, że | usado-  wienie się Włoch w Afryce wscho*

dniej jest pożyteczne dla Francji, bo,

odwraca uwagę Włoch od Afryki
wschodniej; jest natomiast niedogo-
dne dla W, Brytanii, bo zagraża jej
panowaniu na morzu Śródziemnem,
jej drodze przez kanał Suezki do In-
dyj i ciągłości terytorjalnej jej posia”
dłości i protektoratów afrykańskich
od Egiptu do Afryki południowej.
zjawienie się Włoch, jako czynnika
kolonizacyjnego w Afryce stwarza
niewątpliwie konkurencję dla Angli
ków. To też — Anglja postanowiła
powstrzymać akcję Włoch używając
jako narzędzia Ligi Narodów i pu*
szczając w ruch sankcje. Sankcje
zaś, jeśli mają być skuteczne, prowa-
dzą do zatargu zbro'nego. Polityka
Angljj stała się tedy: bezpośrednią
przyczyną zawiśnięcia nad Europą
chmur wojennych. Dotychczas prze”
ciwstawia się stanowczo temu
wszystkiemu coby prowadziło do
wojny rząd francuski p. Lavala, opie”
rając się na tem, że olbrzymia więk-
szość opinji francuskiej jest stanow-
czo wojnie przeciwna. Lecz nikt nie
jest w stanie przewidzieć co przynie”
sie rok 1936!

Dlaczego? Dlatego że na scenę po”
lityczną obok państw wystąpiły ró-
żne czynniki międzynarodowe, któ-
re dążą do uderzenia w faszyzm przez
klęską Włoch i do postawienia w ten
sposób stanowczej zapory prądom
narodowym w Europie, Czynniki te
— to Żydzi, wolnomularstwo, partje|
socjalistyczne i radykalne, wreszcie
komuniści,

Żydzi pragną klęski ruchów naro"
dowych w Europie bo się obawiają.
że rozwój tych ruchów może ich
zmusić do emigracji z nasześo konty-
nentu. Plutokracja, w której Żydzi
odgrywają kierowniczą rolę obawia
się, że głębokie przemiany w świe”
cie mogą doprowadzić doruiny całej

państwach europejskich. Komuniści
wiedzą lepiej, niż ktokolwiek inny
o tem, że nacjonalizm szerokich
warstw narodów europejskich, jest
największą przeszkodą w skomunizo”
waniu naszej części świata.

Siła i ferwor bojowy tych wszyst”
kich czynników są tak wielkie, że wy-
suwają się na plan pierwszy. Konflik*

bty interesów państwowych istnieją i
działają w dalszym ciągu, lecz nie
można zamykać oczu na to, że w
roku 1936 rostrzygać się będzie przy-
szłość ruchów narodowych a wsku*
tek teśo i cały przyszły układ sto-
sunków w Europie. Wojna, śdyby
przyszła miałaby w dużym stopniu
charakter wojny „religijnej", wojny
o podstawy kultury i cywilizacji eu-
ropeiskiej,
Nikt dziś nie jest w stanie przewi-

dzieć i obliczyć jak daleko sięśnęłyby
następstwa takiej wojny. To wszak*
że jest dla nas pewne, że klęska prą-
dów nacjonalistycznych otworzyłaby
szeroko wrota dla komunizmu, któ-
ry stałby się prądem obejmującym
szerokie masy i prawdopodobnie za-
decydowałby o wyślądzie, ustroju i
losach Europy. Natomiast zwycię-
stwo czynników narodowych nadało-
by nowy wyśląd stosunkom i'życiu
międzynarodowemu, Zakończyłby się
okres panowania ideologii Ligi Na-
rodów i tych wszystkich złudzeń, ja-
kie przyniósł wiek XIX ;j jakie zapa”
nowały ostatecznie po wojnie lat
1914 — 1918.
Według naszego zdania usunęłoby

to zhoroby trapiące organizmy euro-
pejskich narodów i mogłoby się stać
podstawą odrodzenia kultury i cywi*
lizacji europejskiej,
Mośliśmy tylko pobieżnie wskazać |

na doniosłość zagadnień i na wiel-
kość niebezpieczeństw przed które”
mi stoimy. Wystarcza to jednak na gospodarki międzynarodowej opartej

na przedwojennych podstawach
Wolnomularstwo pragnie powrotu !
dodawnej swej dominującej pozycji w

to. by nabrać przeświadczenia jak
| ważnym w dziejach Europy będzie
rozpoczynający się rok 1936,



Walka o nowe oblicze Francji
Na marginesie książki Renaud'a o Solidarności narodowej

Wśród francuskich organizacyj poli-
tycznych, które nazywa się „prawico-
wemi“ i „faszystowskiemi*. a które
wypada objąć ogólnem mianem lig na-
rodowych, znajduje się organizacja
Solidaritć francaise, założona przez
zmarłego miljonera, fabrykanta per-
fum, Franciszka Coty. Obecnie na
czele Solidarności francuskiej stoi Jean
Renaud, zaś jej prasowym organem
jest dziennik „Ami du Peuple".

Organiza'ja Solidarności francuskiej
najbardziej ze wszystkich lig narodo-
wych sympatyzuje z tak zwanym fa-
szyzmem europejskim, z Włochami
Mussoliniego i hitlerowskimi Niemca-
mi, jednak całą francuskość i oryginal-
ność swojego programu zaczerpnęla
Solidaritć francaise ze źródła dzisiej-
szego ruchu narodowego we Francji,
od monarchistycznej Action Francaise.
Różniąe się od Action Francaise z po-
wodu (może oportunistycznego) zatrzy-
mania się w ramach ustroju republi-
kańskiego, zbliża się najbardziej orga-
nizacja, dowodzona przez Renaud'a do
frontu chłopskiego Dorgeres'a i jakby
oczekuje od niego zaproszenia do
wspólnej akcji,

„Krzyżom ognistym pułkownika
De la Rocque zarzuca Solidarność fran-
cuska to, co wszyscy la Rocque'owi za-
rzucają, a mianowicie brak programu,
wykolejanie narodowców przez ogólni-
kowe hasła, niechęć do rzeczywistej ak-
cji nadwyrężające powagę ruchu na-
rodowego konszachty ze skómpromito-
wanymi parlamentarzystami,

W ksiąžce: „La Solidaritė frangaise
attague“, *) przedstawił Jean Renaud,
jakie cele i przy pomocy jakich .środ-
ków chce os ągnąć Solidarność francu-
ska. Autor za punkt wyjścia i rację
bytu swojej organizacji, podaje sy-
tuację stworzoną przez reżim po wiel-
kiej wojnie; oszałamianie Francuzów
pacyfistycznym frazesem  briandow-
skim, zgangienowanie armji jaczejka-
mi masońskiemi, internacjonalizowanie
młodych pokoleń przez komunizujące
nauczycielstwo, rozszerzająca się wsku-
tek złego fiskalizmu nędza, szał speku-
lacyjny, któremu przysługują się sfery
rządzące, zatruwanie intelektu francu-
skiego przez „meteków* (ludzi cudzo-
ziemskiego pochodzenia) i żydów —
wszystko to doprowadziło do postawie-
nia Francji wobec dylematu: Rewolu-
cja narodowa albo kapitułacja i po-
grążenie się w przekreślającym Fran-
cję internacjonaliźmie.

Zarysowując doktrynę solidarności
francuskiej, Jean Renaud stawia nastę-
pujące tezy: Najważniejszą sprawą jest
los Narodu i każdy człowiek musi być
rozważany jako cząstka narodu, a nie
oddzielnie, indywidualistycznie; naród
jest pojęciem zupełnie realnem, jest
faktem stworzonym przez historję. na-
tomiast rasa to tylko hipoteza, podkład
dla narodu; państwo zaś, to sługa na-
rodu, to pojęcie wcale niepierwszorzęd-
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ne, lecz pochodne. Państwo może być
nawet złem. kiedy jest antynarodowe i
га takie właśnie antynarodowe pań-
stwo poczytuje Renaud dzisiejszy u-
strój Francji.

Jak widzimy, wysunięcie przez
Renaud'a na pierwszy plan narodu,
pojętego jako jedność historyczna i kul-
turalna pokoleń, wyodrębnia program
Solidarności francuskiej od hitleryzmu,
akcentującego rasę i włoskiego faszy-
zmu silnie podnoszącego ideję państwa;
takie usamodzielnienie się od faszyzmu
włoskiego i niemieckiego. zawdziecza
Solidarność francuska przejęciu poglą-
dów. ustalonych oddawna, przez Action

Frangaise,

Jako oś reformy społecznej, poli-
tycznej i gospodarczej, przedstawia Re-
naud korporacjonizm. Dzięki korpora-
cjonizmowi, usunie się etatyzm, walkę
klas, oprze się społeczeństwo i państwo
nie na ambicjach jednostek, lecz na
skoordynowanych i rzeczywistych po-

trzebach zawodów.

Korporacjonizmowi włoskiemu, za-
rzuca przywódca Solidaritć francaise
zbytnią biurokratyczność, przymuso-
wość; we Francji korporacjonizm po-
winien być żywy, swobodnie rozwija-
jący się, z zastrzeżeniem dla państwa
roli arbitra za pośrednictwem ministra
korporacyj i gospodarczej rady stanu.

Program korporatywny jest tak sa-
mo reakcją przeciwko  wielkorewolu-
cyjnemu atomizmewi, jak program au-
tonomij regionalnych jest reakcją prze-
ciwko  wielkorewolucyjnej niwelacji.
Organizacja regjonalna i zawodowa
umiejscowią aktywność jednostek. zbli-

żą do podłoża naturalnego, uniemożli-

wią nietwórczą spekulację. Reforma
polityczna państwa, którą przedstawia
Renaud, nie jest zbyt oryginalna.

Wypowiadając się w sposób naibar-
dziej zdecydowany za korporacjoniz-
mem i regjonalizmem, poszła Solidari-
tć francaise w ślady rojalistycznej Ac-
tion Francaise, nie cheąc jednak wypo-
wiedzieć się za restauracją królewską,
Jean Renaud zadeklarował się (jest to
dość modne choć oportunistyczne) za
reformą poiltyczną w myśl reform nie-
dawno dokazanych w Portugalii przez
prof. Salazara, (który, jak wiadomo,
ministrem, opierającym się na dykta-
torze. marszałku Carmona). Naczelnik
państwa o szerokich kompetencjach,
(więc zasadniczo system prezydencki.
tak dobrze znanv w nełnych nienekniu
republikach południowo - amerykań-
skich). oddzielny parlament polityczny
o charakterze raczej opiniodawczym i
parlament gospodarczy, pleb'scyt byłby
instancją rozstrzygaljącą miedzy pre-
zydentem i parlamentem politycznym
wrazie sporu o ministrów, — taka jest
w ogólnych zarysach konstrukcją ma-
czelnych organów państwa, projekto-
wana przez Renaud'a,

Całe życie francuskie w ramach kor-
poracjonizmu, regjonalizmu i państwa

Dyskusja ortograficzna
przed wiekiem

W dniach 12 i 13 grudnia 1935 r. w
Pol. Akademji Umiejętności odbyło

się trzecie posiedzenie pełnego Komi-

tetu Ortograficznego na którem u-
chwalono nowe zasady pisowni pol-
skiej; Poniższy artykuł przypomina
ciekawą dyskusję ortograficzną przed

wiekiem.

Kiedy na całym froncie polskiego
czasopiśmiennictwa pojawił się w ro*
ku 1395 zaporowy ogień w batalji o
ortografję, warto przypomnieć, że ta-

kie walki w dziejach naszego pisma
już nieraz się rozgrywały. I co najcie-
kawsze, chyba żadna inna kwestja nie
„gorączkowala ludzi do tego stopnia
co sprawa pisowni, tak pozornie ła-
"godna, Oto np. około r. 1816 toczył się

namiętny spór ortograficzny o wpro”

wadzoną do pisowni przez Felińskiego
jotę (i). Ważnym odcinkiem walki bv*
ło jak we wszystkiem wtedy, W:lno.
Głośne echa tej walki brzmią na kar-
tach „Tygodnika Wileńskiego” z te-
$oż roku 1816. Cała dyskusja o ową
nieszczęsną (dziś-byśmy powiedzieli
szczęsną) jotę i mnóstwo jej szcze-

'gółów do złudzenia przypomina rok
1935 i dyskusię ortograficzną nad u-
jednostajnieniem znaków rz, Ż. oraz
6, u.
„Mości Redaktorze Tygodnika"

zaczyna w nrrze 20 ( 2 kwietnia) „Tyś.

WL" p. Y. 6. i, wtykając kij w mro*

wisko, „Przedsiębiorący wykształce-

|

 

nie jakieśokolwiek języka, nie tylko
nim czysto i poprawnie mówić i pisać
powinien; ale nawet zachować rze-
telną jego i istotną pisownię jest obo"
wiązkiem pisarza, Pozwalam na
wszelką odmianę, gdy ona jest ko”
nieczną, i gdy ułatwia lub niedostatek
lub niedogodność jaką znosi, Lecz gdy
w tem obóygu się chybia, w tedy no”
wość aikoją niepociaga , jako mniey
potrzebna. Pisownia Tygodnika w nie-
których pismach jest, jak mi się zdaie.
nie do naśladowania”. Wyraźnie przy*
pomina się wrzawa w r. 1935 i gnie-

wne pomruki: niech sobie linświści pi-
szą, jak chcą, lecz nas niech nie ba*
łamucą. Ten sam ton, ta sama argu-
mentacja, „Ortografia, czyli Pisównia
polska, jest pociąśniona pod pewne
i niezawodne prawidła”, Aczkolwiek
ni Tyśodnik, ni autor praktycznie nie
dają pewności tego, przypomina się
dzisiejsze wołanie np. Z. Nowakow-

| skiego: „chcemy niewzruszonych pra-

wideł".

„J długie — świadczy się dalej p.

Y, ė. į. in verba magistri, na ks, Kop-
czyńskiego — „w tedy się tylko pisze,

kiedy go poprzedza w, lub z, i to twar-

do brzmiące jak np. w wyrazach
wjast, zjem, zjesz”. Jakże musiał bia"

dać nieszczęśliwy autor artykułu, śdy
mu wydrukowano: jest, jaką i £. p.! I
paradne jest to kruszenie kopii ©
wiast', Argument zaś o „twardości”

ograniczonego do funkcyj zasadni-
czych (podobnie Dorgerós w swojej
książce: „Faut les fourches*) i służą-
cego Narodowi, nie mogłoby jeszcze
dobrze się rozwijać bez wyeliminowa-
nia wrogów wewnętrzaych; wrogami
wewnętrznymi są masoni, Żydzi i dok-
trynerzy internacjonału. W jaki sposób
wódz Solidaritć Francaise przedstawia
sobie zrealizowanie swojego progra-.
mu?

Elementami, które dokonają, według
niego, rewolucji narodowej, będą i mo-
ga być tylko młodzi intelektualiści,
chłopi i robotnicy. Renaud jest przeko-
nany, że masy robotnicze nie poddadzą
się komunizmowi, jeżeli im jasno
przedstawić program integralnie naro-
dowy, realizujący postulaty robotnicze
na podstawie solidaryzmu klasowego.
w komuniźmie zasługuje na uznanie
tylko zapał do stosowania maszynizmu
w produkcji, ale i tutaj komuniśc: ma-
terjalistycznie przesadzają.

Feodalizm dzisiejszy, reprezentowa-
ny przez banki, trusty i magnatów spe-
kulacji, rewolucji narodowej nie po-
prze, gdyż ona się przeciwko temu feo-
dalizmowi zwróci; jest rzeczą niedo-
puszczalną, aby anonimowy wielki ka-
pitał miał możnośćwywoływania wojen
domowych albo wtrącania się do wo-
jen zagranicznych. Cele solidarności
francuskiej dadzą się osiągnąć przez
akcję pólityczną (,,Politique d'abord"
powtarza Renaud za Maurrasem), któ-

ra pozwoli urzeczywistnić nrown. wv-

chodząc z granic legalności („Sortir de
Vėgalitė pour rentrer dans le droit“
powtarza Renaud za Napoleonem III).

Chociaż antyparlamentarzysta, pokła-
da jednak Renaud trochę nielogicznie

pewne nadzieje w parlamentaryźmie.
oświadczając. że wejście pięćdziesięciu
posłów z Solidarności francuskiej do

Izby deputowanych, zmieniłoby odra-

zu atmosferę w parlamencie,

Na zakończenie dodajmy, że w za-
kresie stosunków międzynarodowych
Renaud uważa, że myśląc przedewszy-
stkiem o sobie, należy jednak bronić

"zachodnio - europejskiej wspólności cy-
wilizacyjnej; z tej wspólności nie nale-
ży jednak wyłączać Niemiec, pozosta-

jąc jednak w jaknajściślejszych  sto-

sunkach z Włochami. W zakresie mię-

dzynarodowych stosunków gospodar-

czych, jest Renaud zwolennikiem pro-

tekcjonizmu i samowystarczalności, a

idąc za znanym francuskim publicystą

ekonomicznym  Bólime, wyraża prze-

konanie, że równowagę w dziedzinie

wymiany międzynarodowej mogłoby

wprowadzić ujednostajnienie cen.

L. G.

+) Jean Renaud — La Solidaritć Francaise

attague, Šdition Les oeuvrės frangaises, Pa-

ris, 1935, str. 222,   

 

przypomina wiernie tegowieczne 647

dy ortograficzne Kadena,

Trzeba pamiętać, — dowodzi. p. Y.

& 1, — że „nie Polacy do ięzyka, ale

ięzyk do ich każdego upodobania sto”

sowaćby się musiał; słowem: z na*

szego ięzyka zrobiłoby się wkrótce,
jak mówią, wielkie Chaos". Mamy

więc: „Haos w Żeczypospolitej'. Swo-
ją drogą ówczesne zmartwienia i dy-

skusja ortośraficzna bardzo, bardzo
mało są konsekwentne, skoro w cyto*
wanym artykule obok siebie w naj-

e zgodzie stoi język obok ięzy”

а,

Plastykę i dosadność dzisiejszego

sporu przypominają następujące zda-

nia z „Tygodnika Wileńskiego" r.
1816: „Nayszczesólniey zaś każdego

uderzaćby powinna śmiałość zastęp-
stwa j długiego. Hardzie ono waży się

zabierać miėysce od nas nazwanemu

y greckiemu. Nadto wytrąca ono bez-
prawnie z mieysca własnego i, ć ści-

śnione... Najezdnik ten nie swoje od-

waża się zajmować mieysce,.. Jeże”

li iedną uzurpacyą ścierpiemy? za

pierwszą z łatwością wciśnie się dru-

ga, za drugą trzecia į, t. d. I tak ró-
wnem prawem możnaby dozwolić po-
dobnego gwałtu wdzierającemu się p.
na mieysce właściwe b, jak np. w wy”
razach chleb, bob, łeb... „Nasuwa się
obawa .„sankcjonowania przykrej ni
welacji fonetycznej” Konińskiego ' żół-
cią pisane memento p. p. Ligockiego

i Pieńkowskieśo w rodza'u: Buć s"m
powieżył chonor Polakuf" albo „Fhut
do zygalmiszcza“.

Stowem styszymy „dzwon na trwo-
ę"': „Zatem pozwalaiąc ciągley uzur-
pacyi, w krótce siebie rozumieć nie   będziemy a nawet i czytać doskonale

9
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Miljonom palaczy gilz „Dwuwatek”, „Preparowatek”, „De-

vi”, „Dar” oraz wszystkim odsprzedawcom, życzenia szczęśliwe-

Zarząd Fabryki Gilz +,$4PIKOz
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Bilans kulturalny 1935 roku
Luźne

Sumując w pamięci efekty donio-
ślejszych wydarzeń minionego roku,

zastanawiamy się nad tem, co się z

nich ostać może w toku dziejów, jako

wartość znamienna, co — prócz daty

zgonów — skłoni przyszłego historyka

do zatrzymania się na roku 19357

Trudno na to odpowiedzieć, lecz
niesposób też opędzić się myśli, że

minął rok przełomowy, Że coś się

przesiliło nareszcie w życiu polskiem,

że krzyk, który padł z odważnych ust

Kołaczkowskiego: „Na miły Bóg, co

robicie z kulturą polską”l.., wydarł

się równocześnie z miljona piersi z

równą mocą, z równem oskarżeniem

i z równem uświadomieniem sobie

krzywdy, która sie dzieje, a zarazem

potrzeby zmiany. Dobrnięto wresz-

cie do tego przeświadczenia, które się

coraz upowszechnia, a najprościej
wykłada w zdaniu: „Tak dalej być
nie może”. Kto wie, czy to nie naj-

wyższa zdobycz minionego roku:

„Tak dalej być nie może”...
Nie może więc dalej zbywać szko”

ły dla zgórą miljona dzieci... Nie mo-

żna w tym stopniu dalej lekceważyć

nauki, redukując sumy budżetowe i

dotacje na uniwersytety i towarzy*

stwa naukowe... Nie można nadal o”

perować w życiu narodu fikcjami,
nie można karmić ludzi lesendą i „bu-

dować' kultury na rozkaz... odcinać

przypływu inteligencji ze wsi... i. t. d,
itp.

Cóż to wszystko oznacza? Nic in*

CHORA WĄTROBA
zatruwa organ'zm

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju
zatrucie organizmu, a na tem tle szereg naj-

rozmaitszych chorób.
Zioła Magistra Wolskiego ,„Billosa" zawie

rające znane rośliny egzotyczne Combretum
i Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej
pracy raz prawidłowego wydzielania żółci i
powodują naturalne wypróżnienia. Stosują
się przy cierpieniach wątroby i woreczka żół.
ciowego (kamicy żółciowej).

Zioła ze znak, ochr. „Billosa” da nabycia
w aptekach i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E Wolski,

wa, Złota 14, m. 1.
Warsza-  

uwagi
neśo, jak tylko bankructwo metody.

W. obrębie spraw kultury zaryso-
wała się również przepaść m'ędzy

państwem a społeczeństwem. Ambit-

ne chęci coraz aktywniejszego inge-

rowania w sprawy kultury, żywione

przez umysły poślednie, mentalno-

ści wschodnie — zdyskredytowały się

bodaj całkowicie. Riezultatem tego
jest nietylko wo. ale całko”
wita i powszechna ufrata wiary w po”

wodzenie i plony „robienia" kultury

przez państwo. To drugi znamienny

objaw minionego roku.
Jest rzeczą arcyznamienną, iż mo*

ment niewiary, moment wstrząsu,

przypadł właśnie w chwili kiedy u*

twór zatytułowany „Konstytucja pol*

ska z dnia 23 kwietnia 1935 roku”,
miał rozpocząć erę konsolidacji i sta-

bilizacji, Tak jednak jest istotnie.

Trzeci, może najważniejszy objaw,

ujawnił się we wzroście i w krystali*

zowaniu się opinii narodowej w Pol-

sce, Ten wzrost uświadomienia widać
m, in. w stosunku do Żydów piszą-

cych po polsku. Dzisiaj jest już spra-

wą przesądzoną ścisłe rozgranicze“

nie literatury polskiej od literatury

żydowskiej w języku polskim. Nie pó

może tu żaden protest, bo nic nie

zmieni faktów, w świadomości naro*
dowej utrwalonych.

Na tle tych idących i stających się

słębokich przemian, już tylko nikłą
wymowę mają pewne epizodyczne

wydarzenia, pewne sztuczne usiłowa=

nia uaktywnienia kulturalnego, lub

samozwańczej reprezentacji, jakieś

„wawrzyny”, czy nagrody, nawet ja-
kaś skandaliczna i kompromitująca

mowa w Senacie prezesa Akademji
Literatury. To wszystko są już jakby
echa ginącego świata, bo idą CZASY

NOWE,
Być może, że jaskółką ich w lite"

raturze jest ten tomik wierszy, napi*

sany przez łódzkiego robotnika —

Dobrzyńskiego, którym dziś z nadzie-

ją i ufnością witamy przyjście Nowe”

go Roku, P. Grzegorczyk.

S riri iiii iii

narodowego pisma... Kopczyński z | ków drukarskich, którym spodobało

bolešcią czytalby podobną pisownię”.
Ten sam dzwon na trwogę szarpnął
prof. Pigoń w r. 1935, troszcząc się O
okropność zmiany grafiki wierszy
Norwida i Kasprowicza. Inaczej mó*
wiąc kaleczyć język mogą ci tylko,
co go nie znają, „ale w osobach szczy-

cących się znaiomością i biegłością

rodowitego języka, możesz ten błąd
bydź do wybaczenia?” Hej, wy ling-

wišci!

W n-rze 22 (16 kwiecień) Tyg. Wil.
p. K. K. (powiedzielibyśmy dziś: K.
N.) lakonicznie odpowiada na temat
używania „i podłużnego”, cytując
Bentkowskieśo, że „na obronę tey pi-
sowni wiele powiedzieć można”.

Nawet styl prof. Nitscha przypo”
mina ten wywód, nie mówiąc już o
argumentacji: „Gdyby był kto j po”
dłużne nie z roku 1632, ale stem la-
ty dawniey, około roku bližey lub da-
ley. circiter 1532 do pisowni w prowa-

dzić usiłował; bylibyśmy go dzisiay pi-

sali, a to wszyscy a wszyscy. Zwla-
szcza to „wszyscy a wszyscy“. Do-
prawdy musi się wierzyć w metam-
psychozę. Używanie tego y — argu-

mentuje K. K. — jest „na dobrey roz*

wadze oparte”, Zarzucenie dzisiejsze-
60 planu reformy rz, ó przypomina

zdańie K, K.: „iak wszystkie inne tak

i ortograficzne nałośi, łacno, nawet u'
siłuiącego poznawać naturę ortografii.

w tęgich pętach utrzymuią”, Nie trze-
ba podkreślać, że wywód K. K. suże-

stywny, ale nie obliśujący, na czasy

ówczesne jest b. logiczny. trzeźwy i

postępowy. Pisze nawet K. Х. „iogul-

niė“, jakby wybiedal prophetico ani-

mo w dzieiejszą dyskusję. Coprawda
trzeba wziąć pod uwagę siłę chochli-  

się w artykule obrońcy joty na złość
wszędzie wstawiać y — w przeciwień"
stwie do artykułu konserwatysty,
gdzie triumfalnie rozparła się j.

Wystąpienie p. Ppp. w 24 n'rze
„Tygod. Wil.“ p. t. „O ogoniastem į,
i o różnych rzeczach“ przywoluje na
pamięć trochę Kadena, trochę No-
waczyńskiego. Ppp. jest trochę ićno*
rantem, trochę złośliwcem, „Publicz*
ność — pisze Ppp. — niema przyczy”
nv być pokorną'. „„Jużem się zmęczył.
Więcey się wdawać w uczone rzeczy

niechcę'. „Pan zainformowany (K.K.)
posiał w swo'm pisemku o ośonia”
stym j, więcey nowaliiek i nowator=

skieśo iadu, niż się napozór wydaie“
— to jakby pite do Nitscha. „Śmiało
panowiel... weźcie się do większych
przemian, bo jeśli wyśnacie ypsilon z
Polskieśo języka, wiele... uprzątnie-
cie. Odbędziecie cierniową drośę na*
razicie się na niechęć wszystkich, ale

jak słodkie wam wspomnienie przy”
szłości! a nuż uda się celu dopiąć i
owczym bieżącym pędem za sobą po”
ciągniecie?!..."" Ta ostalnia apostrofa
przvpomina cynika Nowakowskiego,

Cała ta dyskusja wileńska i ana!o-
cie dzisiesze świadczą aż nazbyt do*
bitnie, że „nil novi sub sole”. Gdy pa-

trzymy na ową pisownię z 1816 i roz-

patrujemy aróumenty za jej utrzyma”

niem, poznajemy, 1ak w gruncie rze”
czy błahe są wszelkie arśumenty pi-
sowniane. jak silniejsze od nich i ich
uczoności jest życie. Gdy toczą się
spory o drobnostkę, ileż zasadniczych
spraw pozostaje błędnych — iak owa
iota wobec roiu innych błędów I nic
bardziej wiotkieóo, jak refleksja » Y.
e. i. z r. 1816: „Niepewność ustaie zu -
nadeyściem pewności'.



        

 

BEZ OBLICZA
Jeszcze przed otwarciem obeunego

Sejmu, wiadomo było powszechnie, że
nie będzie on miał żadnego oblicza Usu-
nięcie się od wyborów istniejących |
działających stronnictw, znikoma ilość

wyborców, specjalny regulamin—wszyst-
ko to odbierało z góry powstałemu w ten
sposób ciału poselskiemu oblicze  ро!-
skiej rzeczywistości.

Ostatnie posiedzenia Se'mu i Senatu
potwierdziły te przypuszczenia Ani kra-
somówstwo, tego czy innego posła, czy
senatora, ani pojedyńcze śmiałe wystą-
pienie w imieniu własnem, ani przemó
wienie uczciwe, nie dały, bo nie mogły
dać ciałom ustawodawczym oblicza. któ-
re mieć powinny, a bez którego nie będą
miały ani powagi, ang znaczenia ani
wpływu. I dawne polskie sejmy miały
swoich inflanckich posłów, mówigcych
prawdę. 1 Sejm czteroletni miał zwego
Rejtana! My natomiast, mamy tę upoka-
rzającą świadomość, że gdyby projekt
amnest'i poddany był powszechnemu re-
ferendum, gdyby był poddany głosowa-
riu po wsiach i miasteczkach, to 90 proc.
głosów oświadezvłoby się za przywróce-
niem praw, za daniem wolności i swobo-
dy tak zwanym politycznym przestęp-
com, a natomiast za zatrzymaniem w

więzieniach winnych złodziejstwa, oszu-
stwa i sprzen ewierzeńl

Nie masz prawa, które mogłoby sta-
nąć i ostać się przeciwko Prawu — na-
pisał kiedyś Bossuet, a takiem było i
pozostało poczucie sprawiedliwości i po-
czucie prawa w  polskiem społeczeń-
stwiel

Takie postanowienia większości sej-
mowej czy senackiej, jak ostatnie wpro-
wadzają rozbrat zupełny między społe--
czeństwem, a jego  „przedstawiciel-
stwem”,
Społeczeństwo — to nie bierna na

wszystko gromada ludzi, To nie masa
działa ąca bezmyślnie i bez odczucia, co
czynić winna. Są w tem społeczeństwie

* ludzie, którzy choć nie są w Sejm.e czy
- Senacie, zastanawiają się, rozważają w
swoim umyśle i sercu sprawy krajowe,

którzy mie żyją z dnia na dzień, a każdy
dzień nie stanowi o przewrocie w ich po-
glądach. Nikt w Polsce nie sądzi, że idea |:
winna w Polsce zamrzeć, że nie powinno
się myśleć i zastanawiać, jaką ma być
Polska, jaką może być, a również jaką się
staje.

| Jeżel życzymy sobie, aby moż!:wie
wielki procent 'obywateli Państwa przyj-
mował udział w myślowej pracy nad
przyszłością swego narodu, jeżeli stara-

my się, aby nie przechodzono oborętnie
1 lekkomyślnie obok spraw, które budują
przyszłość, to sądzę, że zbiorowe myśle-
nie nietylko nie 'est złem i szkodliwem,
ale, że przeciwnie zachęcać trzeba i pou-
czać obywateli, aby tak czynili. Trzeba
nauczyć ich, aby troszczyli się o swój
zbiorowy los, aby nauczyli się rozważać
między sobą sprawy krajowe, aby mieli
otwarte i oczy i serca i mózgi wobec do-
konywających się przemian.

. Trzeba, żeby wyrabialą sobie swój
własny sąd o nich. Trzeba przecież, żeby
sami umieli podzielić je na złe i dobre, na
szkodliwe, na niebezpieczne, a nie pod
czyjemś dyktandem. A również trzeba,
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żeby nie zasypaliw spoko'u, w błogiem

przekonaniu, że nad temi sprawam czu-
wają inni, że istniee aparat państwowy,
który te sprawy i zagadnienia rejestruje,
zapisuje, zmienia i odmienia, według na
rastających i zmienia ących się potrzeb
Trzeba, żeby wiedzieli, że żaden зрага!
państwowy, nawet idealnie pomyślany i
działający nie zastąpi aparatu który

każden z nas ma w sobie ; winien mieć
w sobie w ciągłym ruchu w stałem natę-
żeniu i napięciu. Ta prawda jest stara
jak świat. Jeżeli prawda ta przemijaia, to
na to, aby powracać zwycięsko z powro-
tem na swe stanowisko nadawania kie-
runku czynom ludzi i strzec ich sumie-
nia. Tylko Narody lekkomyślne z natury
swoje', a ślepe z lenistwa lub dobrobytu.
Narody rozkładaące się, tracące odwagę
myśli i przekonań pozwalały wmówić w
siebie, że jest lepiej, spokojniej, bez-
pieczniej, zaniechać tej troski, tych sta-
rań i tego wewnętrznego aparatu nie roz-
budowywać, nie rozbudzać, a przeciwnie
pozwolić mu stać się nieczułym i dać mu
zaniemówić.

Jedno z dwo'ga! Jeżeli Naród n'2 ma
być masą bierną w dosłownem tego sło-
wa znaczeniu, to odwrotnie musi być
czynny. Musi być rozumny w każdem
swoim działaniu, musi umieć zarówno
rozumnie myśleć, jak i rozumnie działać,
rozumnie i świadomie słuchać, rozumnie
i świadomie walczyć. A więc zarówno w
tem słuchaniu, jak i w walce, jak i w co-
dziennej pracy niieć swoje oblicze mieć
i znać swo'e własne „ja”. Aby ten ro-
zum posiąść, dość do tego „ja”* wyrobić
i wykształcić sobie pełną jego świado-
mość, musi się Naród organizować we-
dług zasadniczych podstaw politycznej
myśli i zasad duchowych, które nie od
dziś powstały. Jego myśl polityczna nie
może powstać z niczego. Nie zrodzi się
ona z propagandy, lub pod wrażeniem
tego, co się wczoraj stało. Właśnie dziś,
gdy pod bezpośrednim wpływem ostat-
nich lat powstał chaos, śdy się zamacilo
w sercach i umysłach szerokich mas, a
pod wpływem doznanych zawodów, roz-
czarowań, a również i biedy, rodzą się
złe myśli i złe uczucia, nienawiści i od-
wetu za doznane krzywdy, tembardzień
trzeba myśl podnieść z chaosu w górę ku
zbiorowym celom. W takiej chwili należy
odwieść ją od spraw prywatnych, od
wpatrywania się w swe własne potrzeby,
oglądania się na swą własną miedzę. Nie
jest właściwem lekarstwem, to co się dziś
w tym kierunku czyni i obiecuje. Trzeba
dalej wzmocnić wyznawców wspólnych
idei i wspólnych zasad, aby się czuli
mocni, silni poczuciem, że są dużą gro-
madą. Zło bowiem potrafi działać sku-
teczmie nawet rozproszone. Dobro nie ma
tej właściwości i tej w sobie, niebez-

piecznej siły. Ludzie dobrzy i uczciwi
byli i będą słabsi od złych. Śmielsi są
przecież ludzie wyciągający w złem
podnieceniu nóż, Ludzie, którzy chcą

wydobywać z siebie uczciwe słowo, ro-
zumny czyn — są zawsze nawet w podnie-
ceniu — słabsi!
Gdy uchwalono kwietniową konstytu-

cję i zastosowano do nie: ordynację wy-
borczą, to zwolennicy tego nowego po-
rządku rzeczy  uzasadniali potrzebę

MUMMY
(Z cyklu „Legia

Jim O'Hara odrzucił pióro I pomyślał, że
kłamstwo jest kunsztem niesłychanie trud-
nym. Spojrzał na fotografję matki i uśmiech-

mal się do niej prosząco i trochę smutno.

Byla Angielką i jako małemu chłopcu po-
wtarzała mu często swoją ulubioną maksy-

me:Never complain. Nigdy się nie skarżyć.
— Strasznie ciężko jest kłamać, Mummy

== zaczął z nią rozmawiać na odległość wielu

tysięcy kilometrów. — Jakże ci mogę napi-
sać, że dziś, w samą wigilję narodzin Chry-

atusa, połowa moich kolegów upije się do
nieprzytomności w arabskich spelunkach,

których istnienia nawet nie podejrzewasz?

Że kilku z nich napewno podpali, albo zde-
moluje lupanar, a może nawet zadźga no-
żem jedną czarną „tancerkę“? Że o świ-
cie patrol przywiezie na mułach do naszego

łortu nieprzytomnych, dziko krzyczących w
“ delirium tremens „Rosjan”* pokrwawionych

Niemców, Węgrów Rumunów i Czechów, al-

Strupa samobójcy. Bo w Legii „klaszto-
rze zrozpaczonych”, najczarniejszym, naj-

straszliwszym dniem jest właśnie dzisiejsza

wigilja. Nazywają nas Legją bohaterów, ale
w ten dzień jesteśmy tylko małymi, głupi-

mi chłopcami, którym się śni dom rodzinny,

uśmiech matki i stille, heilige Nacht, jak mi

właśnie wyśpiewuje kapral Wilder. Obwie-

sza karłowatą palemkę łańcuchami ze złote-

go papieru i klnie: „I to ma być Christbaum”.
Skręcił papierosa z czarnego, gryzącego

tytoniu 1 pomyślał, że matka ma duszę

dziecka I nie wie e cuchnących błotem i  

Cudzoziemska")
krwią otchłaniach życia, Że nie wie nic o

drapieżnym zwierzu, czającym się w czio-

wieku. Że”zapłakałaby z rozpaczy, gdyby

dowiedziała się prawdy o Legji. Bo w li-

stach do niej przemilcza się wszystko złe,

brzydkie i ciężkie, a maluje się błękitem i

złotem, jak średniowieczne inicjały „pogo-

dne, idylliczne obrazki z życia „leżjonera”.

Mieniące się granatowem cieniem oazy

palm, wwodny czar Sahary, brylantowe i nie-
bieskie noce afrykańskie i radosne marsze

w łopocie trójbarwnych sztandarów z wznio-

słą dewizą: Honneur et Fidelitć...

Wzdrygnął się. Zobaczył ostatni nocny а-

tak Berberów na fort, stosy trupów, w któ-

rych szeroko otwartych oczach palił się zie-
lony, blask księżyca. Miodziutki porucz-
nik z przestrzeloną piersią, ze strzaskanem

ramieniem kaszlał krwią i wykrztusił z wy-

siłkiem: Tu es brave, O'Hara... Prends le
commandement... Luny płonących wiosek
wyrzniętych w pień rebeljantów, obrazy wy-

mordowanych w zasadzkach i potwornie o-
kaleczonych kolegów, piekło ścinających

krew w żyłach pościgów, ponura melan-
cholja niezliczonych cmentarzy Legii, ach, to

wszystko nie dla ciebie, nie dla ciebie, Mu-
mmy...

Spojrzał przez otwarte okno za zębate
mury portu. Przybładł szafir nieba I nie-

skończoną, złotą i czerwoną oddal Sahary

przyćmił już lekko cień bliskiego zmierzchu.

W sypialnych izbach hałasowali „urlopowi-
cze”, czyszcząc piaskiem guziki mundurów |

zmian, tem, że Sejm winien posiadać
specjalistów, a nawet składać się wy-
łącznie ze specjalistów, ze znawców od-
dzielnych gałęzi gospodarstwa krajowe-
go i mie scowych regionalnych potrzeb.
Przekonany jestem że nawet, gdyby c.
znawcy i specjaliści się znaleźli w Sej-
mie, to rychło by się przekonali, że mu-
szą uzupełnić, że muszą przekuć swoje

„specjalne”  znawstwo, na znawstw?
sprawy ogólne', sprawy publicznej Mu
sieliby dopiero się uczyć jak sprawę
specjalną pomieścić w całokształcie
spraw państwowych i w rozumnem usto-
sunkowaniu jej do wszystkich innych

Inaczej można i krasomówczoi rozum
nie mówić o rolnictwie i przemyśle i o
wszystkich innych sprawach, ale to nie
jest realna w skutkach swoich  działal-
ność, to nie dąży do postanawiania, że
tak ma być, a nie inaczej, to nie est żad-
na skuteczna, а  tembardziej odpowie-
dzialna praca, dążąca do zmian uznanych
za potrzebne. Powiedziałbym, że to jest
właśnie „popisywanie się przemówie-
niem przed Sejmem i przed wyborcami”,
to właśnie, co pan premjer Sławek
chciał jako największe zło usunąć z p>li-
tycznego życia Polski.

A ci specaliści, to nie co innego, 'ak
bezwiedne, ale żywe naśladownictwo ro-
syjskiego ustroju, rosyjskich „speców
W Rosji sowieckiej rząd to spece od
rządzenia od trzymania Narodu w ryzie,
w mocne łapie, aby nie wyszedł ani z
wyznaczonego mu miejsca, ani z wyzna-
czonego trybu życia, ani z określonego
sposobu myślenia, A inni spece maą
każdy w swojej dziedzinie mierzyć i li-
czyć, wyprowadzać teoretyczne wnioski
i oficjalne statystyczne dane. A wiemy,
że życie Narodu, mieszkającego w tym

* kraju, 'est pośrodku, między 'ednymi spe
cami a drugimi, w miejscu, gdzie w Rosji
sowieckiej jest luka bezbrzeżna i bez
końca, jak wielkie trakty sybery'sk.e, po
których szli na wygnanie nasi. Ojcowie.
Trzeba wiedzieć, że w Polsce ta przerwa
się tworzy, ta luka powstaje, albowiem
żadne surogaty nie zastąpią istotnej pra-
cy Narodu, powstającej z jego własnej
myśli, wolne', niezależnej, nieskręr.owa-
nej i nie wykolejanej.. W Rosji, czy to
wewnątrz wielkiego gmachu fabrycznego,
czy wielkie konstrukcji technicznej, czy
„na placu przed Kremlem, podczas parady,
czy w jego wnętrzu, jest pusto, chociaż
się roi od ludzi, albowiem ludzie z pustką
w sercu, to ludzie bez imienia i bez obli-
cza. Taki sam tłum ludzi przed stu laty
hałaśliwy i pokorny, bawił się głośno,
bardzo głośno nawet wychwalał Cesarza.
W Polsce przed stu laty wieszcz narodu
pisał pamiętne sitowa: „Bez serc bez du-
cha to szkieletów ludy”. Poeta myśli pi-
sal o swoich bliskich: „Nie polskiego,

krom imiemiu!“,
Jałcaż przepaść dzieliła przed wie-

kiem Naród Polski od pokrewnego mu
narodu rosyjskiego! Czyż dzisiaj miałaby
ona nie istnieć? Baczmy uważnie, aby
Naród nasz wychowany w Prawdzie
Chrystusowej, nie przestał 'ej rozumieć
i strzec. Bo wówczas i on straciłby swe
dawne oblicze, a nie nabrałby żadnego. SEWERYN CZETWERTYŃSKI.

klamry pasów. Rosjanin Putin, zwany ożól-
nie Rasputinem, beczał głębokim pasem, ja-

kąś cerkiewną pieśń i w przerwach komuś

przysięgał, że go „zakatrupi”. Niemcy ry-

czeli chórem Stille Nacht heilige Nacht i ra-

żarcie szorowali się mydłem i gorącą wodą

na dzisiejszą uroczystość. Milczał tylko Hi-
szpan o palających w ciemnej, wychudłej

twarzy oczach fanatyka. Przed wstąpie-
niem do Legji był podobno księdzem i on to

zamykał oczy konającym na polach bitew

kolegom i szeptał ciężko rannym głowa ła-

cińskiej modlitwy. Wysoki, złotowłosy
Szwed błąkał się z oczami wbitemi w po-

dłogę i był cichszy i bledszy, niż zwykle.

Podobno zostawił w ojczyźnie olśniewającej

piękności żonę i często płakał nocami z tę-

sknoty,

1 nagle milkły krzyki, śpiewy i kłótnie.

Wszyscy zamierali w głuchem milczeniu, w

czujnem, dręczącem zasłuchaniu, Od dwóch
dni czekali na konwój z pocztą, Od wielu,
wielu nocy śniły im się listy. Listy z naj-
rozmaitszemi pieczątkami, z kolorowemi

markami, z dalekich, dalekich krajów. Bez

tych listów życie było puste, ciemne i strasz-

ne, straciło jedyny sens i stawało się nie-

potrzebne. Ci, którzy nie czekali na żadną

wieść, na niczyj uśmiech, czy łzę zamknię-

tą w kopercie zmiętej daleką, daleką drogą,

wierzyli w jakiś cud. Że może ktoś gdzieś
sobie o nich przypomni, im przebaczy, za
nimi zapłacze i napisze. | często pisali sa-

mi do siebie nocą przy ogarku świecy z bły-

skiem szaleństwa, czy rozpaczy w oczach.

Listy pełne trwożnej miłości, błagalnej tę-
sknoty, czułości I nadziei. Listy — widma
utraconych rajów, przekleństwo bezsennych
nocy, błogosławiony naskotyk  oszukujący

śmiertelną samotność zrozpaczonych.
Jim O'Hara także zamarł w zasłuchaniu.

Chciał mieć w tę wigilijną noc list od mat- ki. Tylko przecież dzięki jej listowi można  

ludaica krakowskie
Poruszanie kwestji żydowskiej denerwuje radnych żydowskich—
interpelacja k'ubu socjalistycznego w sprawie „rasistowskiej',
decyzii województwa—Żydowski „rozwód”—Żydzi a I.K.(, —

Jax Żyd oszukał swoich współwyznawców i wyłgał się
prof. Piccardęm...

W krakowskim świecie żydowskim za-
szło w ostatnim czasie cały szereg tak -
tów, na które warto skierować reflektor,
aby 'e przedstawić we właściwem świe-
tle. Jedne z tych faktów są zabawne, dru
gie poważne. Przed kilku dniami oliaro-
wałem czytelnikom „Warszawskieg >
Dzien. Narodowego” wiązankę „kwiat.
ków” z krakowskiej grządki, wypada m:
obecnie dla kompletu ułożyć jaki tak: bu-
kiecik z „kwiatków”, zerwanych na... Ka-
zimierzu.

x
Krakowskim Żydom nie brak poczucia

humoru. Dowodzą tego między innemi ich
wystąpienia na radzie miejskiej dnia 19
grudnia. Pękać można ze śmiechu, kiedy
się widzi groźne miny radnych  svioni -
stycznych i słyszy ich żale na wrogie (7)
stanowisko zarządu mieskiego wobec Ży
dów, a w kilka chwil później ci sami rad-
ni głosują za wszystkiemi wnioskam: i re-
zoluciami „sanacji”.. A kiedy radńy

„Polskiego Bloku Obrony Chrześc jań - |
skiego Krakowa” dr. Brenisław Kuśnierz
poruszył sprawę żydowską i jako jeden
ze środków wybrnięcia z obecne' ciężkiej
sytuacji miasta podał zerwanie z dotych-
czasową współpracą polsko - żydowską,
radni żydowscy nie mogli tego strawić |
polemikę z wywodami radnego Kuśmie-
rza uczynili centralną osią swych prze-
mówień. Mówili o „modzie“ antysemic -
kiej, o rasizmfe i o — kulturze Krako-
wa, która — ich zdaniem — ma polegać
na zgodnej współpracy z Żydami. Radny
Zimmermann gorzko ubolewał nad tem,
że nikt z większości nie zareaśował na
„niesłychane wystąpienie" radnegc dr.
Kuśmierza. -
Na tem samem posiedzeniu rady miej-

skie' prezydent miasta Kaplicki udzielił
odpowiedzi na interpelację klubu PPS. w
sprawie niejakiej Marji Fiszerowej Pani
ta wniosła podanie o przyznanie prawa
obywatelstwa. Magistrat prośbę odrzucił,
a województwo decyzję magistratu za-
twierdziło, motywując odrzucenie pyda-
mia tem, że Fiszerowa „jako pochodze -
nia żydowskiego nie może być uważana
za osobę, w której płynie krew polska”.
Żydzi i socjaliści narobili z powodu tej
decyzji wiele krzyku. Soc'aliści wnieśli w
tej sprawie wspomnianą interpelację, w
której złośliwie zapytywali, dlaczego re-
ferent nie przedłożył sprawy Fiszerowej
prezydentowi miasta...
ŚNa tę interpelacę prezydent Kaplick.

odpowiedział na ostatniem posiedzeniu
rady miejskiej, że zarząd miejski nie od-
powiada za treść decyzi w sprawie oby
watelstwa Fiszerowej, gdyż decyzję wy-
dało województwo.

х }

Wiele šmiechu bylo w Krakowie spo-
wodu niejakiego Emila Drelicha, który w
dowcipny sposób pozbył się żony, U Ży-
dów o rozwód bardzo łatwo: wręczasię
swej połowicy „list rozwodowy” i spra-
wa załatwiona. Cały kłopot jest tylko z

| tem wręczeniem. Otóż wspomniany Dre-

jakoś znieść tę wigilję, trochę podobną do
bluźnierstwa a trochę do tragicznej szopki.
Przypomnieć sobie wszystko: dzieciństwo cie-
płe, zaciszne i bezpieczne, wiosnę irlandzką
białą od kwitnącej tarniny, zieloną od zielo-
nych lasów i niebieską od jezior. Zobaczyć
przedziwne miłosne spojrzenie matki, jej sre-
brne włosy, tak wcześnie zbielałe po śmierci
6jca | drženie jej rąk miłosiernych, gdy na
ulicach Dublina unosiła z bruku skrwawio-
ne głowy młodych rewolucjonistów. | niewy-
mowną zgrozę jej spojrzenia, gdy nocą zo-
baczyła w oknie rannego syna. Zdążyła mu
tylko szepnąć:: „Uciekaj do Legji”, przeże-
= #о i wcisnąć mu w rękę zwitek pienię-

A później pisała tyle razy o amnestji i
zwolnieniu z Legii. „Jesteś niepełnoletni i
może wykołatamy w Paryżu, że cię zwol-
nią. Nie umiem już żyć sama. Śnisz mi się co
noc, wołasz mnie z jakiejś czarnej otchłani”.
Tak, wołał ją z czarnej otchłani, pisząc li-

sty pogodne i beztroskie. Newer complain.
Biblją jego stała się podarowana przez ma-
tkę mała, po stokroć czytana książeczka
Mulford'a „Przeciw śmierci”. Umiał na pa-
mięć przepiękny rozdział o „praktycznej
wartości marzeń" co noc śniła mu się ma-
tka, Irlandja, powrót do domu w jakimś

zmierzchu najszczęśliwszym. Wyrobił w so-
bie ten mulfordowski „psychiczny rytm",

ten „oddech, duszy”, który pozwolił mu za-
chować świeżość serca, czystość myśli i u-
czuć.
Bo przecież nie tylko jego zawód żołnier-

ski wymagał bohaterstwa. Każdy dzięń był
ciężką próbą męstwa, cierpliwości, wyrze-
czenia, poddania się żelaznej dyscyplinie.
Torturą był brak najmniejszej, ale własnej
łzdebki, w której możnaby zapłakać samot-
nie, sięgnąć do dna duszy po iskierkę na-
dziei, albo pograć na malowanej na zielono
małej harfie irlandzkiej, | męczarnią był w  

| Kraków, w grudn

lich urządził się w ten sposób, że w czas
sie rozprawy sądowej wręczył żonie
płaszcz, w którego kieszeni znajdował sią
list rozwodowy, wypowiadając rónocześ=
nie wymaganą przez żydowski rytuał for<

mułkę,
„Rozwiedziona“ małżonka nie chce u*

znać rozwodu za ważny. Adwokat Drelis
chowe ogłosił w prasie żydowskiej o<
świadczenie, że rozwód jest nieważny,
bo... Drelichowa nie wzięła listu rozwo=
dowego do ręki. Twierdzi również, że list
rozwodowy 'est sporządzony nie przez ra
bina, lecz przez pokątnego pisarza Nie-
wiadomo, czy to wyjaśnienie adwokata
pomoże co Drelichowej.

Żydzi od pewnego czasu obraża'ą sią
na I. K. C... Oczywiście nie wszyscy.«
„Ilustrowany Kur'er Codzienny” ma
wcale pokażną liczbę współpracowzików
Żydów, którzy całkiem się nie obrażaą
na chwilowe „wyskoki* swego pisma. A+
le są także tacy, którzy się denerwu;ą. Do
takich należy jeden z czytelników „Noe
wego Dzienn*xa". Napisał on artykuł do
organu krakowskich syjonistów, lecz ren

dakcja artykułu nie zamieściłai w „od<
powiedziach redakci* dała taką notatkęz

„P. Ferd. Fr. — Z artykułu

stowski antysemityzm „I. К. С." — na
marginesie elukubracyj rzekomego
„znawcy” sztuki, nie zamieścimy z bra-
ku miejsca. Tym panem zajmowal:ś»
my się już zresztą przy innej okazji. AL

propos, czy wie Pan. že ten nowous
pieczony rasista kurjerkowy był jesz +
cze niedawno entuz astą sztuki żydowe
skie! i „menagerem” wystawy Artura
Szyka którą obwoził po Polsce i grubo
na niej zarobił? Słowa pogardy pod a-
dresem tych Żydów, którzy czytają
jeszcze i popierają tego rodzaju trasę
— najzupełniej słuszne”,
Czasem i z „odpowiedzi redakeji“

można się czegoś ciekawego dowie=
dzieć...

х
Zazwyczaj Žydzi oszuku'ą „g9'6w“, ale

zdarza się czasem, že oszukują siebie na-
wzajem. Doznało tego na swej skórze
dwóch taimudystów z Chrzanowa, będą »
cvch wielkimi wrogami służby wojskowej,
Skoro im Mojżesz Kleinachs obiecał, że
za „skromnem” wynagrodzeniem *.900
złotych mogą być zwolnieni od służby
wo s«owe , ucieszyli się bardzo i z ocho:
tą wypłacili sprytnemu Mojżeszowi żąda=

ną sumę. Kiedy jednakże przyjechali do
Krakowa, aby poddać się badaniu przez
lekarza wojskowego, Kleinwachs oświad=
czył im, że lekarz wy'echał z prof. Pics
cardem do O'cowa... Ostatecznie skoń «
czyło się na tem, że „antymilitaryści” роч
szli „w rekruty“. Ale i sprytny Mojżesz
źle wyszedł na prof. Piccardzie, pbnie -
waż oszukani współwyznawcy poskarżyli
się prokuratorowi.

Q! jakże chętnie Kleinwachspoleciąte
by z prof, Piccardem w stratosferę..,

T. MILDNER.

dniach wypłaty żołdu obraz kolegów ogar=

niętych szałem pijaństwa, rozpusty i znisze

czenia. Każdy z nich nosił w piersi piekło ja«

kiejś udręki, o której pragnął zapomnieć w

hulaszcze, pijackie, często splamione krwią

noce. Jim O'Hara dotąd nie wiedział, že „pos
znanie człowieka to lekcja przerażająca”.

Siegnął do portfelu po ostatni, z przed
paru tygodni, list matki, „Chciałabym ci
ofiarować na tegoroczną gwiazdkę coś tak
wspaniałego i jedynego, Jim... Coš, o czem
zaledwie śmiem marzyć” — przeczytał półe
głosem i drgnął lekko.

Stał za nim najmilszy z kolegów, jedyny,

chyba, który nie dał mu „przerażającej leka

cji poznania człowieka”. Był Polakiem i nae

zywał się Janek Suszczyński, Zbliżyli się £
zaprzyjaźnili podczas nocnego marszu. Jim
pokazał na niebie jakąś gwiazdę i powies
dział: Ireland, Janek pokazał inną i westa
chnął: Poland.

— Poland? Quo Vadis? — uradował się
O'Hara.
— Ireland? De Valera? — z najgłębszym

respektem rozpromienił się Janek.

Padli sobie w objęcia i ucałowali siępo
polsku z dubeltówki.

— We are two brothers. Ireland and Ро-
land — two sisters. Jesteśmy braćmi. Irlane
dja i Polska, to dwie siostry. Nazywam się
O'Hara — błysnął białemi zębami w ser»
decznym uśmiechu.

— А 1а Suszczyński,

Jim wytrzeszczył oczy i parsknął śmie«
chem,
—Nie jestem lokomotywą i nigdy nie wy»

mówię tak syczącego nazwiska, Nazywazz
się Quo Vadis.

I Janek Suszczyński z ochotą został Quo«
vadisem. !

1 teraz Jim spojrzał w niebieskie oczy

„Rasie'
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Dnia 3 grudnia 1935 r. na zaproszenie
rektora ks. prałata Kłowo odwiedz'ł Se-
munarum Polskie w Orchard Laxe
w Stanach Zednoczonych) biskup - ko-
adjutor archidiecezji mohylowskiej w Ro-
sji J. E, ks. T. Matulonis.

Ks. biskup Matulonis skazany był przez
bolszewików w Rosji na 10 lat więz'enia

na wyspach Sołowieckich. Odsiedział w
więzieniu przeszło 6 lat, poczem przed
dwoma laty za staraniem rządu litew-
skiego wymieniony został razem z inny-
mi dwunastu księżmi za 26 bolszewików,
uwięzionych na Litwie przez rząd stew-
ski,

Przed uwolnieniem go z więzienia bol-
szewicy aż do ostatniej chwili nie wie
dzieli, że jest on biskupem, konsekrowai
go bowiem na rozkaz Stolicy Apcstol -
skiej uwięziony potem razem z nim $. p.
arcybiskup Malsoki w najzupełn.ejsze:
tajemnicy. Tylko kilku kapłanów i zau-
fanych świeckich katolików wtajemniczo-
nych było w tę sprawę 1 wiedziało, że na
wypadek uwięzienia lub śmierci arcybi
«skupa Maleckiego ks. Matulonis stanie
się jego następcą.

Ks. biskup Matulonis wygląde na
prawdziwego męczennika z pierwszyca
wieków chrześcijaństwa. Cichy, skrom-
'ny, wielki asceta robi vgromne wrażenie
«woą prostotą ewangeliczną. Do Ame-
ryki przybył z Rzymu na polecenie Ojca
św., aby ożywić ducha wiary katolickiej
-w parafjach i osiedlach litewskich. Ob-
jazd parafij litewskich w Ameryce przez

sks. biskupa Matulonisa jest już prawie
'ma ukończeniu i stąd powracaon na Li-
twę, gdzie osiądzie teraz na stałe.

Przemawiał przeszło dwie godziny, ale

«mówił tak serdecznie, tak gorąco, i tak

-wzruszająco, że słuchacze zapomnie o

wszystkiem i słuchaliby go byli bez koń-

«ca. W oczach wielu nawet świeckicn pro-

słesorów perliły się łzy, a zaś młodzież

każdego słowa świątobliwego biskupa

słuchała z przejęciem, :

Do tej gorącej wiary I miłości Bożej

mawoływał i zachęcał zarówno kleryków,

jak i kollegiastów. Świat obecnie coraz

(bardziej i coraz *askrawiej staje jakby na

rozdrożu. Z jednej strony organizują się

i występują do walki ludzie bez Boga w

imię haseł niewiary i bezbożniciwa, 2

(drugiej strony przerzedzają się i słabną

udzie wiary i naszych świętych ideałów

katolickich.
Prześladowanie wiary nie tylko kato -

fickiej, ale wogóle wszelk'ej, z wy'ąt-

kiem chyba żydowskiej, zaczęło się w

'Rosii tuż zaraz po opanowaniu jej przez

"bolszewików. а

Zaledwie objąli władzę, wydali zaraz

dekret o rozdziale państwa i szkoły od

Kościoła. co jak zwykle w takich razach

<ównoznaczne jest z dekretem o zagra-

bieniu i skonfiskowaniu kościołów i dóbe

kościelnych. W drodze łaski ogłoszono

później drugi dekret, że organizac'e 1 pa:

rafje, któreby chciały wskontiskowsnych

Ikošciolach odprawiaė nanowo nabożeń -

stwa mogą je od rządu wynajmować pod
»warunkiem, że podpiszą umowę z rządem

ma warunkach, które w tym celu rząd

EEOOO
OCO

Quovadisa, potrząsnął głową i pokazał mu

fragment listu matki.

— (Chce mi, biedactwo, ofiarować na

gwiazdkę jakiś „dar wspaniały i jedyny”, a

nawet listu od niej nie dostanę — powie-

dział | z niechęcią odłożył pióro. — I nie

mogę skończyć wigilijnego, pełnego kłamstw

listu, Ach, gdyby ona wiedziała, jak spędzą

dzisiejszą noc te wszystkie  Rasputiny.

Schmidty, Schwarze i inni „przebranibogo-

-wie”.. Bo przecież Emerson nazwał czło”

wieka — przebranym bogiem.

„Quovadis” zwichrzył jasną czuprynę,

grzydeptał ze złością niedopalonego papie-

rosa | wzruszył ramionami:

— A ja, przebrany bogu. Nawet kawałecz-

Xa opłatka, nawet malutkiej gałązki jedliny

+ domu... Twoja matka jest młoda, dzielna,

a moja staruszka, mój Bożel

Podczas kolacji było ponuro I niemal ci-

cho, choć komendant fortu, porucznik Si-

mon, by uczcić Reveillon dał do dyspozycji

leżjonerów całą beczułkę wina. Szklące się

po kilku szklankach oczy zastygały nieru-

chomo. Milkły podniecone głosy, opadały

gestykulujące ręce. Wytężony słuch chwy*

łał chciwie najlżejszy szmer podobny do

warkotu samochodu ciężarowego.

W ciężkie milczenie padało przekleństwo,

zdławione westchnienie, czy kłamany, ha-

łaśliwy śmiech. Za otwartemi drzwiami żoł-

nierskiej świetlicy paliło się wspaniałą no-

ceną pięknością niepokalanie szafirowe, rzę-

sišcie fluminowane gwiazdami niebo. Z są-

siedniego fortu wybłyskiwały I gasły sygna-

ty świetlne. Dzwoniąca, upiorna cisza Sa-

hary nawoływała do szaleństwa, zbrodni,

czy kuli samobójczej.

Chciało się krzyczeć, słyszeć brzęk roz-

bijanych butelek, wrzask przerażonych i pi-

janych kobiet, ochrypły ryk gramofonu.

Byle tylko zagłuszyć tę rolwozną, śmiertel |

 

Biskup na wyspach Sołowieckich
Co mówi o Rosji biskup-męczennik ks. Matulonis

ogłosił. Ciekawe, że te warunki były do-
słowną kopą, uchwalonych w swom cza
sie przez masoński rząd Comberz we
Francji kontraktów cywilnych dla para-
fi katolickich, których Stolica Ap>stol-
ska mie dozwaliła podpisywać,

Wszystkie inne wyznania podp'sały w
Rosji na żądanie bolszewików te umowy.

z wyjątkiem tylko Košciola Kato!ckie
go. Katolicy jednozgodnie w całej Rosji
idąc po linji dyrektyw, jakie dał im je-
szcze ś. p. arcybiskup Cieplak wolel* po-
zostawić w ręku bolszewików zamknięte
i skonfiskowane swoje kościoły, a1:żeii
używać ich na żądanych warunkach.
Nawet sami bolszewicy podziwiali u-

świadomienie religijne i przywiązau,e do
wiary i 'ednomyślność katolików. Żona
Zinow'ewa na jednem z posiedzeń bol-
szewickich oświadczyła, że zgóry wie-
działa, iż z innemi wyznaniami pó'dzie
wszystko bardzo gładko, ale z katol:ka-
mi nie da się nic zrobić, bo oni maą w
Rzymie tego białego „starika”. któremu
wystarczy nacisnąć u siebie przy biurku
guzik i komenda jego wykonywana jest
ślepo po całym świecie przez katolików.
Ponieważ katolicy zbierali się na nabo-
żeństwa po pralniach i suterynach, a
bolszewikom trudno było to kontrolo-
wać, więc woleli ustąpić, i zgodziii się
wierótce potem na wydzierżawien'e ko-
ściołów katolikom po podpisaniu umowy,
którą zaproponowali katolicy, a na któ:
rą papież pozwolił. Otwarto tedy znowu

kościoły, a bolszewicy zaczęli się prze-

chwalać, że oni są za mądrzy, aby robić
katolików męczennikami za wiarę.

Po słynnym procesie arcybiskupa Cie*

plaka, i skazaniu na śmierć š. p. prałata

Butkiewicza, a na długoletnie więzienie

'ego towarzyszy, postanowili bolszewicy

więcej już żadnych publicznych pro: esów

katolickim księżom nie wytaczać , nie

skazywać ich za ich wiarę i przekonania
religiine, ale załatwiać się z nimi poci-

chu bez procesów i pod pretekstem rze

komych przestępstw na tle politycznem,

takich naprzykład, jak szp'egostwo, Po-

kolei pod pretekstem przestępstw pelity-

cznych, a nie za wiarę skazuje się ks'ęży

na więzienia i wywoz' się do ciężkich

robót na tak zwane w 4 y śmierci czyli

wyspy Solowieckie na morzu Połnoc-

nem.
W Rosji teraz cała ludność dzieli się

na trzy części: na tych, co w więzieniu

swó' termin odsiedzieli, na tych, có od

siadują, i na tych, co czekają rychło li

ich tam posadzą. Jeżeli do godziny dru-

giej w nocy nie przyjdą do czyjego miesz-

kania krasnoarmiejcy i nie zaaresztują

to człowiek odetchnie i spokojny 'est, ale

tylko na dzień jeden, bo na drugą noc już

znowu spodziewa się wizyty.

Kieruią temi aresztowaniami * pnzewa-

żnie Żydzi i mają na swe usług* niezmier-

nie sprytnie rozgałęzioną w Rosji sieć

szpiegów. Nawet najbliżsi krewni dla ra-

towania się od głodu szpiegują nieraz

swoje rodziny. Brat bratu nie śmie z ni-

czem się zwierzyć. Dziec szpiegują ro-

dziców. Jest dużo jakiegoś wprost sady-

zmu, jaki zauważyć można u władz bol-

ną ciszę I jęk serca zamarłego w zasłuchaniu.

Było już późno I Jim O'Hara, leżąc w u-

braniu na łóżku, czekał kiedy go wezwą na

wartę. Myślał właśnie o kwitnącychglicyn-

jach, owijających białe kolumny domu naj-

droższego na świecie, gdy nagle usłyszał

czyjś krzyk.

— „Urlopowicze” wybierają się na Re-

veillon do Dar -el Beida — pomyślał z #0-

ryczą i zamknął oczy.

Ale po chwili zerwał się. Skroś chóralny

krzyk dosłyszał głuchy, rytmiczny warkot.

Boże, czyżby poczta?

Wybiegł na dziedziniec rojący się od pod-

pitych „urlopowiczów." Biegali, jak opęta-

ni, wymachując triumfalnie kepi o czerwo-

nych denkach i popychając się, wyglądali

przez otwory strzelnic. Coś czarnegociężko

wspinało się pod górę, szczękając żelast-

wem, połyskując reflektorami i bagnetami

eskorty.

—Jim, to poczta! — krzyknął Quovadie.

— Jezus Marja mój opłatek i gałązka je-

dliny! I twój list z Dublina, Jimmy!

Podbiegł do ciężkiej bramy, którą z ło-

skotem po wymianie hasła otwierała warta.

| gdy samochód przysłanął na dziedzińcu,

Janek Suszczyński zbladł i patrzył niewie-

rzącemi, szeroko otwartemi oczami. Z twar-

dej ławki szofera zeskoczyło lekko coś ja-

snego, drobnego 1 kruchego, jak motyl,

kwiat, czy obłok. Kobieta! Z pod małego ka-

pelusika zasrebrzyły się w ostrem świetle

reflektorów białe, jak śnieg włosy. Dziwnie

znajoma twarz wionęła wdziękiem niemal

dziewczęcym.

I mądre i smutne oczy bezradnie powio-

dły przestraszonem spojrzeniem, po osłupia-

łej galerji niezupełnie trzeźwych „urlopo-

wiczów”.

—Jim — krzyknął cicho. — Jim.
O'Hara stał niemy i biały, jak płótno. Tak

szewickich w delektowaniu się jakby tor-
turowaniem i męczarniami uwięzionych,
Wielu mówi, że to tak Żydzi mszczą się
na narodzie rosyjskim za dawne pogromy
w Rosji Żydów.

BEZPRIZORNI.
Bardzo ciężkim problemem dla rządu

są w Rosji bandy tak zwanych „bezpri-
zornych”, to jest dzieci i włóczęgów. O-
bliczają, że może być ich obecnie w Ro-
sji do 10 miljonów. Rząd spodziewa się.
że prędzej czy później wymrą z głodu i
chorób i nędzy, ale tymczasem szerzą
postrach nawet wśród komunistów, bo
nie tylko kradną, ale napadają zbrojnie i
rozgrabiają sklepy i magazyny rządowe.
Chodzą bandami lub w pojedynkę po no-
cach. W dzień ukrywają się i śpią w ru-
inach, po norach, które sobie robią w
śmietniskach i po domach, opuszczonych
w suterynach. :
Żadne więzienia na to nie pomagają.

Bolszewicy radzą sobie w ten sposób, że
ustanowili karę śmierci nawet na dzieci
od lat 12 za niektóre przestępstwa. Wy-
wożą je też całemi pociągami do Syberji
na puste i odludne miejsca j tam zosta-
wiają na śmierć z głodu lub mrozu, bo
w więzieniach niema miejsca.
O żadnej zgoła prawdziwej nauce ani

moralności ani w przytułkach, ani wogó-
le w szkołach w Rosji niema obecnie ani

| mowy. Jedyna propaganda, jaką s.ę tam
prowadzi, to bezbożnictwo. Dzieci wyna-

gradzane są i dostają więcej chleba, o ile
więcej czynią postępu w bezbożniotwie,

o ile większyi gorliwszy udział naprzy*
kład biorą w demonstracjach i proce-
sach bezbożniczych przed cerkwiami i
kościołami w czasie, $dy się tam na na-
bożeństwa zbierają wierni.
W Boże Narodzenie i na Wielkanoc, a-

by przeszkodzić nabożeństwom, urządza-
ją zwykle bezbożnicze wiece, tańce i

przedstawienia kinematograficzne na pla-
cach i ulicach przed kościołami. Bolsze-
wicy się chlubią, że nie będą nawet za-
braniać nabożeństw, bo i tak na nie nikt
nie pójdzie, jak przeprowadzą uświada-
miającą lud propagandę antyreligijną.
Ale choć bolszewicy urządzają swe

błazeńskie i blużniercze małpie mityngi į

przed kościołami, to tysiące ludzi nawet |
nie spojrzy na te błazeństwai idzie, a ra-
czej przekrada się: cichaczem, czy do
cerkwi, czy do kościoła.
KSIĘŻA KATOLICCY PO WIĘZIE-

NIACH U BOLSZEWIKÓW
Tylko ludzie, których bolszewicy uwa-

żają już za swoich, mogą w Rosji mniej
lub więcej podróżować swobodnie. Ina-
czej czeka każdego natychmiast areszt i

uwięzienie, Po aresztowaniu kago w Ro-

sji trzymają naprzód w samotnej celii
odbywa się śledztwo. Wzywają do śledz-
twa zwykle po nocach i ciągnie się omo

czasem i rok, Jeżeli zaaresztowanym

jest ksiądz, to sędzia takiemu księdzu

proponuje zwykle naprzód, jako przyja-
ciel, że go wypuści i da nawet dobrą

posadę, ale niech podpisze zobowiązanie
że przestanie być księdzem i przysta-
nie do bolszewików.
Kiedy to nie skutkuje, to proponuje

księdzu, że go wypuści, jeśli złoży mu

szczere zeznania i wskaże swych wspól- 
długo żył snami, ta drobna postać w jasnym

podróżnym płaszczu, stojąca nieśmiało na

tle uzbrojonej eskorty samochodu, wydała

mu się dalszym ciągiem marzenia,

— Mummy? — wszystka krew zbiegła mu

do serca, ale stał, jak skamieniały.
I nagle usłyszał jej głos. Mówiła coś, poka-

zując sierżantowi jakieś dokumenty, pewnie

pozwolenie na przyjazd do fortu. Jej żywy,

żywy głos... Zacisnął spazmatycznie szczęki,

by nie krzyknąć, roztrącił tłum leżjonerów i

jednym skokiem był przy niej. Miażdżąc

niemal jej obie malutkie ręce w dłoniach,

jęknął, jakby jeszcze nie wierząc)

— Mummy?
Patrzyła na niego bez słowa, chciwle, nie-

nasycenie, z niewysłowioną, aż rozpaczliwą

miłością. Nagle zachwiała się, powiodła

wzrokiem po zapatrzonym w nią milcząco

tłumie żołnierzy i zapytała szeptem:
Jim, chciałabym się z tobą przywitać. Bó-

ję się trochę tych dziwnych ludzi. Czy mo-

żemy być choć na chwileczkę sami?

W małym gościnnym pokofku, do którego
z wielką uprzejmością wprowadził panią

O'Hara porucznik Simon, Jim siedział długo
u nóg matki s głową złożoną |na jej kola-
nach.
W pewnej chwili poprosił cichos
— Obudź mnie, Mummy. Boję się, że to

tylko sen. Ty — w tym posępnym, zgubio-
nym w piaskach Sahary forcie | ja — zwof-
niony 2 Legii. Och, to tylko sen, Mummy.
Uśmiechnęła się przez łzy.: р
— Nie, to nie sen. To mój dar gwiazdko-

wy „wspaniały i jedyny”, Jim. Jeszcze ty-
dzień temu w Paryżu truchlałam ze strachu,
że cię nie zwolnią, że nie będę mogła za-

brać cię na zawsze do domu.”
Do domu... Podniosł głowę 1 w skąpem

świetle zawieszonej u bielonego wapnem  sufitu żarówki chłonął z napół przylomnym

ników. Kiedy i to do niczego nie dopro-
wadza, to śledztwo na pewien człs się
przerywa, potem znowu zaczyna, i śdy
sędzia się przekonał, że ksiądz jest u-
party, to go wysyła z samotnej ceti do
centrali, a potem na Sołówki. W centra-
lach i wogóle po więzieniach jest takie
przepełnienie, że w izbie, przeznączonej
za carskich czasów naprzykład na dwóch |
więźniów, siedzi po 10 i 15, a w izbie,
przeznaczonej na 20, siedzi czasem po |
200. W dzień stoją, w nocy leżą jeden |
przy drugim, :
Na wyspach Sołowieckich każdemu na

dzień wydziela się do ścięcia i obrąba-
nia po 16 olbrzymich drżew w lesie, Kto
nie zdąży, to ma swoją dzienną rację
chleba i tak maleńką, jeszcze zmniejsza-
ną i musi pracować i spać w lesie w ho-
cy. Wielu z rozpaczy kaleczyło się,
obcinało sobie ręce lub nogi, i bolszewi-
cy, żeby to powstrzymać każdego ranne-
go w ten sposób, skazywali na śmierć.
Wielu z więźniów dostaje obłąkania.
Tych także zwykle pozbywają się, ska-
zując ich na śmierć głodową. Z trzy*
dziestu pięciu księży, którzy razem z ks.
biskupem Matulanisem znajdowali się w

jednym baraku, óśmiu postradało w ten
sposób zmysły, a potem i życie.

Ilu wogóle księży uwięzionych jest w
Rosji, tego nikt mie wie. Obliczają, że
księży katolickich w całej Rosji jest o-
becnie na swobodzie już tylko to. Po
rózmaitych więzieniach w Rosji jest ich
jeszcze teraz ze 100. Katolików świec-
kich w Rosji jest jeszcze obecnie do 2
miljonów. Nie mogą oni do Sakramen-
tów św. przystępować, ale trzymająsię

jednak wiary bardzo mocno. Przeważnie
są to Polacy. ale nie braktije też Litwi-
nów, Grużinów oraz nawet Niemców. W
Len'ngradzie było przed wybuchem bol-
szewizmu 14 parafij i do 20 kościołów

katolickich. Obecnie nie zamknięty jest
jeszcze podobno kościół św. Katarzyny ze
względu na swój międzynarodowy cha-
rakter i jest łam jeszcze jeden ksiądz.
Wszystkie inne kościoły już znikły w Le-
ningradzie. Nie wiadomo też, ilu było i
jest jeszcze księży katolickich na Sołów-
kach, bo wysepek tych jest dużo, komu-
nikowač się więźniom z nikim tam nie
wolno. Na każdej z wysepek są to bara-

ki, to domki poklasztorne, a w każdym

topostu, to po50, aczasem23takich

„katorżników” się mieści. :
Ponieważ księża wywierać mieli szko-

dliwy religijny wpływ na współwięźniów,
nawracając tam nawet popów na katoli-

cyzm. przeto w pewnym czasie pomiesz-

czono ich na tej wyspie, gdzie był ks.

biskup Matułanis w jednym baraku od-

dzielnie samych. Skorzystali oni z te-

go. Zdobyli rodzynków, spreparowali z

nich trochę wina, zdobyli skądciś trochę

pszennej mąki „napiekli nawet opła'ków,
zrobili sobie z blachy kielich, uszyli z ja-

kiejś zielonej szmaty stułę. wystrugali
krzyż, zdobyli nafty i lampki. sprowa-
dzili nawet skądciś mszalik i odprawia:

po nocach, kiedy straż spała, Mszę Świę-

tą na strychu. Wszystkie rewizje nic nie

wykryły, ale gdy jeden z księży s'racił
zmysły, w malignie musiał się z czemś

wygadać, bo przybyła na śledztwo tkomi-

uśmiechem obraz jej najdroższej twarzy. By-

ła straszliwie zmęczona płaczem, tęsknotą,

niepewnością i podróżą. Była starsza, niż

dwa lata temu, ale tem droższa, tem bar-

dziej ubóstwiana.

— Ciężko było, Jim? — zapytała cichut-

ko, — Nie tak jak w listach?

— To nic, Mummy. Niosłem przed sobą

„męstwo, jak pochodnię” i zrozumiałem

„praktyczną wartość marzeń”.

Była Angielką i nosiła także wępwem ser-

cu cudowny skarb męstwa. Pochyliła się ni-
sko nad spoczywającą na jej kolanach mło-

docianą głową. Z westchnieniem położyła

na mokrych od łez oczach syna obie dłonie,

aby nie widziały brzydoty nagiej, smutnej

izdebki, pałającego za oknem ogromnemi

gwiazdami obcego nieba i zębatych murów

ponurego fortu. I powiedziała powoli 2 mą-
drym, nieskończenie smutnym uśmiechem:

— Never complain..

Późną mocą porucznik Simone zdumiony
ciszą panującą w forcie (pomimo dwóch -

trów wina na głowę!), wyjrzał na dziedzi-
niec. )

* Zobaczył obraz zaiste niezwykły: pod о-
knem gościnnego pokoiku, ćmiąc papiero-
sy, siedzieli na kamiennych ławach „urlo-

powicze” w głuchem i jakby uroczystem
milczeniu. Żaden s nich nie był pijany. Nikt
mie poszedł do Dar-el Beida, aby w zgiełku
arabskich spelunek, ryku gramofonu i wtza-
sku pijanych, czarnych „tancerek” szukać
markotyku na nudę, tęsknotę i rozpacz.

Palili papierosy i patrzyli w gwiazdy, ja-

cyś inni, niż zwykle, bladzi, skupieni i jakby

w coś zasłuchani.

— Qu'est ce qu'il y a, Putin? — porucz-

nik zwrócił się do olbrzymiego brodacza, za-

stygłego jak na warcie pod oknempokoiku

pani O'Hara.

sja, I choć nic nie wykryła, to jednak
księży nanowo porozdzielano po bara-
kach razem z innymi świeckimi więż-
niami,

Natomiast dla Żydów bolszewicy są ła-
skawi. Na żydowskie święta każdemu
Żydowi dają po miastach po parę funtów
białej mąki na macę. W ogonkach żywno-
ściowych Żydzi n:gdzie nie wystawają {
mają podobno swoje własne sklepy ży
wnościowe, tak ,że głodu nie cierpią. Lu-
dność rosyjska zazdrości żydom w Rosji
i antysemityzm szerzy się tam okrutnie.
Hasłem Rosji dzisiaj nawet wśród ko-
munistów najpopularniejszem jest: Bij

Żydów, i ratuj Rosję. Gdyby rząd bol-
szewicki dzisiaj w Rosji miał upaść, to
nastąpi tam odrazu taki pogrom Żydów,
© jakim świat nie słyszał, Ale powstania
przeciwko bolszewizmowi, czyli tak zwa-
nej kontrrewolucji, nie należy się spo-
dziewać. Lud jest kompletnie sterrory=
zowany. Inteligencja dawna w pień wy*
mordowana. Jeśli kto nawet z komuni-
stów wzdycha do czego, to do wojny. a=
by przyszli. mianowicie czy to Pelacy,
czy Francuzi, czy jak teraz Japończycy.
Wyswobodzenia spodziewają się więc
tylko z zewnątrz od ościennych naro-
dów, które pobiją bolszewików. Nasirój
religijny wśród mas w Rosji nie tylko

nie ustaje, ale wzrasta z dnia na dzień.
Gdzie tylko jest jakie nabożeństwo, to
czy kościoły czy cerkwie są przepełn'o-
ne. Jest przytem bardzo żywa tenden-
cja prawosławnych do unji z Rzymem.
Papieża Piusa XI wszędzie w Rosji nawet
prawosławni popi uwielbiają za to, że om
jeden pamięta « Rosji i każe się za
nią modlić. Za to niema takich bluże

nierstw, którychby na niego bolszewicy
mie rzucali, Ks. bskup  Matulonis

skończył swą długą i serdeczną przemo-
wę zaleceniem prośby jaknajgorętszej pa”

pieża Piusa XI. abyśmy wszyscy modlili
się za Rosję.

Bolszewicy w Rosji przechwalają się,

że z końcem drugiej tak zwanej piatiletki,

to jest za dwa lata, nie będzie tam już

nikogo, komu potrzebnyby był ksiądz

katolicki, czy pop prawosławny. Nie

wspominają oni jednak przytem wcale o

rabinach żydowskich. Dla popów i księ-

ży, którzy za dwa lata będą jużcałkiem

tam niepotrzebni, przeznaczona już jest
na Syberji pewna miejscowość, dokąd
mają ich wszystkich wywieźć tak jak In-

djan w Ameryce do rezerwacji. żeby ro-

bili sobie tam co chcą. dopóki wszyscy

nie wymrą. Ale i Julan Apostata tat

się w swoim czasie też przechwalał, że

już zwyciężył „Galilejczyka”, a później

okazało się co innego. Módlmy się tedy
za Rosję!

Salvator Mundi Salva Russiam. Zba-

wicielu Świata zbaw Rosję, oto modlitwa,
ubogacona odpustami, którą Ojciec św.

Pius XI ogromnie gorąco nam zaleca,

którą zakończył i ks. biskup Matu'on's

mowę swoją w Orchard Lake. Za prze-

śladowanie Polski i Litwy przez półtora

prawie wieku odpłaćmy się Rosji po

chrześcijańsku — modlitwąo jej zbawie-

nie.
KS. A. SYSKI
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Putin zerwał się, stanął na bacznośći

milczał. Po raz pierwszy od niepamiętnych

czasów nie był pijany i nie ryczał na całe

gardło rosyjskich pieśni cerkiewnych. Jego

zazwyczaj ponure oczy śniły jakiemś pro-

miennem, łagodnem światłem.

— Cóż wy tak siedzicie, chłopcy? I do
Dar-el Beida nie poszliście popić?

Porucznik powiódł spojrzeniem po mil-

czącej grupie stojących na baczność leżjo-

nerów. Wszyscy mieli w oczach to promien=

ne, łagodne i tajemnicze światło. Ich wysre=

brzone księżycowym blaskiem twarze owia*

ła jakaś zaduma uroczysta i pełna bolesnej

słodyczy,
— Alors — rzucił trochę niecierpliwie

komendant fortu.
Janek Suszczyński jakby zbudził się z za-

dumy. . Stanął na baczność, zasalutował z
wzrokiem wbitym w okno gościnnego pokof-

ku. Wreszcie westchnął cicho i patrząc na

porucznika Simon swojemi jasnemi, polskie-

mi oczami, szepnął:

— Mon lieutenant, my tu czuwamy, aby

nikt nie przebudził matki Jima O'Hara. `
Aby nikt nie przebudził Matki...

Wszystkie twarze milczących leżjonerów

drgnęły przelotnym dreszczem. To słowo
wyszeptane w dzwoniącej ciszy pustyni, w

błękicie czarownej nocy afrykańskiej zal-

śniło, jak klejnot bezcenny, wzbiło się pod
ćwiazdy, jak modlitwa. ь

Porucznik Simon zrozumiał, Usta mu
drgnęły, zasalutowałi odszedł cicho, by nie
obudzić matki.

A Janek Suszczyński pomyślał, że gdyby

w tę wigilijną noc zeszła na ziemię słodka

i strudzona Madonna z Dziecięciem, najwier=

niejszą i najżarliwszą Jej strażą byli by pi-

fusy, awanturnicy, straceńcy i zabijski z
„klasztoru zrozpaczonych” — Legji Cudzo- ziemskiej.



 

0 nowy typ działacza na wsi
Akcja społeczna na wsi — czemkol-

w.ekby. była: działalnością politycz”
ną, kulturalną, czy gospodarczą —
ściśle się wiąże z problemem t. zw.
działacza społecznego.

Niewątpliwie są także działacze
społeczni w mieście — jest jednak
w.elka różnica między działaczami w
mi.eście, a działaczami pracującymi na
wsi, — Przedewszystkiem istnieje
wielka różnica w metodach pracy. Na
terenie miast pracują społecznie prze*
ważnie ludzie miejscowi — na wsi
najczęściej jeszcze dziś, ludzie dojeż-
dżający z miasta,

Dzieje się to na skutek tego, że ma”
sę ludbwą cechowała i cechuje jesz-
cze dotychczas bierność. pasywne sta-
mowisko wobec zagadnień społecz”
nych i organizacyjnych. — Bierność
ta jest wynikiem systemu pańszczyz*
źnianeśo, wiekowej niemożności a*
wansu społecznego warstw ludowych
z powodów czysto prawnych, leżą*
cych w ustroju społeczno - politycz-
nym, w którym zasada poddaństwa
tvla niewzruszonym fundamentem.—
Chłopi dzielnic, w których zniesiono
nnddaństwo wcześniej, większe zro”
b'li postępy, niźli w dzielnicach, w
których zniesienie poddaństwa nastą-
piło później.

Nędza na wsi również wybitnie
sprzyja temu pasywizmowi chłopa
polskiego. Tam gdzie życie wypełnia*
Фа prawie bez reszty zabiegi około
zdobycia najkonieczniejszych šrod-
ków materjalneśo bytu. trudno jest
mmówić o życiu społecznem, kultural-
nem czy politycznem,

Warunki pracy społecznej we
wsiach zamożniejszych są o wiele
lepsze aniżeli w biednych. — Więk-
sze zrozumienie dla spraw ogólnych
maią syci od głodnych, postęp nędzy
na wsi hamuje postęp wszelkiej akcji
społecznej. — Elementy  wydziedzi*
czone z pracy i ziemi są zazwyczaj e
lementami aspołecznemi.

Z tych i innych przyczyn ruch spo”
łeczny na wsi nie powstał samorzut*
mie, był zawsze tworzony odśórnie i
przv swoich początkach napotykał
zawsze na wielkie trudności w chlo-
pie samym: tworzyli śo i do dziś dnia
jeszcze utrzymują w większości wsi
polskich t. zw. działacze społeczni.

Działaczy tych, historycznie rzecz
biorąc, można podzielić na dwie wiel-
kie grupy: — pierwsza — grupa pierw
szych wogóle działaczy społecznych
na wsi — przed nimi bowiem nikt się
wsią od strony życia społecznego nie
zaimowal, — to ludzie przeważnie o
pochodzeniu mieszczańskiem, albo
szlacheckiem. którzy zajmując się
chłonem traktowali go m'mo wszyst-
ko jako stworzenie człowiecze, ale
niższego gatunku. Działacz taki uwa*
żał się zwyczajnie za dobrodzieja
chłopa, za istote ze wszech miar dos-
konalszą i mądrzejszą, która zstępuje
ze swego poziomu, by na chwilę wejść
między lud — nie gniewal się wcale
gdv go ludzie całowali po rękach, ro-
bił łaskę chłopu. że z nim gadał, To
'erwsze pokolenie działaczy znikło
eznowrotnie.

Obecnie istniejące drugie pokolenie
działaczy znajdujące się coprawda też
na wymarciu i z każdym dniem będą-
ce coraz to większym anachronizmem.
to typ działacza oświatowca. Działa”
cze teśo typu widzieli już w chłopie
człowieka równeśo, często sami po*
chodzą ze wsi, nie mogą się jednak
wvzbyć protekcyjneśo obchodzenia
się z ludźmi, klepania chłopa łaska-
wie po ramieniu, w stosunku do chło-
B przybierają zawsze ton profesorski
uważaja się za nowołanych do nau-

czania o wszystkiem.

Wspólną cechą obu tych grup jest
to, że jedni i drudzy na wsi nie żyli,
akcję prowadzili ze dworu, albo z
miasta powiatowego: Obydwie grupy
ea grupąmi napływowemi — ze wsią
wiązała i wiąże ich tylko praca spo”
łeczna, sentyment, a obecnie dość
często pochodzenie. Na wsi samej ży*
ciem wiejskiem nigdy nie żyli, albo
dawno przestali żyć.

Dzisiaj, kiedy jest rzeczą konieczną
niesienie nie tyle, „kaśańca oświaty”,
ile praktycznej działalności społecz*
mej, politycznej czy gospodarczej —
ten druśi typ staje się także powoli
przeżytkiem. Pęka wszędzie bierność
mas ludowych — wieś uaktywnia się,
powstaje paląca potrzeba stworzenia
trzecieśo typu działacza społecznego
—typu działacza - chłopa, który nie
różniłby się tak bardzo od działacza
miejskieśo swym charakterem, meto-
da, a także i stosunkiem do społecz”

ci wieiskiej. Chłopi wyprostowali
śrzbiety, czapkowanie każdemu,

kto sie w mie'skim ubraniu pokaże na
wsi, skończyło się, chłop zrozumiał,
że ma takie same prawa do Polski i do

życia jak pan ze dworu, ksiądz, nau”
czyciel i ten „pan” z miasta.

Nie lubi mentorskiego tonu i protek-
cyjneśo traktowania go przez dotych'
czasowych działaczy, garnie się do
praktycznej pracy $śospodarczej, sa-
morządowej i orśanizacyjnej, a tu do-
tychczasowi działacze niewiele mu
mogą pomóc.

Zupełne zwycięstwo typu chłopa”
działacza, co nie wyklucza zresztą
możliwości pozostania pewnej ilości
działaczy chłopskich z miasta, nad
działaczem napływowym, jest równo”
cześnie końcem bierności wsi polskiej.
końcem kurateli miasta nad wsią,
końcem prowadzenie ruchu społecz”
nego na wsi za rączkę przez miasto,
końcem mimowolnego rozdziału jed-
пево i jednorodneśo obozu politycz-
nego, jakim jest Obóz Narodowy na:
my i oni. Typ chłopa - działacza, przo”
downika naturalnego w życiu wsi, bę*
dzie typem doskonalszym od dotych-
czasowych. Akcja prowadzona przez
ludzi żyjących na wsi ma większe wi-
doki rozwoju, większa jest u nich zna-
jomość środków i potrzeb środowiska,
większa znajomość wzajemna ludzi, a
tem sam-m i wieksze zaufanie, lepsza
selekcja moralna wśród działaczy
wieksza iest również możliwość syste"
matycznej pracy, która jest warun-
'em powodzenia każdej roboty spo*

łecznej.
Działaczowi napływowemu o to

wszystko jest o wiele trudniej, operuje
zwvczajnie na' większym odcinku,
zmienia często środowisko swej pra-
cv. rozmaitych spraw dotyka tylko
powierzchownie, — to też rola jeśo
kurczy się, do roli czynnika koordy-
nuiącego ruch społeczny na wsi, pro-
wadzony przez miejscowych dziala-
czy.
Zwycięstwo teśo trzeciego typu

! działacza wiejskieśo oznacza uśmier-
cenie zawodowego działacza społecz*
nego, który najczęściej był i jest ty-
pem ujemnym.

Działaczy tego trzecieśo typu,
działaczy - chłopów, jest w Polsce je-
szcze bardzo mało — mało jest ich w
naszym Obozie, Dopóki nasz ruch
głównie się na nim nie oprze — trud-
no mieć pewność, czy poczynione
przez nas zdobycze będą trwałe.
Ruch. który nie będzie w sworej dzia-
łalności na wsi onarty o działacza”
chłopa, — nie zdobędzie na wsi na-
stałe — będzie mógł mieć tylko
wpływy na wsi, sympatie i to tylko do-
póty, dopóki będą doieżdżać do wsi
działacze z miasta. Gdy dojazdy się
skończą, pleśń bierności i oboiętno-
ści pokryje wnet piękny dorobek.

Bierność i brak większych indywi-
dualności na wsi — sa łównymi wro-
$ami każdego ruchu. Bierność skazu-

W powiecie szubińskim w Wielko-
polsce leży małe miasteczko Barcin.
Podczas powstania wielkopolskiego
kompanja barcińska odznaczyła się
kilkakrotnie. Otóż w szeregach tei kom
panji walczył Chińczyk Józef 7dzi-
sław Czendefu, urodzony w r. 1892 w
Dajrenie w płn. Chinach. P, Czendefu
Pwalczył w r. 1919 o wyzwolenie Wiel-
kopolski, będąc jeszcze obywa:elem
chińskim,
Ciekawe są dzieje p. Czendefu, któ-

ry jest stałym mieszkańcem Barcina i
trudni się stolarstwem.

P. Czendefu —mówiący świetnie po
polsku — mając lat 7, stracił rodziców.
Pozostawszy bez opieki, użebrał kilka
rubli i rozpoczął handel owocami w
Dajrenie. Na ulicach tego miasta kapi-
tan wojsk rosyjskich, Polak Kazimierz
Skorotkiewicz, zaproponował małemu
handlarzowi, żeby z nim wyjechał. Dla
małego Chińczyka rozpoczęło się nowe
życie, gdy został zabrany do Portu Ar-
tura. Z chwilą wybuchu wojny rosyj -
sko - japońskiej, poszedł na front wraz
z swoim opiekunem i pełnił funkcję
gońca i tłumacza pułkowego. W 1905
roku wyjechał do Warszawy, gdzie
przebywał u siostry swego opiekuna p.
Dąbrowskiej. W stolicy rozpocząt nau-
kę rzeźbiarswa i malarstwa i pracował
dorywczo jako robotnik w fabryce me-

| bli. Z końcem tegoż roku wyjechał do
, Barcina w Wielkopolsce, gdzie miesz-
| kała rodzina dyr. Chojnackiego, który
| zatrudniał go w fabryce mebli w War-
szawie. Tutaj uczęszcza na naukę re-

. ligji rzymsko - katolickiej i kształci się
dalej w stolarstwie. Jakaś nieprzepar-
ta chęć ciągnie go do młodzieży soko-

! lej, to też zaciąga się w jej szeregi. W

 
 

 

je każdy ruch na zagładę, gdy się o”
pieka zśóry urywa, brak indywidual-
ności na wsi oznacza niemożność zna*
lezienia działacza na wsi. bo każdy
prawdziwy działacz — nie jakieś po”
pychadło — to indywidualność.

Przedwczesne i na nieznajomości
rzeczy polegające było mniemanie,
że brak ambicyj organizacyjnych na
wsi, chętna zgoda na dyktaturalną
formę organizacji, są wynikiem cnót
obywatelskich naszych kmiotków.
Działo się to głównie na skutek czego
inneśo — mianowicie na skutek zu-
pełnej bierności chłopskiej i obojęt-
ności. Chłop poprostu nie miał żad-
neśo poczucia odpowiedzialności za
życie społeczne i dlateśo tak łatwo
zóadzał się na pozbawienie go wply-
wu na losy organizacyj, do których
należał.

Obecnie jednak, jednym z najistot-
niejszych celów akcji społecznej na
wsi winno być przyśpieszenie akty"
wizacji wsi, wyleczenie jej z bierno-
ści, wychowanie indywidualności na
wsi, wytworzenie noweóo typu chło”
pa * działacza na miejsce zanikaią-
cych dotychczasowych tynów dzia”
łaczy. \

Nie trzeba się teśo bać — w Polsce
naprawdę nie mieliśmy za dużo wiel-
kich indywidualności, szczególnie na
wsi. Mając to na oku, nie trzeba ro-
bić nicześo coby ten proces hamowa-
ło, w szcześólności nie należy chłopa
pozbawiać wpływu na życie organi-
zacyine we własnej jeśo wsi i powie”
cie, bo to zabiia jeśo poczucie samo*
dzielności i opóźnia dokonywający
Sie proces społeczny,

Nie krępowanie samodzielności
chłopa, ale rozszerzenie jej zakresu
jest rzeczą wskazaną. Konieczną jest
również rzeczą jak najpospieszniejsze
stworzenie cześoś w rodzaju perma-
nentnego kursu dla działaczy wiejskich,
cześoś w rodzaju Narodowego Uni*
wersytetu Ludowego: Rozrost naszych
wpływów na wsi tego się domaga, bez
liczneśo zaś zastepu chłopów działa-
czy będziemy olbrzymem na glinia-
nvch nośach, a do tego dopuścić nie
można,

STANISŁAW SKRZYPEK.
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Chińczyk w szeregach powstańców
wielkopolskich

Barcin, w grudniu.

r. 1907 Chińczyk Czendefu przyjmuje
chrzest w kościele katolickim w Bar-
cinie z rąk ks. proboszcza Matjasika,

Z chwilą wybuchu wojny światowej,
burmistrz Barcina, Niemiec Spade, u-
siłuje nakłonić go do przyjęcia obywa-
telstwa niemieckiego i wstąpienia w sze
regi wojsk niemieckich. Tego udało się
uniknąć p. Czendefu, dzięki zabiegom
ś. p. ks. posła Kurzawskiego z Pakoś-
ci.
Gdy w dniu 4 stycznia 1919 r. wybu-

cha powstanie w Barcinie, p. Czendefu
zaciąga się jako członek „Sokoła” któ
rego przez pewien czas jest nawet na-
czelnikiem, do szeregów powstańczych,
by z bronią w ręku stanęć — jako o-
bywatel chiński! — w obronie tej zie-
mi, która stała się dlań drugą ojczyz-
ną. I znów, jak w 1919 r. w szeregach
powstańczych, tak w 1920 r. widzimy
go jako ochotnika.
Dowodem udziału w tych walkach

powstańczych jest zaświadczenie, wy-
stawione przez mjr. Krukowskiego, b.
dowódcę kompanji barcińskiej.

P. Czendefu, chcąc przyjąć obvwa-
telstwo polskie, rozpoczyna w 1924 r.
starania, które dają pomyślny rezultat
dopiero po 9 latach, w roku 1933 i to
dzięki usilnym zabiegom burmistrza
Barcina, p. Piotrowskiego.

Obecnie p Czendefu jest kiercwni-
kiem stolarni w Barcinie. Pan Czende
fu uważa się za Polaka, ma przekona-
nia narodowe i nie zamierza wcale po-
wracać do swojej ziemi ojczystej od-
ległej Mandżurji. Z Chinami — jak
mówi — nic go teraz nie łączy — o-
puścił je przed 30 laty — z Polską —
wszystko,.  

Zajścia antyżydowskie na prowincji
według doniesień

Wtorkowy żydowski „Nasz Przegiąd“
iniormuje (cytujemy dosłownie):

Do Warszawy, do posłów i senatorów
żydowskich coraz liczniej przybywają de
legacje ludności żydowskiej na prowmcji
z prośbą o interwencję przeciwko wzma-
śającej się coraz bardziej hecy antyse -
mickiej.
Wczoraj przyjechało do Warszawy kil.

ka delegacyj z szeregu miejscowości, W
skład delegacyj wchodzili prezesi miejsco |
wych gmin żyd. oraz organizacyj kupiec-
kich. Delegacje reprezentowały następu-
jące miejscowości: Przytyk, Drzewice,
Odrzywół, Opoczno, Nowemiasto, Krze-
pice, Frakór, Bolesławice, Blaszków,
Grudziądz.
We wszystkich tych miejscowościach

prowedzona jest actyžydowska akcja boj-
kotowa: ludność miejscową usiłuje s.ę po-

wstrzymywać od kupowania u Żydów, a
żydowskim kupcom przybywającym na
targi i jarmarki utrudnia się handel, a
nawet zmusza się ich do opuszczenia tar-
gów, przyczem grozi się użyciem sisy fi-
zycznej. Dochodzi też na tem tle do wy-
bryków. Pozatem. szczegól'ie w miej-
scowościach leżących w pobliżu granicy
niemieckiej rozpowszechniane są w olb-
rzymiej ilości ulotki żydożercze, Na pod-
stawie ściśle przeprowadzonych badań
ustalono ponad wszelką wątpliwość, że
ulotki te drukowane są w Niemczech i
stamtąd importowane do Polski. Centra-
lą tej agitacji antyżydowskiej jest prze-
dewszystkiem Bytom i Kreuzburg.

Delegacje, które w tej sprawie przyby-
ły do Warszawy, zgłosiły się wczoraj do
sen. proł, Schorra, Pozatem deleśaci od-
bywali konierencję w centr. Zw. kupców
i centr. detal. i drobnych kupców żyd.
W imieniu centralnych organizacyj ku-

pieckich w Warszawie, wyjedzie do wszy
stkich wspomnianych miejscowości dyr.
Berliner.
Po jego powrocie podjęta będzie in-

terwencja u władz urzędowych i w Źw.
Izb handlowych.

WYBRYKI ANTYŻYDOWSKIE
W LUBLIŃCU

W Lublińcu na Śląsku nieznani spraw
cy pomalowali okna wystawowe sklepów

Wielkie afery
. Epilog rozrywa się

Wypłynęty wreszcie na światło sali
sądowej wielkie afery samorządowe,
które wydarzyły się w samorządzie
miejskim w Zabłotowie oraz w samo -
rządzie powiatowym w Borszczowie,

Akt oskarżenia odkrywa prawdziwe
bagno na terenie gospodarki miejskiej
w Zabłotowie spowodu braku oapo -
wiedniej kontroli, W okresie od r. 1920
przez lat czternaście kasjer śminy Le-
on Rubin, Żyd, sekretarz Lachowicz,
oglądacz bydła Wołoszczuk i sześciu
strażników, działając w zupełnem po-
rozumieniu, dopuszczali się systema*
tycznych nadużyć, skutkiem czego mia-
sto Zabłotów poniosło ogromne szkody
materjalne, w takich granicach, iż je
trudno nawet określić.

Na ślad tych latami ciągnących się
nadużyć wpadł przod. P. P. Mossur,
który na skutek pogłosek 0 naduży-
ciach, przeprowadził rewizję w rzeźm
miejskiej. Wymienieni pobierali znacz-
ne opłaty, na które nie wystawiali kwi-
tów, sprzedawa!i blankiety do własnej
kieszeni, a z wykonywania kar admini-
stracyjnych i wymierzania grzywien
stworzyli sobie dalsze źródła ducho -
dów. Skazywani administracyjnie wy-
kupywali się rozmaitemi kwotani, O-
skarżony Lachowicz przywłaszczył so+
bie wadjum  licytacyjne niejakiego
Wallera oraz pieniądze, przeznaczone
dla kupca kołomyjskiego Kerna (do -
stawcami zawsze Żydzi!) za dostawy
dla gminy zabłotowskiej. Oskarżeni
strażnicy miejscy, którzy mieli obowią
zek ściągania opłat śminnych od wieś-
niaków na targu — w olbrzymiej iloś-
ci wypadków opłaty te chowali do wła-
snej kieszeni, Panama w małym stylu.
Druga sprawa znalazła się na wokan

dzie lwowskiego Trybunału apelacyj-
nego w epilogu nadużyć w tym-
czasowym wydziale powiatowym w
Borszczowie, w które wmieszani byli

Pamiętaj
o bezrobotnych

narodowcach

 

 

prasy żydowskiej
żydowskich napisami, wzywającemi do'
bojkotu żydów. Napisy te umieszczono
również na miejscowej bóżnicy.

WYSTĄPIENIA ANTYŻYDOWSKIE
W KIELCACH

Żydowska agencja telegraficzna donosi
z Kielc:

W związku z ostatniemi wypadkami
wrzucania bomb cuchnących do sklepów
żydowskich odbyła się narada z ndzia«
łem przedstawicieli gminy żydowskiej.
rabinatu i szeregu organizacyj żydow -
skich. W wyniku narady udała się dziś
do starosty kieleckiego delegacja żydow=
ska z rabinem Rapaportem na czele Dee
legacja powiadomiła starostę o zantepo-
kojeniu wśród ludności żydowskiej z te-
$o powodu, że sprawcy wystąpień anty
żydowskich pozostają nieujęci. Rzucone
bomby wyrządziły wielkie szkody w skle-
pach żydowskich, zwłaszcza w sklepach
kolonjalnych. Starosta oświadczył dele-
gacji, że władze podjęłv już środki celem
niedopuszczenia do powtórzenia się po-
dobnych pożałowania godnych wypad=
ków i że sprawcy będą w każdym ро-
szczególnym wypadku surowo karani,

ZAJŚCIA W ŁODZI

Łódzka prasa żargonowa podnos” а-
larm, że od pewnego czasu zamożniejsze
kobiety żydowskie ubrane w futra * prze
chodzące ulicami Łodzi, są przez niezna-
nych sprawców oblewane žrącemi plyna-
mi.

W ten sposób oblano karakułowe futro
żonie kupca łódzkiego, Szpicbaumowej.

Przy zbiegu ulicy Piotrkowskiej i Naru-
towicza, podczas największego ruchu
nieznany sprawca oblał futro i pończochy
kwasem siarczanym niejakiej Gucie Rajn.
sztajn (Drewniowska 18). Sprawca po
swym czynie zbiegł. Na krzyk poparzonej
nadbiegł poucjaat który spisał protokuł.
Futro Rajnsztajnowej uległo zupełnemu
spaleniu. Spaliły się równie pończechy.
Kwas poparzył nogi ofiary napadu.

Łódzkie żargonówki donoszą rėvniež.
że nieznani sprawcy pobili na ulicy kup-
ca z Ozorkowa, Arona Wintera.

w sądzie lwowskim
Lwów, w grudniu.

urzędnicy tamtejszego wydziału — in-
spektor samorządowy i rachmistrz E-
mil Kamiński oraz kasjer Zygmunt Eb-
ner. Sąd okręgowy w Czortkowie ska-
zał Kamińskiego i Ebnera na karę po
sześć lat więzienia, utratę praw na pr.ą
ciąg 10 lat i zwrot łącznej sprzeniewie-
rzonej kwoty 26.459 zł. wraz z odsęte
kami. Proces toczy się wskutek odwo=
łania, zgłoszonego przez obronę.

 

Z KRAKOWA
Teatr im. J, Słowackiego: środa popoł.

„Szesnastolatka”; wiecz. „Oddamy się
marzeniu”.

Kina polskie:
Apollo: Nie odchodź odemnie.
Sztuka: Nasze słoneczko.
Stella: Dwie Joasie.
Świt: Kochaj tylko mnie,
Promień: Piotruś,
Uciecha: Księżniczka czardasza.

Tragiczna śmierć montera na dworcu
osc' owym. — Krakowski two.zec osoD0-
wy był widownią śmiertelnego wypadku,
którego ofiarą padł 34-letni monter pocz
towy Jan Domanus, zakładając na pero-
nie IV od strony ul. Bosackiej w części
dworca podlegającej obecnie przebudo-=
wie — na słupie o wysokości około 9 m.
przewody telefoniczne. W pewnej chwili
dotknął się przewodów elektrycznych o
silnem napięciu, skutkiem czego rażony
spadł na ziemię tak nieszczęśliwie, że gło
wą uderzył o szynę. Nastąpił krwotuk u
szami, ustami i nosem, spowodowany
wstrząsem i załamaniem podstawy cząsz
ki Domanus poniósł śmierć na mie'scu.
Nowy tune] na dworcu. — Na dworcu

osobowym w Krakowie ukończ mo już bu
dowę nowego tunelu, łączącego peron 3
z peronem 2 i 4-tym, a zarazem ułatwia-
jącego dostęp do wyjścia ze stacji. Tu-
nel ten został oddany do użytku pasaże-
rów. W przyszłości nowy tunel łączyć bę
dzie z obu wymienionemi wyžej peronas
mi, peron nowy, będący w trakcie Ludo-
wy, z którego odchodzić będą pociąg; do
Warszawy przez Radom : Kielce.
Żubro - bizon w Lasku Wolskim. — |

Kilka dni temu przybył do Krakowa z
Poznania wspaniały okaz żubro - b zona,
przeznaczonego dla zwierzyńca krakowe
skiego w Lesie Wolskim. Jest to młody
samiec tegorocznego lęgu, o przewadze
krwi żubrzej. Narazie pomieszczote go w  



Dz'eki akcji odżydzeniowej
kupiectwo polskie śmielej patrzy w przyszłość

Duże wyniki gospodarcze dała już
akcja odżydzeniowa na terenieŁasku.
„W r. 1934 na terenie Łasku było —

jak informuje „Oręd.* — rzemieślników
i kupców chrześcijan ogółem 158, dziś

jest ich 172.
Żydów: — kupców i rzemieślników w

r. 1934 było 292 i ten stan utrzymał się
do*dnia dzisiejszego.

"W szczególności podniosła * się cyfra
polskiego stanu posiadania w następują-
cych dziedzinach: dorożkarzy było 8 —
jest 12, handlarzy zboża było 4 — jest 5,
składów kolonjalnych było 20 — jest 22,
fryzjerów było 8 — jest 9 i t, d. Szcze-
gólnie c.ekawa jest strona tego zestawie-
nia, ieśl: się zważy, że handel żydowski
mmo wytężonej akcji. zmierzającej do
podniesienia liczby i bogąctwa przedsię-
biorstw żydowskich, stoi na martwym
pumkcie : nawet ubożeje „mimo, że miasto

posiada 45 proc. Żydów, którzy ze znaną
solidarnością wzajemnie się wspierają.

Poza tem ciekawe są cyfry np. obra-
zujące straśany na rynku.. I tak handel

mydłem w r. 1934 opanowany był przez 7
Żydów,. przyczem w tej dziedzinie nie by-
ło ani jednego Polaka. Obecnie w tej
branży placówki posiada 7 Polaków, a
liczba placówek żydowskich zmalała do
3, które zaledwie egzystują.
Duża zmiana nastąpiła w ciągu roku

także pod względem jakości i zaopatrze-

nia składów. Składy żydowskie wyraźnie
ubożeją, kurczą swoje zasoby, podczas

gdy Polacy zaczynają powoli zdobywać

coraz to lepszy byt. W ciągu ub. roku

obuwnicy w Łasku założyli duży handel

obuwiem, który się stał poważną konku-

rencją dla Żydów. Powstał także na te-

renie Łasku polski skład swetrów, do któ-

rego sprowadzono dwie maszyny.

Dotkliwie daje się w Łasku odczuwać

jeszcze brak czapnika chrześcijanina, ku-
śnierza, handlu z naczyniami emaljowa-
nemi i krawców z gotowemi ubraniami
dla rolników. Wydział gospodarczy przy
Stronnictwie Narodowem stara się je-
dnak i w tym kierunku brakóm zaradzić.

Wśród Żydów zauważyć można duże
zaniepokojenie wobec powstających no-
wych placówek, podczas gdy kupiectwo
chrześcijańskie wyraźnie już oświadcza,
„że tylko dzięki wytężonej akcji odżydze-
niowej uzyskuje egzystencję i zaczyna
śmielej patrzeć w przyszłość”,

Z Genewy informują:

Statystyka handlu światowego,'ogło-

szona przez Ligę Narodów, wykazuje po-

ważne zwiększenie cyfr importu i ©К-

sportu światowego w październiku, w po-

„równaniu z poprzedniemi miesiącami

1935 r. Zwiększenie obrotów w paździer-

niku ma w pewnej mierze charakter se-

zonowy. Również w r. 1934 imnort i ek-

sport światowy 'w październiku był

znacznie większy od przeciętnych obro-

tów poprzednich miesięcy.

WARSZAWA, 31 — 12. Na dzisiej-

szych giełdach walutowych — w porów-

naniu z notowaniami poniedziałkowemi

— nie zanotowano żadnych poważniej-

szych zmian. Dewizy anglo-saskie utrzy-

mały się mniej więcej na poziomie kur-

sów wczorajszych. Dewizy na Amster- 
i

riiiiii

P. Ag. Agr. donosi, iż Wołyńska Iz-

ba Rolnicza przedłożyła międzymini-

sterjalnej komisji szereg postulatów w
sprawie monopoli państwowych,

W/ sprawie monopolu tytoniowego:
Stosunek Monopolu Tytoniowgeo do

plantatorów wybitnie fiskalny. Na. sku-

tek częstych zmian rejonów plantacyj ty-

łoniu. plantatorzy obawiają się czymć

poważniejsze inwestycje, co skolei wy-

wołuje restrykcję ze strony władz mono-

polu.' Należy zapewnić obęcnym planta-

torom stałość plantacyj i wymagać in-

westycyj w granicach obecnych możliwo-

ści finansowych rolnictwa. Pył tytonio-

wy, używany do walki ze szkodn'kami,

winien być rozprowadzany do tego celu

w sposób mniej skomplikowany — b2zpo-

średnio z miejscowych punktów skupu

tytoniu, po cenach. pozwalających szer-

sze jego stosowanie.

W/ sprawie monopolu zanałczaneśo:
Należy obniżyć cenę zapałek, bowiem

obecna (5 gr. za 24 szt.) uniemożliwia

całkowicie używanie zapałek na wsi.

 

Przed kongretem iz) przem.-handlowych
- Na terenie samorządu gospodarczego

prowadzone są obecnie bardzo intensy-

wne prace przygotowawcze w związku

z organizacją kongresu izb przemysłowo-

handlowych.

Wszystkie izby w swoich komisjach

fachowych rozważają tezy poszczegó|-

nych referatów, których będzie przeszło

60. W wyniku tych prac każdy referat
reprezentować będzie poglądy, odpowia-

dające stanowisku całego samorządu
przemysłowo - handlowego w odniesie-

niu do danego zagadnienia, a zespół
wszystkich referatów da szczegółowy i
dokładny: obraz wytycznych polskiej po-
lityki gospodarczej, przedstawiony: z
punktu widzenia izb przemysłowo - han-

 

- Prace kongresu prowadzone będą w
pięciu sekc'ach: organizaci życia gospo-
darcześo (przew. prezes Е. Maciszew-
ski), ogólnych zaśadnień gospodarczych
(przew. b. min, Cz. Klarner), polityk“
przemysłowej (przew. prezes Z. Sowiń-
ski), obrotu towaroweś» (przew. prezes
В. Herse) i świadczeń publicznych
(przew. prezes M. Szarski). Sekcja. ogól-
nych zagadnień gospodarczych dzielić się
będzie na podsekcje R 1 finansowo
kredytową, sckcja obrotu towarowego —
na podsekc'ę handlu wewnętrznego, han-
dlu zagranicznego, komunikacyiną i mor-
ską, Wreszcie sekc'a świadczń publicz-

nych obe'mować będzie podsekcię vbcią-
żeń państwowych i komunalnych oraz 

 

 

Ostatnio podane dane przez Główny
ką Statystyczn: azują duży spa-
dek onświapcji soli w Polsce.Szczesólnie

spadkiem tym objęte są. województwa

wschodnie i południowo - wschodnie. Zu-

bożała wieś nie ma gotówki na kupno
soli, bez której, jak wiemy, w najgor-

szej biedzie nie można się obejść. —
P> tak długim okresie utrzymywania

sztywnych cen — także i soli — ukazało
sie rozporządzenie m'n sira skarbu, obni-

żające cenę soli białej z 36 do 32 groszy
za 1 kg. Rozporzadzamie wchodzi w życie

z dniem 1 stycznia 1936 r. z tem, że

sprzedawcy soli, z wyiąłkiem hurtowni-

ków, za których pośrednictwem | „Polski

Monopol Solny” wprowadza sól do ob-

rotu, mogą jeszcze do 5 stycznia 1936 r.

svrzedawać sói białą po cenie, wyższej ©

32 gr. — w granicach do 36 gr. za 1 kė.

A ITKAT ITSPET ITTTTK

Niskie obroty hand'u światowego
W r. 1935 import światowy wyniósł

1.055 mili. dol. w złocie, a eksport świa-

towy 1.040 milj. dol. w złocie. Biorąc za

podstawę r 1929 wskaźnik imnortu świa-

toweśo w październiku wynosił 36,9, zaś ;

eksrortu światowego 39,4. W norrzed-

nich miesiącach r. 1935 wskaźnik imnor-

tu światowego wahał się od 32 do 34,

zaś eksportu światoweżo od 33 do 35,

w porównaniu z analogicznemi  miesią-

cami r. 1929.

Na giełdach walutowych
optymistyczna ocena sytuacji Francji

dam i Zurich były nieco mocniejsze.

Dewiza na Paryż, która w ostatnich

dniach, a m. in. i wczoraj, na giełdzie

warszawskiej wyraźnie zniżkowała, w

dniu dzisiejszym wykazała zwyżkę z

34,97 i pół do 34,99.
Sytuacja na rynku finansowo -walu-

towym Francji oceniana jest przez iran-

cuskie koła miarodajne optymistycznie,

czego wyrazem jest obniżka stopy dy-

skontowej Banku Francji z 6 do 5 proc.

Jednocześnie jednak warto podkreślić,

że angielska opinja nie wykazuje  zbyt-

niego optymizmu, co do przyszłości ii-

nansów francuskich, oraz trzeba nad-

mienić, że w połowie stycznia, po ze-
braniu się parlamentu irancuskiego, mo-

ga wystąpić nowe trudności,
 

Zmiana zwrotu cła
przy wywozie maki

W. „Dzienniku Ustaw R. P." Nr. 95 u-
kazało się rozporządzenie, zmieniające
wysokość stawki zwrotu cła od niższych
gatunków mąki. Według dotychczaso-
wych norm zwrot cłą przy wywozie 100
kg. mąki, wykazującej po spaleniu powy-
żej 2,5 proc. do 3.3 proc. popiołu wyno-
sł 6 zł, obecnie granica zawarvości po-
piołu podwyższona została do 3,6 proc., a
jednocześnie stawka zwrotu cła obniżo-
ma została do 5,50 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 1936 r.

0 płace
w górnictwie i hutn'ciwie
Z Katowic donoszą 31 grudnia.
Związki zawodowe przekazały w dniu

wczorajszym związkowi pracodawców
przemysłu górniczo - hutniczego, wypo-
wiedzenie dotychczasowej taryfy płac w
w śląskich kopalniach węśla 7 kruszcu.

 
W dniu dzisiejszym związek pracodaw |

ców przemysłu śórniczo - hutniczego wy-
powiedział związkom sórniczym obowią-

Warszawa 19.25 12.50 16.624 14,46

Gdańsk 17.25 1335 16.128 15.128

Poznań 17.12% 12.374 1475 14,00

Bydgoszcz 17.04 12.373 15.123 13.79 *

Łódź 18.75 13.123 1500 15,00

Lublin 1721 1181 13.25 12.46

Równe 1583 10.25 11.873 1056

"Wilno 1703 13124 — 13.50

Katowice 19.50 1425  — 15:68

Krakėw 1821 1375 — 1450

- Lwów 16.25 :13.00 16.25 13.94

Ceny zboża w krajuizagran'cą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 23-g0 do

29-$o grudnia 1935 r. w/ś obliczenia biu-

ra Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-

szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg. w

złotych. |
GIELDY KRAJOWE

Pszzn. Żyto Jęczm. Owies

Projekt ustawy
0 paszportach

Domosiliśmy: swego czasu o projekcie

min, spraw wewn. ustawy ramowej ©

paszportach zagranicznych. Projekt ten

był rozpatrywany: przez inne, zainteresowa

ne ministerstwa, które zgłosiły szereś po-

prawek do p'erwotnego projektu. *Obec-

nie wszystkie te poprawki zostały uzgo-

dnione i.w najbliższym czasie można się

spodziewać wniesienia ustawy w jej ©-

statecznej redakcji na radę ministrów.

Jalko najważniejszy punkt przyszłej usta-

wy paszportowej uważany jest przepis o

wysokości opłat za paszporty. Opłata za

paszport zagraniczny bedzie uzależn'ona

od terminu ważności dokumentu, Podsta-

wowa opłata będzie obliczana za jeden

miesiąc. (Om)

Informator eksportowy
Ukazał się z druku nr, 1 wydawnictwa

P.LĖ,p.t. „Informator Eksportowy“ (na
ri 1936). Wydawnictwo Instylutu rozpo-
czyna w ten sposób czwarty rok swzgo
istniemia. Informator przynosi eksporte-
rom polskim aktualne informacje na te-
mat sytuacji rynkowej w poszczególnych
krajach zagran'cznych, sygnalizuje kon-
kreinę možliwošci zbytu, omawia zmiany
przepisów importowych. ONE:
wych, aewizcwych, celnych i innych, do-
RACK w ten sposób eksportzrom
wszeik.ch branż trteresujących informa-
cyj, związanych bezpośrednio z zaga-
dnieniami eksportowemi,

Zniżka stopy
w Banku Francji

zTarga donoszą:
. Bank Francji obniżył z dn'em dzisiej-
szym stopę dyskontową z 6 na 5 proc, i
stopę od zaliczek pod zastaw pap.erów
wartościowych z 7 na 6 proc.   

NOWOŚCI! NOWOŚCI!

Z. WASILEWSKI

ASPAZIA
i ALCYBJADES
Cena zł. 3 (z przes.)

NORWID
(nagroda Akad. Umiej.)

Cena zł. 5 (z przes.)

Nabywać można w Admin. . Myśli
Narodowej” Jerozolimska 17 Kon-

to w P.K.O. Nr. 3.105    
Droga do San Triste

Autoryzowany przekład z angielskiego
Marji: Wańkowiczowej:

9 Vereal wysłuchał mojej propozycji z wielkim
zainteresowaniem. Powiedział mi, że mam opraco-
wać na swoje imię plenipotencję, jaką tylko zechcę,
najbardziej kompletną i rozciąśliwą. Zrobiłem to
i wystosowałem dokument, na mocy którego, mo-
głem śmiało wpakować sobie cały jego majątek do
kieszeni i korzystając z nieobecności właściciela
odniaszerować w niewiadomym kierunku. Nazajutrz
przyniosłem plenipotencję a Vereal dał ją do przej-
rzenia prawnikowi; prawnik zbladł, czytając para-
grafy. — Jeżeli
Verealowi, — zrzeknie się.pan prawa własności,
— To dobrze — odparł Vereal i schwyciwszy

papier podpisał się na ostatniej stronie i oddał
mi go. 2
— Nie będę trzymał żadnych szpiegów dla

kontrolowania pańskiej pracy. Przyjacielu Simonie.
jesteś panem sytuacji.

Nazajutrz odpłynął do Europy, zostawiając
swoje królestwo w moich rękach. :

Rozdział VII.

DOBRAADMINISTRACJA

ŃW temmiejscudomniemany Jan Jones przer-
"wał po raz pierwszy opowiadającemu.

pan to podpisze — powiedział

„na nich różni starzy satelici i rezydenci

 

bajka, w której wszystko jest prawdziwe. Gdyby to
była fantastyczna opowieść — niech pan pomyśli —
coby się stało z chwilą, gdy nieszczęsny, lekkomyśl-
ny Hiszpan powierzył cały swój majątek w ręce
chciwego, złego Simona? ‚
— Niktby w to nie uwierzył — odpart bez cie-

nia wzruszenia Jan Jones,
— Nikt — potwierdził Józef Simon drżącym

głosem. — Ale muszę panu jednak opowiedzieć, jak
postąpił Simon.

Skończył palić cygaro i dał się ogarnąć uroko-
wi wspomnień o dawnych dniach i dokonanych czy-
nach. Jednocześnie wyciągnął z papierośnicy dru-
gie cygaro i zapalił go ze zwykłem skupieniem, pre-
cyzyjnie obciął nożem koniec, skręcił go . lekko
w palcach, żeby dobrze ciągnęło i przyjrzał się
uważnie czy płomień zapałki objął cały koniec cy-
gara. Dokończywszy tego obrządku wrócił do swego
opowiadania, a brunatno - siwy dym unosił się nad
jego głową. /
— Oczywiście posiadałem spis wszystkich nie-

ruchomości, Zacząłem więc od początkui dobrną-
łem do ostatniego numeru. Na pierwszy ogien po-
szły fermy. Przekonałem się odrazu, że gospodarzą

Verealów. Jeden z nich uczył chłopców jazdy kon-
no, drugi był nauczycielem muzyki, trzeci rzeźni-

| kiem. Odpowiednio też szło to wszystko. Nie było

rodziny ;

dlowych. obciążeńsocjalnych. zującą umowę z dnia 31 grudnia b. r.

18) — To bajka! 1

G.0. BAXTER. —Nie, to coś lepszego — odparł Simon. — To |

 
| wprost przeciwnie: — Tam i tam jest kopalnia —

jednego fermera, któryby się naprawdę znał na go-
spodarstwie. Nikt nie zaprowadzał racjonalnego

| plodozmianu, nie nawoził i nie szczepił należycie
drzew owocowych, nie starał się o nowe maszyny
do uprawy ziemi. Winnice zdziczały, sady poma-
rańczowe zmarniały doszczętnie. Oczywiście wy-
daliłem wszystkich tych ludzi z zajmowanych sta-

, gorsze warunki pracy. Musi-pan zrozumieć, że kiedy

nowisk.  Sprowadziłem sobie ekspertów, kształco-
nych w zawodowych szkołach rolniczych. Ojrązu
się wszystko zmieniło. Ziemia, która dała ubiegłego
roku trzy worki z hektara, następnego wydała dzie-
sięć i dwadzieścia. Meljorowane łąki z których
przedtem zwożono cztery półtonowe kopy, dawały
teraz siedem tonowych kop.

Opowiadam to panu poprostu jako przykład.
Zamknąłem pałac w San Triste, Wyprawiłem cały
zastęp wegetujących tam pasorzytów. Zatrzymałem
tylko trzy pokoje do własnego użytku; w jednym
mieściła się kuchnia, w drugim spałem, trzeci służył
jako jadalnia, salon i kancelarja. Z całej listy nie-
potrzebnej pałacowej służby zatrzymałem kucha-
rza i sekretarza.

Uporawszy się z organizacją domu i administra-
cją ferm, przerzuciłem się na coś innego. Zająłem
się gospodarstwem hodowlanem. Stadami bydła
zajmowali się bowiem ludzie tego samego typu co
dawni farmerzy. Oczywiście wydaliłem ich, i zamie-
niłem ludźmi, którzy się znali na chorobach bydła
i orjentowali w skomplikowanych problemach ho-
dowli i karmu. Pierwszego rcku rezultaty były sła-
be, drugiego zaczęły się dziać istne cuda! '

Pojechałem do kopalń i tam natrafiłem na naj-

Vereal posyłał kogoś na dane stanowisko nie mówił
mu: — Pan będzie pracował dla mnie ze“ wszyst-
kich sił i robił dla-mnie jak najwięcej pienię lzy,

mówił .Vereal. Ostatni zarządzający potrafił zaro-
bić na niej dziesięć tysięcy dolarów «rocznie, Może
panu się też uda. W każdym razie niech pan
spróbuje. { ‚

(C. d. n.).  

GIEŁDY ZAGRANICZNE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 2554 20.95 28.08 — —

Hamburg 20.70 18.90 — 1286

Praga 3689 29.18 29.81 25%

Brno 35.81 28.08 28.93 2574

Wiedeń 36.123 25.75 30.124 25374

Liverpool 19.07 — — 1625

Chicago 2163 10.76 14.70 11.60

Buenos Aires 17.92 — — и

—- 1-——

Giełdy pieniężne
Notowania z dn. 31 grudnia 1935 r.

DEWIZY

Belgja 89.30 (sprzedaż 89.48, kupno

89.12j; Holand a 359.65 (sprzedaž 360.37,

kupno 358.93); Londyn 4..09 (sprzedaż

26.16, kupno 25.02); Nowy Jork 5.29 i ie-

dna ósma (sprzedaż 5.30 i trzy ósme, kup

no 5.27 i siedem ósmych); Nowy Jork

(kabel) 5.29 i jedna czwarta (sprzedaż

5.30 i pół, kupno 5.28); Paryż 34.99 (sprze

daż 35.06, kupno 34.92); Praga 21.97

(sprzedaż 22.01. kupno 21.93); Szwa'car-

ja 172.30 (sprzedaż 172.64, kupno 171.96);

Sztekholm 134.55 (sprzedaż 13488 kup-

no 134.22); Madryt 72.56 (sprzedaż 72.71,

kupno 72.41); Berlin 213.45 (sprzedaż

213.98, kupno 212.92). 5 o
Obroty dewizami średnie, tendencja

cokolwiek mocniejsza. W obrotach pry «

watnych: banknoty dolarowe 5.29 1 pół;

rubel złoty 4.73 i pół; dolar złoty 8.98,

gram czystego złota 5.9244; marki niem.

(banknoty) 12300; funty angielskie (bank

noty) 26.10 — 26.09.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pożyczka budowlana 40.50;

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 64.50 —

64.25 (odcinki po 500 dol.) 65.00 — 64 i

pięć ósmych (w proc.); 4 proc. pożyczką

inwestycyna seriowa 119.00; 4 proc. po-

życzka imwestycyjna 111,00; 4 proc pań-

stwowa pożyczka premowa dolarową

53.20 — 53.10 — 53.40; 5 proc. konwer-

svina 64.50; 6 proc. pożyczka dolatową

19.75 — 79.50 — 79 i pięć ósmych (w

proc.); 6 proc. pożyczka kolejowa 58.00

— 5900; 8 proc. L. Z. Banku įospudas -

stwa kra owego 94.00 (w proc |: 8 nrne.

obligacie Banku gospodarstwa krajowego

94.00 (w proc.); 7 proc. L. 4. Laaku -

spodarstwa kra'owego 83.25; 7 proc. ob-
ligacie Banku gospodarstwa kraowego

83.25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;

7 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.
L. Z. budowlane Banku gospodarstwa
kraoweśo 93,00; 4 i pół proc L. Z. ziem*
skie 45,75; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933
r.) 53.75.

AKCTE

Bank Polski — 96,25 — 96.50; Warsz,
Tow. fabr. cukru — 3300 — 33,50; Wę-
šie! — 12,00 — 11,75; Lilpop — 9,00: O-
strowiec — 18:50; Starachowice —

31.00 — 32.00, * i
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie mocniesza, dla listów za -
stawnych u?rzymana, dla akcyj cokolwiek
mocnie'sza, W obrotach prywatnych: 8

proc. pożyczka z roku 1925 (DiHonow-

ska) 93.75 (w proc.); 7 proc. pożyczka ślą
ska 72.00 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dn. 31 grudnia 1935 r.

Pszenica czerw. jara szki. 7/5 gl. — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl 12,23
— 19.75; Pszenica zbierana 742 gl 1675
— 19.25,

Żyto I standart 700 gl. 12.50 — 12.75;

Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;

Owies I st. PIE497 g |. 14 25—
14.75 Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14.75 — 15.00; Owies II stan 460 g-1
— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 śl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—
13.75; Groch polny 20.00 — 22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00, Wyka 19.50 —
20.50; Peluszka 21.50 — 22.00; Seradela
odwójnie czyszczona 20.00 — 2: 00;
ubin niebieski 8.25 — 850; Lui

bin żółty 9,75 — 10.25; Rzepak zurowy

42.50 — 43.50; Rzepik powa 41 5y —
42.50; Rzepik lelni 42.00 — 43.00; Rze-
ax letni 4150 — 42.50; Śremię
FRA bassis 90 procentowe  Żż.
— 33.50; Koniczyna czerw sur b+2 gr.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyna

czerw bez. kan. 9 czyst 97 proc. 120 148—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97 proc 80.00 — 90.00; Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna gat I— A 0 — 20 proc 3: ud—
33.00; Mąka pszenna gat. |— B 0 —
45 proc. 29.00 — 31.00; I-C 0 — 55 proc.
27.00 — 29.00; 1 — .0 — 60 proc,
25.00 — 27:00; 1-Е 0 — 65 proc Mu —
25.00; II-B 20 — 65 proc 23.00 — 2500;
[ID 45 — 65 proc. 22.00 — 2300, II-E
55—65 proc 22.00 — 23.v0. Il G 60 —-65
proc. 21.00—22,00; Mąka żytnia wycią-
gowa” 0-30 20.00—210U; Mąka żytnia
I sat. 1-45 20.60 — 2100; Mąka żyt ' gat.
0-55 proc. 19.00 — 2000; | gat 0-65 oroc.
20.50 — 2150 „Il gat 1500 — 1600 ra-
zowa 1500 — 1600; ooślednta — — —
— — —; Otrebv pszenne grube przem.
stand 1050 — 1100. otrebv pszenne
średnie przem stand 956 — 1014 Q-
trebv oszenne mialkie 950 — 1000  Ó-
tręby żytnie 8.25 — 875; Kuchv ma-
ne 1550 — 1600; Kuchy rzepakowe
13.50 — 1400: Kūchv stoneczn kewe
—————; Šruta sojowa 45 proc.
22.50 — 2300. :
Ogėlny obrėt 1224 ton, w tem žyta 280

ton:
W roku 1935 dokonano ogółme26 494

tranzakcyj na ośólną ilość 699 377 ton, z
czego żytem dokonano 7.334 tranzakcyj
na 299.083 ton. к
Usposobienie spokojnę
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Howe posady w Zarzadzie miejskim
Cziercth delegatėw dzieinicowych po 1200 zł.

"Mają powstać całe nowe biura
Na ratuszu warszawskim odbyła się 31

grudnia w południe uroczystość wpro-
wadzenia w urzędowanie t, zw. deleja-
tów prezydenta miasta dla poszczegól.
nych dzielnic Warszawy, Narazie usta-
nowionych zostało 4 delegatów, odpo-
wiadających ilości starostw grodzkich w
stolicy.
Delegatami prezydenta miasta miano-

wani zostali: b. prezes Rady miejskiej
Jankowski dla Warszawy — śródmieścia,
p. Tyszkiewicz — dla Warszawy — po-
łudnia, dr. Blacharski — dla Warszawy
— półrocy i p. Nirstejn — dla Warsza-
wy — Pragi. !
Na godzinę przed wprowadzeniem w

urzędowanie delegatów odbyło się posie
dzenie prezydjum zarządu miejskiego,
na ktėrem akceptowano odnośne decy-
zje prezydenta miasta. Okólnik prezy-
denta m. Warszawy, tworzącyinstytu-
cję delegatów prezydenta, wydany zo-
Stał bowiem przed miesiącem bez uchwa-
ły prezydjum zarządu miejskiego.

Delegaci prezydenta miasta otrzymać
mają pensja miesięczne w wysokości
1260 złotych a zakres ich funkcji jest
bardzo szeroki, Do zakresu czynności
delegatów należy:

1) stałe reprezentowanie prezydenta
miasta w terenie. utrzymywanie kon-
taktu z ludnością oraz badanie jej po-
trzęb w zakresie wszystkich przez mia-
sto załatwianych spraw.

2) utrzymywanie kontaktu z działają-
cemi na terenie dzielnicy władzami pań-
stwowemi.

3) informowanie instytucyj miejskich o
zbiorowych potrzebąch i uzasadnionych
żądaniach ludności danej dzielnicy oraz
organizowanie konierencji przedstawi-
'cieli miasta z organizacjami reprezentu-
jągemi mieszkańców dzielnicy,

4) przyjmowanie i załatwianie rekla.
macyj we wszystkich sprawach  lokal-
mych.

5) przepracowywanie wspólnie z od-
nośnymi czynnikami miejskimi wszelkich
problemów. dotyczących gospodarki
miejskiej, pod kątem interesów odnoś-
nych dzielnic.

6) autorytatywne informowanie ludno-
ści o możliwościach realizacji jej po-
stulatów.

7) informowanie prezydenta miasta o
nieuzgodnionych z czynnikamimiejskimi

Posada b. posła
Dabulewicza

B. poseł sejmowy z obozu prorządowe-
go, p. Sławomir Dabulewicz, otrzymał
posadę kierownika spraw ogólnych w za-
rządzie tramwajów m. st.Warszawy.
Przy ostatnich wyborach do sejmu P.

Dabulewicz kandydował na Pradze, lecz
mandatu nie uzyskał. (pr)

Stani Zawadzka
przed mikrofonem

Jedna z najlepszych naszych śpiewa-
czek operowych, Stanisława Zawadzka,
wystąpi przed  mikrofońem rozgłośni
poznańskiej dmia 1 stycznia, o gėdz.
18,15 Znakomita artystka odśpiewa arje
# oper Belliniego i Cilea oraz Nowowiej-
gliego, ponadto utwory Cimari'ego ; Be-
finell'ego. Koncert ten  transmitują
wszystkie rozgłośnie polskie. Akompa-
njuje prof. W. Ruozkowski,

„| ustaliło co następuje. 

potrzebach ludności lub o niewłaściwej
działalności pewnych komórek miej.
skich.

8) utrzymywanie stałego kontaktu z
kontrolą miejską, biurem ekonomicznem,
biurem personalnem i wydziałem spraw
ogólnych. :

9) załatwianie spraw zleconych przez
prezydenta miasta.
Delegaci prezydenta miasta urzędować

mają codziennie w godzinach od 9 —
11 w lokalach specjalniewyznaczonych,
a w innych godzinach obowiązani są prze
bywać na terenie swego obszaru.
W kołąch samorządowych zwracają

uwagę, iż ustanowienie delegatów prezy.
denta miasta równoznaczne jest z utwo-
rzeniem nowych urzędów miejskich w
Warszawie, które pełnić mają funkcje

 

Niemal 3 miliony złotych
przekroczony budżet
W kołach poinfonmowanych słychać,

iż budżet emerytalny zarządu m. st. War-
szawy został w bieżącym roku budżeto-
wym przekroczony dotychczas o 2,9 mi-
ljonów złotych.
Budżet pźrsonalny wydziału spraw o-

gólnych został całkowicie wyczerpany już
na dzień 1 listopada 1935 r. Wydatki per-
sonalne tego wydziału zostały przerzuco-
ne na przedsiębiorstwa miejskie.

Na 130 rozwiązanych karteli
Jedyny rekurs do

Na blisko 130 organizacyj kartelowych
zarejestrowanych w formie syndykatu i
biur sprzedaży, które rozwiązanezostały
ostatnio przez ministra przemysłu i han-
dlu na podstawie rozporządzenia pana
Prezydenta R. P., zgłosił rekurs zaledwie
jeden kartel. Do ministerstwa wystąpiło
z odwołaniem przeciwko decyzji o roz-
wiązaniu „Biuró sprzedaży wyrobów od-
lewni i emaljerni żeliwa” sp. z o. o. w
Warszawie, stanowiące jeden z poważ-
niejszych karteli metalurgiczńych w Pol-
sce,
Do kartelu tego wchodzi 17 łabryk, a

wśród nich  „Starachowickie Zakłady
Górnicze", „Stowarzyszenie Mechani-
ków”, „Zakłady Modrzeiowskie”, „Fa-
bryki Handtke'", oraz „Hercield i Victo-
rius“, huty: „Kamienna“, „Ludwikėw“ į

Zbrodniczy zamach włamywaczy
Ofiara omal nie przypłaciła go życiem

W sprawie zbrojnego na'ścia włamy-
»wacz6w na mieszkanie Kazimierza Goz-
dawy Gołębiowskiego (Chmielna 57), e-
merytowanego sekretarza urzędu skar
bowego i kolektora klasowej loteri pań-
stwowej w dniu 7 grudnia, dochodzenie

Gołębiowski, u:
słyszawszy odgłosy wyłamywania drzwi
frontowych, prowadzących do poko'u
sublokatora Bolesława, Zembrzuskiego,
skarbnika kasy skarbowej, wszedł do je.
go pokoju. Gdy ujrzał tam dwóch niezna-
nych mu drabów, krzyknął: „Żłodzieje!”.
Wówcżas jeden z włamywaczów. ma'ą-
cy teczkę (prawdopodobnie z narzędzia
mi do włamań), wyjął rewolwer i wy-
strzelił, trafiając Gołębiowskiego w czo-
ło nad lewem okiem. Gdy ranny padł,

Pożar w AkademiiLiterz tury
Szybka akcja ratunkowa udaremniła rozszerzenie się ognia
Wczoraj około godz. 1 po północy, za-

wiadomiono straż ośżniową o pożarze w
pałacu Potockich na Krak. Przedmieściu
32, w śmachu, gdzie mieści się Akademja
literatury.
Na ratunek przybyły 4 oddziały straży

i zajęły posterunki po obu stronach na-
rożnika pałacu od strony kościoła PP.
Wizytek i od Krak. Przedmieścia,

Stwierdzono, iż z przyczyn narazie
nieznanych zajęła się pódłośa. Strażacy
w liczbie kilkunastu weszli do wnętrza.
Dzięki szybkiemu ratunkówi, ogień nie
zdołał się rozszerzyć i praca ratunkowa
ograniczyła się do zalania ognia oraz
wyrąbania części płonącej podłogi i ścia.
ny. Około godz. 3 rano akcję ratunkową
zakończono.

Nowy „kawal“ žydowski
Jak się zbiera datki na żydowski cel wśród Polaków

« 0W Warszawie, przy ulicy pl. Grzybow-
ski 7, istnie'e „Dom sierot”, gdzie prze-
bywają dzieci żydowskie. Stowarzysze-
nie, utrzymujące ten dom, rozpoczęło wy
dawanie „Bibljoteki domowej”, a 'ako

© pierwszy tomik ukazaał się broszura p. t.
„Jak gotować”, sprzedawana w cenie
2.50 zł. Broszura ta, za wstępem & Во-
leslawa (7) Muszkaiblatta rozsyłana jest
sóżnym osobom w przeświadczeniu, że
©ne ją zatrzymają, a naleźność przekażą

żydowskiej instytucji. :
Żydzi przezornie nie ujawniają, jaki to

charakter ma „Dom sierot * oraz „Bibljo.
teka domowa”. :
Spodziewają się bowiem že ten į 6w

Polak nie będąc zorjentowany zasili kasę
żydowskie” instytucji. Demaskujerty więc
tę robotę!
Jak się dowiadujemy wiele osób ode-

słało z powrotem broszurę żydowskie!
instytucji, ©

 

W niedzielę 29 grudnia odbył się
tradycyjny opłatek Koła Praskiego
Stronnictwa Narodowego.

Punktualnie o godz, 6 wieczorem or-
kiestra odegrała Hymn Młodych po-
czem prezes Koła Praskiego, p. Ta-
deusz Herniczek, przemówił do licz-
nie przybyłych członków wraz z ro-
dzinami, łamiąc się opłatkiem,
Prezes Herniczek w mocnem prze-

mówieniu wskazał, czem jest dla Po-
laków - narodowców wiara katolicka,
wspomniał o przywiazaniu ludu šlas-
kiego do religji katolickiej, co dało
Sląsk Polsce — wiara była tym ce-
mentem, łączacym w wieloletniej nie-
woli Śląsk z Polską. W zakończeniu
życzył zebranym owocnej pracy »ż do
zwyciestwa i ziszczenia ideału Wiel-
kiej Polski,

niejako dzielnicowych zarządów miej-
skich. o :

Zarządzenie prezydenta miasta War-
szawy uwažane jest za niezgodną ze sta-
tutem miejskim próbę wprowadzenia w
życie nowego ustroju stolicy. Do „.stałe-
go rerrczentowania prezydenta miasta” |

| powołani są w myśl statutu miejskiego |
wiceprezydenci a do „„badania potrzeb i
ludności w zakresie wszystkich przez |
miasto załatwianych spraw“ — powola-
na jest Rada miejska.
Wypłacanie miesięcznych pensji „de-

legatom prezydenta miasta” nie jest
rrzewidziane w budżecie m. Warszawy
ra bieżący rok budżetowy i zarząd miej.
ski wystąpić musi do władz nadzorczych
© zatwierdzenie dodatkowych kredytów
na cel powyższy. (pr.)

SDAWYR TYCZYOTACZA NETTO:

Doroczne
W dniu wczorałszym odbyło się w

Tow. Zachęty Sztuk Pięknych doroczne
losowanie dzieł sztuki pomiędzy człon.
ków Towarzystwa z wynikiem następu-
jącym:
Wygrali pp.: Banasikowski Nr. 180,

Chamiec > Jaxa Zygmunt 1146, Chu-
dzyńska Aniela 774, Dmochowska Hele-

: : . 3 na 237, Dunajewski Marjan 246, Dziem-
okej WodnyLa mać borowski Czesław 765, Fajęcki Alek-
rządu z prośbą, aby podatek specjalny, ! sander ks. 256, san Adam 230,
pob'erany od pracowników samorządo- |Humpola Jan ks, 1247, Jakubowski Bro-
wych, przekazany został kasie miejskiej, | nisław 308, Jaworski SOA TaiPobór tego poda ':u może częściowa ura-| TS Czesław 863,Kosiera zki łądy-

tować sytuację finansową zarządu miej- sław 1548, Kowalski Karol 885, „Kot-
skiego. miński Mieczysław 1106, Koźmiński Wa-

gław 1292, Kurman Mieczysław 1117,
Lampe Tadeusz 393, Lipski Juliusz 14/6,
Łypacewicz Wacław 398, Maiewski Ka-
rol 400, Małachowski Aleksander 404,
Mańkowski Romuald 406, Mickiewicz
Edmund 1155, Nowakowski Cezary 1271,
Peret'atkowicz Stefan 468, Podczaski
Konrad 479, Posemkiewicz Władysław
488, Przeworski Alfred 1102, Przygoda

Leon 1154, Remeyko Jan 1200, Romano
AIKITA ТИ

Zjazd rektorėw 2 stycznia
Zgodnie z ustawą o szkołach akade-

michrch p. minister W, R. i O. P. zwołał
nadzień 2.1.36 r. zjazd rektorów szkół
akademick'ch w Polsce
W zjeżdzie tym „pod przewodnictwem

ministra W. K i O. P. prof. Świętosław-
skiego weźmie udział 13 rektorów szkół
akademickich,
Obrady rozpoczną się o godz. 10 rano

w gmachu ministerstwa W. R. i O. P.

Ze Związku Lekarzy
Państwa Polskiego

Dn. 20 grudnia 1935 r. w szczelnie wy-
pełnionej sali odbyło się posiedzenie
sekcji lekarzy wolnopraktykujących, na
którem wygłosili odczyty dr. Edward Or-
łowski i dr. Franc'szek Rodziewicz,

 
emerytalny Warszav”!

Prawdopodobnie w związku z tym sta-

Sądu kartelowego
„Białogon”,

Kartel ten w rekursie powołuje się na
to, że miał złożyć władzom nadzorczym
wyjaśnienie o swej działalności w termi-

| nie do 8 grudnia, a rozwiązany został 4

|

 

grudnia. Pozatem usprawiedliwia się on
dobrowolnem obniżeniem cen wyrobów
fabryk w nim zrzeszonych z datą wstecz-
ną od dnia 1 grudnia r, b...

Charakterystycznym motywem odwoła-
mia są również straty, jakie ponieść ma
kartel z powodu konieczności wypłaty
3-miesięcznych odszkodowań i należ-
ności urlopowych, redukowanemu perso-
nelowi biurowemu, Odszkodowamia te
wyniosą około 400.000 zł. Zgodnie z o-
bowiązującą procedurą, rekurs kartelu
skierowany bedzie do sądu kartelowego
przy Sądzie Najwyższym. (i)

włamywacze ratowali się ucieczką. Na T
odgłos strzału wybiegła z poko'u siužą- Dr. Orłowski w krótkich i zwięzłych
ca G. Kamila Radwańska, oraz dożorca | słowach omówił sprawę zwalczania sofi-
Wojdak. Rannego podniesiono i złożono ' styki lekarskiej, a dr. Rodziewicz w tre-
na łóżku, poczem wezwano pogotowie,| Ściwie ujętem przemówieniu poruszył nie-
które przewiozło go do szpitala św Du-|Pokojące wzrastanie bezrobocia wśród
cha. Tu natychmiast dokonano operacji| młodego ae yyyśś RM.
trepanacji czaszki i wyjęcia kuli. Stan ua.da A z wuj EE
chorego po operacji nie dawał poćżatko-| 977: i deda, |Edać
wo nadzieji utrzymania go przy życiu, LPAY = Aiiane LA
obecnie jednak znacznie się poprawił, Wd sts katel8" Gostóla Taiki,
Wyjętą z czaszki kulę zabrała  policia wy, a"Wow kia adis Ž PGL:

(4 dowód rzeczowy. Policja jest ma stra skarbu reformy systemu pódalliowe:
tropie złoczyńców. $o iwybrano komisję, której powierzeno

zebranie i opracowanie materjału dia
przedstawicieli do tej komisji oraz po-
leconó w porozumieniu z zarządem

zm |DZ

Zgon uczonego
rosyjskiego

wobec władz miarodajnych, aby wśród
członków ministerjalnej komisji dorad-
czej dla spraw podatkowych znalazł się

W Laskach pod Warszawą zmarł prze.| Tównież przedstawiciel zawodu lekar-
bywający na em'gracji w Polsce uczony| Skiedė.
rosyjski, prof. Mikołaj Tuhan - Baranow- :

rosyjskich . у
Po wybuchu rewolucji tymczasowy.

rząd Kiereńskiego powołał prof. Tuhan-
Baranowskiego w skład senatu, Wybuch
rewolucji bolszewickiej spowodował wy-
jazd prof. Tuhan - Baranowskiego na e-
migrację do Polski. (pr) 6

Wypadek samo:kodowy
Na rogu ul. Wielkiej iŚliskie', samo-

chód prywatny Nr. 14960, wyjeżdżając z
ul. Śliskie — wpadł na taksówkę Nr
25965. jadącą w stronę ul. Chmielnej,
Wskutek starcia, u taksówki zgięty zo-
stał zderzak, który przebił oponę i ut-.
kwił w niej oraz uszkodzony prawy błot .
nik. Samochód nieuszkodzóny. Policjant
spisał protokuł na nieostrożnego kie-
rowcę prywatnego auta. Ofiarą starcia
padła 17-letnia Zofja Kamińska, która
jechała taksówką. uległa póranięniu gło:
wy i czoła. Poszkodowaną opatrzyło Po-
gotowie i przewiozło do szpitala Prze-

, mienienia Pańskiego. į

Lokatorzy domu przy ul. Żulińskiego 8,
wczorżj o godz. 17 min. 30, zostali za-
alarmowani krzykami, pochodzącymi z
oka Il-śo piętra, zajmowanego przez
miałżónków: Feliksa Gurgu| - Kazanow-
skiego, lat 43 i Zotję Ewę, lat 35. Na
wśzczęty alarm, dozorca pobieg! d>
mieszkania, wraz z kluczem od wspom-
niańego lokalu, pozostawionym naxrótko
przed wypadkiem, przez Kazanowskiego
Wszedłszy do mieszkania, dozorca za-
stał w stołowym pckoju zemdloną Kaza
nówską, mąż zaś leżał w sypialnym po-
koju na tapczanie. Dozorća zaalarmował
pogotówie i policję, Wkrótce przybył kie
rownik 11-g0 komis., aspirant Banach,
który wszczął wstępne śledztwo. Lekarz
Pogotówia stwierdził śmierć Kazanow-
skiego, wskutek postrzału w serce Żonę.
która również otrzymała postrzał w klat-
kę piersiową, w stańie ciężkim przewie-
ziono do szpitala Dz. Jezus. Kazanowscy
sprowadzili się do wspomnianego domu,
przed rokiem. Mieszkanie ich urządzone

  

 

Związku i Izbą lekarską interwenjowač |

Opłatek na Pradze
Podczas skromnej wieczerzy prze

mawiali pp, Stanisław Prętkowski, se-
kretarz koła (wygłosiłpiekny wiersz
okolicznościowy), dyr. Henryk Hand-
schein i Leon Bochenek. Na wniosek
p. Leona Bochenka „przyjęty z entu-
zjazmem przez zebranych, wystosowa-
no depeszę do p. prezesa Romana
Dmowskiego następującej treści:
„Zebrani na tradycyjnym opłatku w
dniu 29 grudnia członkowie Stronnic-
twa Narodowego Koła Praga wraz z
rodzinami w liczbie ponad 200 osób,
składają serdeczne życzenia czcigod-
nemu Panu Prezesowi, jednocześnie о<
świadczając, iż wiernie służą idei Obo-
zu Narodowego — gotowi na każdy
rozkaz”,
Uroczystość zakończono odśpiewa-

niem Hymnu Młodych.

Kto wydrął obrazy w Zachęcie?
losowanie
wicz Michał 1124, Rudzki Stefan 1082,
Skrodzki Jan 173, Spiess Jadwiga 83,
Sułkowska Aniela 539, Suski Antoni 542,

Woliński Feliks 1240, Wołodźko Zyg-
munt 786, Woszczyński Wacław 1672.
  

Pomnik Kilińskiego
Rozpocznie się niebawem ustawianie

figury Kilińskiego na cokóle zbudowa-
nym na pl. Krasińskich, Odsłonięcie po-
mnika, ufundowanego przez rzemieślni-
ków, nastąpi w kwietniu. (Om)

>——

Pod świaśćśe

ŻYCZENIA '
— A wiec žyczę ci wszystkiego najlepe

szego z Nowym Rokiem.
Franio skrzywił się.
— Dziękuję i — nawzajem. Ale to nie

ma sensu.
— (o takiego?
— No te oklepane „życzenia noworocze

ne. г

— Tak sądzisz?
— Oczywiście, Pomyśl tylko. Ludzie

sobie wyobrażają, że wraz z pewną
* zmianą kalendarzową nastąpi niewątpli=
wie zmiana także i w życiu. Skąd ta
pewność? Przecież kalendarz ma na b'eg
wypadków wplyw najmniejszy. Raczej
zmiana por roku,
—Ależ Franiu..,
— Nie przerywaj. Czy ty sobie wyo=

brażasz, że się coś zmieni, ponieważ
zaczniesz inną datę wypisywać na we-
kslach? Naiwny jesteś, mój drogi,
— No tak, Franiu, ale ludzie muszą się

czemś pocieszać. Przecież nadzieja, to.
— Wiem, wiem. Nie bądź naiwny,

Dlatego, że rok nazywa się 1936, a nie
1935, to się zaraz coś odmieni? Co się
ma odmienić? Sanacja się skończy? Ży-
dy pójdą z Polski? Żony dygnitarzy zre-
dukują i przyjmą bezrobotnych? Kryzys
minie? Nie będzie błota w Warszawie?
A może budżet zrównoważą? Och, ty
marzycielu!
— Franiu, co za pesymizm! I sanacja

się skończy i kryzys minie i błoto zniknie
z Warszawy...

— Kiedy? Jak przyjdzie wiosna, co?
Dlatego, że my sobie tak nawzajem ży:
czymy? Poco te życzenia? Każdy prze»
cież wie, czego pragną wszyscy, a wszye
scy zdają sobie sprawę, że to tylko ży*
czen a.

— Nie, Franiu. Odmieni się nam nie
dlatego, że sobie tego przy Nowym Roku
nawzajem życzymy, ale dlatego, że tego
wszyscy — chcemy,
— A to tak mów, Tylko „wobec tego,

nie traćmy czasu na wypowiadanie ży
czeń, a.»

Nie powtarzam tego, co Franio powie-
dział, bo w pierwszy dzień Nowego Roku
nawet ij cenzor chce troszkę odetchnąć.

 

 

 

 wist.

 

jee pmwadjnych"semwniew| KrWaWYy dramat przy ul. Zulińskiego
było b. starannie i gustownie.
Pożycie Kazanowskich było b. przy-

kładne, Kazanowski był administratorem.
kilku domów. We wtorek 31.12 o godz.
15-e Kazanowscy wysłali służącą na
miasto,

W czasie śledztwa, policja znalązła 3
kartki, tej treści: „Za mleko jesteśmy
winni zł. 6 gr. 40. Prosimy o uregu'owa-
nie" — „Psa, który był b. przywiązany,
prosimy oddać w dobre ręce, ewentu-
alnie uśpić", na trzeciej kartce małżyń-
kowie K. piszą: „Warunki życia nam nie
sprzyjaą.Wobec tego dziś robimy bilans
naszego życia". Z treści powyższych kar-
tek wnioskować należy, że Кагапомзсу
popełnili samobójstwo za wspólną zgodą.
Kazanowska jednak, znajłując się w o-

ła wzywać pomocy. Czy powodem samo-
bójstwa były krytyczne warunki życiowe,
ustali to dalsze śledztwo  pol'cyjne,
Zwłoki Kazanowskiego przewieziono do prosektorium. (Kr.)

Szebeko Ignacy 13, Tazbir Leon 1085, .

blicza śmierci, w ostatniej chwili poczę- :     



Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Początkowo dość pogodnie, miejscami

mślisto, potem stopniowy wzrost zachmu-

rzenia, począwszy od zachodu kraju.

Temperatura bez większych zmian.

Umiarkowane wiatry z kierumków po-

łudniowych. W Tatrach i na Podhalu w

dalszym ciągu wiatr halny.

URZĘDOWE.

— Recepcja u Wojewody. W

dniu 1 stycznia Wojewoda Wileński,

p. Ludwik Bociański, przyjmował ży-

czenia noworoczne dla p. Prezydenta

Rzplitej i rządu.
W. górnych salonach pałacu re-

prezentacyjnego zebrało się zgórą

300 przedstawicieli społeczeństwa

wileńskiego.

O godz. 13-ej przybył p. Woje-

woda Ludwik Bociański, który, pod-

chodząc kolejno do poszczególnych

grup, odbierał życzenia dla p. Pre-

zydenta i rządu.
W godzinach południowych, po

recepcji w pałacu, p. Wojewoda udał

się do Inspektora armji gen. Dąb-

Biernackiego, składając na jego ręce

życzenia dla Generalnego Inspekto-

ra sił zbrojnych gen. dyw. E. Rydz-

Śmigłego oraz do J. E. Ks.Arcybis-

kupa  Jałbrzykowskiego, składając

życzenia noworoczne,

Z MIASTA.

— Zabawy noworoczne.  Tego-

roczne spotkanie Nowego Roku w

Wilnie było mniej huczne i wesołe,

niż w lataeh poprzednich, mimo to

restauracje, kasyna, ogniska, zrze-

szenia były przepełnione. Teatry,

rewje i kina wyprzedaly wszystkie

miejsca. Około 100 zabaw było w

różnych puniktach miasta. Wilnianie,

mimo niepomyślnych warunków i

ogólnej stagnacji oraz braku gotów-

ki, spotykali nowy rok.

a różnych zabawach zanotowa-

no kilkanaście bójek i awantur, W

aresztach policyjnych Nowy Rok

spotkało około 30 pijaków i awan-

turników, którzy, niezależnie od

tego, zostali pociągnięci do odjpo-

wiedzialności za zakłócenie spokoju

publicznego. (h)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— żydzi ukarani za niedozwolo-|

ny handel. Organa P.P. sporządziły |

w dniu wczorajszym 9 protokułów;

za niedozwolony handel w dzień:

сс OKI LS L SS CKCRA ORZECZERA

Największa tajemnica i zaga dka

jwyciągnął z kieszeni

świąteczny. Protokuły sporządzone

zostały przeważnie w dzielnicy ży-

dowskiej. (h)

SPRAWY PRASOWE.

— Koniiskaty. W dniu 31 bm.

starostwo grodzkie zarządziło zaję-

cie dwuch czasopism żydowskich, a

mianowicie „Wilner Radjo“, Nr. 303

i „Owent Kurjer“, Nr. 302, za poda-

nie wiadomości, zawierającej w tre-

ści ujawnienie szczegółów docho-

dzenia.

KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzieże. W noc Sylwestrową do-

stali się przez balkon do mieszkania Apo-

lonji Wileckiej (ul. Słowackiego 19) nie-

znani złodzieje, którzy dokonali kradzieży

garderoby i rozmaitych rzeczy wartošcio-

wych na ogėlną sumę 600 złotych.  Podej-

rzeń brak.

Na szkodę Antoniego Kozła, podczas

libacji w barze na ul. Szklanej, skradziono

z kieszeni 380 zł. gotówką. Pod zarzutem

dokonania kradzieży policja aresztowała

Abrama Romazowskiego.

Z mieszkania Antoniego Paciulanisa

(ul. Stefańska 31) nieznani złodzieje skradli

rozmaite rzeczy ogólnej wartości 200 zł. (el

— Kradzież w „Lutni”*. W przedsion-

ku teatru „Lutnia“ nieznany złodziej wy-

ciągnął z kieszeni Henryka Sypniewskiego

(ul. Podgórna 5) srebrny pugilares oraz

portmonetkę z zawartością 40 zł. O kra-

dzieży powiadomiono policję. (e)

— Kradzież w Ognisku Kolejowym.

W lokalu Ogniska Kolejowego skradziono

podczas zabawy na szkodę Franciszka

Strejka, zam. przy ul. Tyzenhauzowskiej 19,

portmonetkę z zawartością 20 złotych. O

kradzieży poszkodowany doniósł policji. (e)

— Ujęcie zawodowego złodzieja. Na

ul. Rydza Śmigłego zatrzymany został przez

przodownika Bujniewicza zawodowy zło-

dziej Leon Beziński, zam. przy ul. Rydza |

Smigłego 36, który pchał przed sobą wó-

zek naładowany rzeczami, pochodzącemi z

dokonanej ostatnio kradzieży.

osadzono w areszcie centralnym. (e)

— Kradzież kieszonkowa, Na ul. Za- staruszkę
c-|ratunkowego do szpitala św. Jakóba (e)

kretowej, w pobliżu cmentarza ewangieli;

kiego, nieujawniony dotychczas złodziej

  

cały szereg włamań i kradzieży w wielu

miastach Polski i zagranicą. Przy areszto-

wanym znaleziono narzędzia do włamań i

gotówkę.

zieniu. (h)

Aresztowanie włamywacza  litew-

skiego. W pobliżu granicy około Łoździej

aresztowano Mikołaja  Kulbisa, znanego

wiamywacza kowieńskiego, który po doko-

naniu włamania do jednego z banków ko-

wieńskich, zbiegł do Polski. (h)

Włamywacza. osadzono w wię-

WYPADKI.

—- Statystyka Pogotowia Ratunkowego.

W ciągu roku ubiegłego Miejskie Pogoto-*

wie Ratunkowe udzieliło pomocy w 8934

wypadkach. Z liczby tej karetka pogotowia

wyjeżdżała na miejse wypadków 4402 razy,'

w 4532 wypadkach udzielono doraźnej po-

mocy w ambulansie pogotowia. (e)

— Trafił pod wóz ciężarowy. Na mo-

ście Raduńskim trafił pod wóz ciężarowy,

zaprzężony w parę koni, mieszkaniec wsi

Mereszczany, gm.“ tudomiūskiej, niejaki

Mieczysław Nowoczyński, |.

znał wskutek wypadku poważnych obra-

żeń głowy, rąk i nóg. Poszkodowanego

opatrzył lekarz pogotowia ratunkowego,

poczem skierowana $0 do szpitala żydow-

skiego. (e)

— Nagły zgon. Z przyczyn narazie nie-

wyjaśnionych nagle zmarł w swojem miesz-

kaniu przy ul. Szkaplernej 27—1 niejaki

Konstanty Wagosz. Przybyły na miejsce

wypadku lekarz pogotowia ratunkowego

skonstatował śmierć. (e)

—  Złamała rękę. Przechodząc ulicą,

poślizgnęła się i upadła, doznając złamania

ręki 41-letnia Henia Rubin, zam. przy ul.

Makowej 7—7. Pierwszej pomocy udzielił

poszkodowanej lekarz pogotowia ratunko-

wego, poczem skierowano ją do szpitala. (e)

— Nagły zgon. Z przyczyn narazie nie-

wyjaśnionych nagle zasłabł i stracił przy-

tomność, nie dając oznak życia, emeryt ko-

lejowy, Karol Krasowski, zam. przy ul.

Bakszta 21—1. Przybyły na miejsce wy-

padku lekarz pogotowia ratunkowego skon-

statował śmierć. (e)

— Złamała nogę. Przechodząc przez

| rynek nowogródzki, upadła na bruk, dozna-

Złodzieja | jąc złamania nogi Aniela Borowska, 1. 70,

zam. przy ul. Bukowej 22—2. Nieszczęśliwą

odwieziono karetką pogotowia

—- Podrzutki, podrzutki i podrzutki!

plaszcza na szkodę! W ostatnim dniu roku ub. znaleziono 3-ch

|Zofji Wenjaminowej (ul. Żeligowskiego 5)! podrzutkėw, a mianowicie miemowląt na

30 zł. O kradzieży powiadomiono policję. (e) |ul. Subocz i Zawalnej, a 10-letniego M. Ko-

— Aresztowanie włamywacza.

śledcze aresztowały w

bowicza vel Tralkę,

włamywacza, który jest. poszukiwany

 

2а zręglizow. całkowicie w selorach naturalnych.

 

Nad program erzepiękny kolorowy dodatekip.t
z f

lų oskiodych: w/,„Zaczarowanej toni* |;najnewsze aktnaija
>w. Bil. honor. bezwzględzie nieważne.

Cygański chór SIEMIONOWA, CHÓR DANA, ADOLF

BYMSZA w najnowszej wielkiej komedji muzycznej

 

HELIOS|
Dedek na froncie
Wpozost. rol. M.Znicz, Ćwiklińska, Halama, H. Grossówna, M. Cybulski, Orwid

i inni. Przygody Polaka w wojsku austrjackiem, rosyjskiem i w Legjonach. Naj-

piękniejsze melodje cygańskie i romanse, Na żądanie publiczności CUD wbarwach

matur. „KUKARACZA".
>

Wielkasensacja! Dziś poraz pierwszy w Wilnie
ŚWIATOWID zachwycająco - piękny film

a Mickiewiczaż9,aż i „Dla ciebie

Czarujące melodjel Humor! Tempo! Przepych wystawy! W rolach popisowych: wszech-

światowej sławy śpiewak JAN KIEPURA, oraz porywająca i urocza MARTA EG-

GERTH. Nad program atrakcje dźwiękowe. Uwaga! Dla uniknięcia tłoku, Dyrekcja

Kina uprzejmie prosi Szanowną Publiczność o punktualne przybywanie na początki

seansów: 4, 6, 8 i 10.15. W soboty i w niedziele początek od godz. 2-ej.

 

Kursy języków obcych
w lokali„asiytui tankl

(gmach Braci J.

 

 

śpiewam”

Organa |rzeniowskiego ze wsi Kujany, gm. szczuc-

Wilnie Jana Kar-|kiej, na ul. Wielkiej, pozostawionego przez

międzynarodowego| rodziców, którzy są biedni i chorzy i nie

za mieli środków na utrzymanie chłopca. (h)

CASINO

30, który do-'

Najnowszy TRIUMF
genjalnej

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

godz. B-ej ujrzymy arcywesołą i pełną hu-

moru farsę w 3-ch aktach L. Verneuilla

p. L „Jabluszko“, w wykonaniu której

udział biorą pp l. Jasińska-Detkowska,

E. Šeiborowa, |. Górska, R. Borkowski W

Czengery, A. Łodzińska, W. Neubelt, 1.

Surowa i W. Ścibor — reżyser komedii.

i — Juirzejszy koncert Jarboro. Jutro,

„w piątek, o godz. 8 m. 30 wiecz. odbędzie

się jedyny koncert fenomenalnej śpiewacz-

ki munzyńskiej Cateriny Jarboro, prima-

domny opory w Chicago, która wykona sze-

reg aryj operowych, oraz pieśni. Ceny spe-

cjalne. Wszystkie kupony i zniżki nie-

' ważne.

i — Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-

pw B „Noc sylwestrowa”. —Początek ,

j przedstawień o godz. 6,30 i 9.00.

' Polskie Radjo Wilno |
Czwartek, dn. 2 stycznia 1936 r. | i

6.30 Kolenda. 6.33 Gimnastyka. Płyty.,

1.20 Dziennik poranny. 7.30 Piosenki. 7.55

Giełda rolnicza. 11.57 Czas i Hejnał. 12.03)

Dziennik południowy. 12.15 Koncert. 1300;

Koncert ork. 58 p. p. 13.25 Chwilka gospo-

darstwa domowego. 13.30 Muzyka popular-

na. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie kul-į

turalne miasta i prowincji. 15.30 JaninaGod

lewska i Andrzej Bogucki śpiewają piosen-|

ki. 16,00 Gadanina Starego Doktora. 16.15;

Płyty. 16.45 Kolendy. 17.05 Srebrny lis dla|

szarego człowieka, reportaż. 17.20 Utwory

Sibeliusa w wyk. Ork. Kam. 17.50 Książka

i wiedza. 18.00 Recital fort. Janiny Rosen-

berg - Schindlerowej. 18.40 Na bałałajce i

domrze. 19.00 Przegląd litewski. 19.10 Jak

spędzić święto? 19.15 Skrzynka muzyczna.

19.25 Koncer$ reklamowy, 19.35 Wiad. spor-

towe. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Mu-

zyka taneczna. 20.45 Dziennik wieczorny.

20.55 Obrona  przeciwlotniczo-gazowa, po-

gadanka. 21.00 Premjera słuchowiska orygi-

nalnego Marji Pawlikowskiej - Jasnorzew-

skiej p. t. „Biedna młodość”. 21.35 Nasze

pieśni. 22.00 IX audycja z cyklu „Kwartety

J. Haydna”. 22.30 Nowości płytowe z mu-

zyki tameczn. 23.00 Kom. met. 23.05 Płyty.

KODZNAK
AGOLE IECLŁETAAACA

SZKOLNE SCHRONISKO NAD
NAROCZĄ

Kuratorjum podaje do ogólne wia-

domości, że szkolne schroniska wy-

cieczkowe nad Naroczą czynne jest

iw okresie zimiowym. Duże dwie sa-

el i trzy pokoje zostały otynkowane,

uszczelnione okna, podłogi i sufity

oraz wzniesione piece, Wyżywienie

na miejscu. Żeglarze mogą korzystać

ze ślizgów, za minimalną opłatą.

Zgłoszenia należy przesyłać do

Szkolnego Schroniska nad Naroczą

poczta Kobylniki, pow. postawski.

WŁAŚCICIELE „KRESOWJT“
NA WOLNOŚCI

Właściciele lombardu „Kresowja“,

Szłoma Gordon i Ajzyk Lejbowicz,

skazani wyrokiem Sądu Okręgowe-

śo na 2 lata więzienia każdy, ora7

na zapłacenie solidarnej grzywny w

kwocie 100.000 zł., dzięki staraniom

ich adwokatów, zwolnieni zostali z

więzienia do czasu rozprawy w Są-
dzie  Apelacyjnym, | złożeniu

kaucji po 10.000 złotych każdy. (e)

CENA CUKRU.

Na skutek interwencji, podjętej

przez samiorząd przemysłowo-handio
|wy, w tem wileńską izbę przemy-

słowo - handlową, w sprawie deta-

licznej „ceny cukru-kryształu mini-

sertjum spraw wewnętrznych wdniu

23 grudnia 1935 r. wystosowało do

wojewodów, starostów i prezyden-

tów miast okólnik treści następują-
i cej:

Utrzymując w całej rozciągłości

zarządzenie swoje z dnia 4.X!| 35 r.

w sprawie ustabilizowania ceny 1

kg. cukru-kryształu na 1 zł, do-

puszczam — po porozumieniu się Z

ministerstwem skarbu możliwość po-

bierania wyjątkowo ceny wyższej

od wymienionej w tych miejscowoś-

ciach, w których jest to usprawiedli-

wione  stwierdzonemi  większemi

kosztami przewozu ze składu hurto-
wego do detalisty. W żadnym jedna-

kowoż wypadku cena ta nie może
przekroczyć zł. 1.05 za 1 kg.
ma SS POTC WERE ii

SPROSTOWANIE.

W artykule p. t. „Jak pracuje

samorząd opanowany przez sanację”,

umieszczonym we wczorajszym nu-

merze „Dzien. Wil.* (z dn. 1/1 1936,

Nr. 1), na stronie 2 — zakradły się
omyłki zecera, które zmieniają jego

treść.
I tak: szpalta 1, wiersz 17 od gó-

ry, zamiast „z naszego punktu wi-

dzenia”, ma być „z wyższego pun-

ktu widzenia”;
szpalta 1, wiersz 33 od dołu, za-

miast „rządzenie „samego prezy-

denta“, ma byč „samo-rządzenie“

prezydenta;
szpalta 2, wiersz 8 od góry, za-

miast „za sposób głosowania wniej,

ma być „za sposób gospodarowania
w niej”,

i wreszcie szpalta 2, wiersz 15 od

dołu, zamiast „wzmiankę 0 wybra-
nie Komisji”, ma być „wniosek o
wybranie Komieji''.

  

rz
i pokoje jynię

Rekomendacjepoważ-

W najaowszym sukęesowym przebo a

|zesnściatowój sławy = Van Dyke a

 

JOAN Grawiordž?+

LA sie ik
Nowe zagadnienie: Ciekawe. Aklualne. Powszechne. Mad program: Dodatki I najn. aktna:ja

A

RAK — Gole

Pokój
do wynajęcia z uży-

telefona.
Adres w Admia. „Dz.

POKOJ
do wynajęcia umebio-
wany. Portowa 19,
ja. 11, —
 

   

REWJA |

dziennie 2 seanse: 6.30 i 9 w.

Balkon*25 gr. Progrom Nr. 54 p. t.:

seanse: 415, 645 1 9,15.

Dwa pokoj
do wynajęcia, można
z utrzymaniem. Zam-

NOC SYLWESTROWA[-=-j
„| Rewja w 2 częściach i 15 obrazach, z udziałem całego zespołu artystyczn

W niedzielę i święta 3 ESETTTRTZWE 00
ABSOLWENTKA

 

Tetr-Rewji 
kardogear, "DH „I. Odyniec” wł.l.Malicka

Vidaięa aw ela. języki ANGIELSKI. FRAN g:|| M«WIELKA 19.T0l. 4-24—WILN0—HICKIEWICZA 6.
i NIEMIECKI ma trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-
cji, techniki i t. p.). |

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za-

łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia

prospektów, dzieł naukowych i t. d.
izgłoszeniaodgodz. 8—13 oraz od 17—20 w Se-

POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH

Prezenty Gwiazdkowe `
porcelanę, szkło, kryształy, platery,

domowego. Wypożyczalnia naczyń w każdej ilości.
artykuły  gospodarstw-

„WESOŁY MURZYN" Ludwisarska 4

Dziś Imauguracyjny Program nowozaangażowanychwybitnychsiłartystycznych w са

wielkiej tryskającej humorem rewji aćt

„BOMBY NAD WILNEM"
w 2 częściach i 16 odsłonach. Na czełe nowego zespołu artys

CZÓWNA, M. MIECZKOWSKI, H. RZEWUSKI, J. GRANOWSKI,

iin. W programie: najnowsze przeboje rewjowe teatrów stołecznych.  Codziennię 2

przedstawienia o 4. 6,30 i 9 w. W niedzielę i święta o godz. 4, 6.30 i 9 wiecz. Bal-

kon — 25 gr. Parter — od 54 gr. — Szczegóły w afiszach

ego: L GRYWI-
NOWY BALET

i program:

poor Ca w
Kupno

i | sprzedaż į
 PPRDOSTATOTREM  

dęby, na pnie lub w, pajnowszą
klocach, inne lišcia-Przyjmie
„ste, sosnę, kupię Wa- meat.
Jeław Janowicz, Wil-|

 

| zapewnione.

 

nm
 

Intormacje
| kretarjacie Instytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów. |

 

0. Matkiewicz  

 

 

Chcesz kupić
lub sprzedać

GRRRWCZRSKNAi 40,
| goba, klon, olcha, le- я 3

KAT
TarosWE: oojRtncść_ Eljeniszki, specjalność:

'p, , Mejszagoła, pow: |nięmiecki. Zgłoszenia

Drzewo fabryczne |>"* *2-* 5-

jezion, brzoza — БТЫРЕМТО

URBRISKLATI

i NAUKA. )

° KWALIFIKOWANA > į

JeSiONy rizika vizito ieSo zmiadonieni|:
cji or nowe!

= (epaetodą.: Wilno,
akompanja-

Warunki do-

Ino, ul. Wielka 12—12.| OEI”"Test
UL. Do-

szkoły _ Handl.-Prze-
mysłowej chętnie

pracę w
charakterze _ prakty-
kantki w sklepie, za-
kładzie przemysło-

wym i t p. Łaskawe

zgł. do adm. „Dzien.
WiL“ pod  „praca”,
tamże ardes.

PRACY
rządcy lub ekonoma

pod dyspozycją lub
samodzielnie  poszu-
kuje zdolny, uczciwy 

ul. Jerozolim-
| 34, Božyczko,

2 TYLK

2wiantowy

pracownik 5 lat prak-|

Eras

„| PRZEKONA PANA, ŻE

|= Mickiewicza 22-13.

| AGENTÓW
do sprzedania narzę- |
dzj  rolmiczych po
wsiach poszukuje
|„Żniwo”, Lwów, Ku-
szewicza 6. —4

PRACOWITY
z długoletnią  prak-
tyką pisarz - pro-

poszukuje

posady do majątku.
Posiada świadectwa
b. dobre. Krzywe Ko-
ło 18—2, 280

SIOSTRA
piełęgniarka  rutyno-
wana, przyjmuje dy-
żury do chorych. Za-
strzyki, masaż, bańki.
Miejscowość ' obojęt-
na. M. Wilno, ul. Ка!-
waryjska Nr. 12, m. 2,
Kreniowa,
 

biižnim

CHOREJ

"dziewczynce lat 5,
ojciec bezrobotny nie
ma środków na lekar-
stwa i odżywianie, —

"pomóżmy — składając
choćby _ najdrobniej-

jszą oliarę w adm.

Dz. Wil.” lub bez-

| pośrednio: ul. Śniego-
wa 3 m. 2.

"LS
„ Pomožmy į 

 

dawn. J. K.GORZUCHOWSKI DOKTOR | WI. - Trocki. Pisem- sub,  „Wszechpolak”
и NIERUCHOMOŚĆ ai ne i ustne oferty go” adm. „Dz. WR”| Dru ja ||WYKONUJE

WILNO, ZAMKOWA 8. miejską, podmiejską RauyłkiekiCzOWa Dyszala 1936 r. do 1 |tamżevalią Drukarnia FACHOWO

ZEGARY I ZEGARKI od 5 zł. d jest Ę KAKAO УОНЕ.

Po ve PA eeót se  PRĄCUM”||Sinie od and suka ik TWIERZYŃSKIEGO||TERMINOWO

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje w zaknes Zefar- do

Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24
mistrzostwa wohodzące, Ceny dostępne.

|

 

"Hydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

7... Dąbrowskiego

m. 2.

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, W inn. Mostowa Nr. 1,

  

 

3 wilczyca, 7 mies, do
sprzedania. ul. Stolar-
ska 8 — 2 (Zarzecze).

W „DZIENNIKU
WILEŃSKIM",

"Odpowiedzialny redaktor:
 

Wilno ul. Mostowa Nr 1
TELEFON 12-44

i TANIO:

——mЬА

STANISŁAW JAKITOWICZ, |


