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Rok XX Wilno, Piątek 3 Styeznia 1936 roku
 

Od1 stycznia 1936 r. można nabyć

„Dziennik Wilenski“ „Glos Wilenski
w każdym urzędzie pocztowym Dyrekcji Wileńskiej

Żądajcie „Dziennika Wileńskiego" i „Głosu Wileńskiego" w urzędach pocztowych

Proces Ukraińców
- Wyrok, którego żąda_prokurator

 

WARSZAWA. (Pat) Wczorajsze po- schronisk dla Maciejki i daje mu rewolwer.

siedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o Pozostaje do omówienia roła oskarżo-

zabójstwo śp. min. Pierackiego rozpoczęło nych Zeryckiej i Raka. 4

się o godz. 10.45. Mówiąc o osk. Raku, prokurator pod-

W/ dalszym ciągu przemawia prokurator kreśla, że był on członkiem O. U. N. i to

Żeleński. charakteryzując rolę poszczegól- zajmującym wysokie stanowisko, gdyż pa

nych oskarżonych. aresztowaniu Spolskiego, reierenta i człon-

ka krajowej egzekutywy, wybór padł na

ŁEBED ORGANIZOWAŁ ZAMACH. osk. Raka.

Jeżeli chodzi o Łebeda, to jest on — Końcowy etap ucieczki Maciejki, jako

podkreśla prokurator — bezpošredūim 0r-| niezwykle ważny, powierzył Baranowski

ganizatorem zamachu ma ministra. Jest to] jącznik pomiędzy wiadzami zagranicznemi

iakt ustalony zarówno zeznaniami świad-|O, |), N, a krajowemi osk, Rakowi.

ków, jak i ekspertyzami kaligralicznemi i Swe przemówienie prokurator
innemi dowodami. czył słowami. 8

Wyczerpałem — mówi dalej prokura- Wysoki sądzie, wszystko, co mówiiem

ZJAZD REKTORÓW
bezpośrednio do zabicia ministra  Pierac-
kiego. Co do jednych oskarżonych  argu-

mentów jest więcej, co do innych, jak

Hnatkiwska czy Czornij, jest mniej, w żad-
nym jednak razie nie można z tego wnio- ba ‹

skować, aby oskarżenie przeciwko komu Ч NE ad W dn. 2
. . 01 jowa śm:

kolwiek było nieuzasadnione. lstwa WIR. i O. P. pod przewodnic-

twem ministra prof. Wojciecha Świę-
tosławskiego zjazd rektorów — рай-
stwowych szkół akademickich.
Na zjazd przybyli rektorzy wszyst

kich państwowych szkół akademic-
kich w liczbie 13-tu.
W toku obrad omówiono cało-

kształt prac, dotyczących ogólnej
sytuacji państwowego szkolnictwa
wyższego. Szczególną uwagę po-
święcono sprawom młodzieży aka-

 

ORGANIZACJA UCIECZKI MACIEJKL
Przechodząc do osk, Czornija, który

jest pierwszym ogniwem w ucieczce Grze-

gorza Maciejki -- oświadcza prokurator.

U Czornija była zorganizowana „chata”.

Czornij z dodatków nadzwyczajnych na

mieście wiedział o zabójstwie ministra Pie-

rackiego. Rozmawiając z Maciejką, Czor-

nij musiał skojarzyć jego przybycie z wia-
domością o zabójstwie, musiało w nim

powstać pytanie, czy przybysz nie jest

sprawcą zamachu. Z chwilą powstania tego

przypuszczenia zrodziło się przestępstwo,

gdyż dopuszczając tę możliwość, Czornij

godził się z nią i gościem opiekowai się

nadal. | : _|wie ustawy amnestyjnej zostanie

х zc sg 46 44 AGB|zwolnionych z więzień?w całej Pol-
WINA MYHALA.

Przechodząc skolei do osk. Myhala,

prokurator podkreśla, iż był on członkiem

O. U. N. Myhal zajmował się kolportażem
literatury, lecz ponadto w roku 1932 о- WARSZAWA. (Pat). P. Prezy-

starczał Malucy broni, potem jest szefem |dent Rzeczypospolitej przyjął dziś

wywiadu bojowego, uczestniczy w zamachu |na łącznej audjencji p. prezesa rady

an konsulat sowiecki, w przygotowaniach |mjnistrów  Zymdram - Kościałkow-

do zamachu na komisarza Kossobudzkiego, OE

zabija osobiście Baczyńskiego, przygotowu-
je zamach na pos. Matczaka, organizuje

śmiertelny zamach na dyr. Babija i bierze

udział w przygotowaniu zamachu na dru- PARYŻ, (Pat). Nietylko koła lot-

|nicze, „ale również cała francuska 0-
karnię Jaskowa. ŻĘS d TL .

15 czerwca powiedział mu Roman |PITJA publiczna znajduje siĘ pod
zykrem wrażeniem,

Szuchewicz, że zabójstwo ministra, to „naj-,PTZY5 : = ж

lepszy nasz wyczyn”. Kiedy przez Kacz- brakiem wiadomości o lotniku St.

marskiego Myhal wszedł w orbitę działa” Exupery i mechaniku O któ-

nia, aby ratować Mactejkę, pierwszą rela-|ZY od czasu swego startu z oe

cją było to, że jest to „gość, który zrobił| 71, W niedzielę wieczorem = ali o

ministra Pierackiego”* Myhal okazał Ma- sobie dotychczas żadnej wia ergo

ciejce istotną pomoc w jego ucieczce, sta- Ww Kolach lotniczych, jak twie 8 1

rał się o kontakty i „Excelsior“, nie tracą jednak nadziei

wystawioną dla Maciejki.

Ia ėsL KLDSTAI JAS
WINA POZOSTAŁYCH OSKARŻONYCH.

 

zakoń-

Zagineii dwaj lotnicy francuscy

wywołanem|

świadczy o winie i wszystko co mówiłem

żąda kary. Was, panowie sędziowie proszę

o taki wyrok, w którymby kara więzienia
poniżej lat 10-ciu była wymierzona conaj-
wyżej 3 sobom: Czornijowi, Zaryckiej i Ra-

' kowi. Panowie sędziowie proszę o taki wy-

rok, ażeby Kłymyszyn i Pidhajny otrzymali
więzienie dożywotnie, proszę o taki wyrok,

|w którym Banderę, Łebeda i Karpyńca ska-
żecie na śmierć, bo to jest wyrok, jakiego

od Was żąda mocne państwo Polskie.

Na tem prokurator Żeleński zakończył

„swe trwające trzy dni przemówienie oskar-
życielskie, poczem przewodniczący 0 go-
dzinie 19,30 zarządził przerwę do jutra do
godziny 10-tej rano.

    
  fol dac?

WYŻSZYCH UCZELNI
-demickiej i jego potrzebom materjal-

minister- |nym w związku z ogólną konjunktu-
rą gospodarczą, M. in. uchwalono
postulaty, dotyczące doraźnej pomo-
cy dla młodzieży a edewszyst-
kiem ulg w opłatach szkolnych.

Dla stałej współpracy z minister-
stwem W. R. 5 O. P. nad realizacją
postulatów zjazdu została powołana
przez p. ministra komisja, złożona z
rektorów uniwersytetu  Jagielloń-
skiego, uniwersytetu Józefa Piłsud-
skiego i Politechniki Warszawskiej.

żwolnienie więźniów
WARSZAWA. (Pat). Na podsta- sce w dniach 3 i 4 stycznia rb, około międzynarodowego

20 tys. osób.
|

Audjencja u P. Prezydenta
skiego, generalnego inspektora sił
zbrojnych gen. Rydza-Śmigłego i mi-|
nistra spraw zagranicznych Becka.

+

 

Iktėry maskutek defektu motoru
mógł być zmuszony np. do londowa-
jnia na pustyni.
| KAIR. (Pat).
dzonych pogłosek, odnaleziono jako-
|by szczątki samolotu w zatoce per-
, skiej.

Według niespraw-

 

WNIOSEK MONARCHISTOW
| O POSTAWIENIE W STAN

wręczał legitymację jum się odnaleźć Śt. Exupery'ego,| OSKARŻENIA PREZYDENTA RE-
PUBLIKI HISZPAŃSKIEJ.

MADRYT. (Pat). Grupa deputo-

Przechodząc do roli osk. Kaczmarskie-|SĄD ZABRONIŁ PRZEDSTAWI- |wanych monarchistów wystąpi 2

$o, prokurator stwierdza, że za udział w CIELOWI SOCJALISTYCZNEGO

zabiciu Sobińskieśo był on skazany па 5 „ROBOTNIKA* WSTĘPU NA SA-
lat więzienia. Po wyjściu z więzienia nie- LE ROZPRAW W PROCESIE

zwłocznie wstępuje znowu do organizacji. UKRAIŃCÓW.
Bierze udział w zamachach, Uczestniczy w WARSZAWA. (Pat). Zarządze-
przygotowaniach do zamachu na komisarza|niem przewodniczącego rozprawy w

Kossobudzkiego, usiłuje zabić Baczyńskie-|procesie o zabójstwo min. Pierackie-

go, godząc weń nożem, towarzyszy Myhalo- $o została cofnięta redakcji „Robot-

wi w przygotowaniach do zamachu na dyr. nika” karta wstępu na salę rozpraw
Babija i pomaga w ucieczce Maciejki, Kacz-|z powodu zamieszczenia przez to pi-
marski był bezpośrednim zwierzchnikiem smó tendencyjnych i niezgodnych z
Maciejki. Przyczynia się on do wyszukania. prawdą komentarzy do sprawozda-

į.
Inia z przebiegu tego procesu.

 jwnioskiem otwarcia dyskusji w spra-
wie postawienia w stan oskarżenia
przed trybunałem gwarancji konsty-
tucyjnych prezydenta republiki, pz
zesa rady ministrów i pozostałych
członków gabinetu.

Gil Robles, przywódca akcji №-
dowej podpisał wniosek  monarchi-
stów, dotyczący premjera i mini-
strów, natomiast odmówił podpisa-
nia wniosku, dotyczącego prezyden-
ta Hiszpanfi.

 

*"|mochody sanitarne uległy zniszcze-
m)

 

Echa zbombardowania
( szwedzkiego Czerwonego Krzyża

STOKHOLM. (Pat). Książę Karol
przewodniczący szwedzkiego Czer-|
wonego Krzyża, zwołał na czwartek|
posiedzenie prezydjum tej instytucji.
Komunikat o zwołaniu tego posiedze
nia podlkreśla, że ostatnie informa-
cje prasowe zdają się wskazywać, iż
włoski atak lotniczy na ambulans|
szwedzki miał charakter odmienny
niż pierwotnie przypuszczano.

| Zarząd międzynarodowego Czet-
wonego Krzyża postanowił wysłać
swego przedstawiciela w  Abisynji
dr. Junod na miejsce, w którem do-
konano napaści lotniczej na ambu-
„lans szwedzki, celem udzielenia po-
|mocy rannym i dokładnego zbadania
całej sprawy.

STOKHOLM. (Pat). W: sprawie
bombardowania ambulansu szwedz-
kiego w Abisynji nadchodzą naj-
|sprzeczniejsze wiadomości. Dzienni-
|ki poświęcają tej sprawie specjalne
„wydania. Korespondent „Stockholms
jTidningen' w Berlinie rozmawiał
ipodobno osobiście przez telefon z
|Mussolinim, który nie dawał wiary
erem z o rdowaniu,
ambulansu i twierdził, że muszą one
jbyć fałszywe. '

ADDIS ABEBA. (Pat). Tutejszy
przedstawiciel _ międzynarodowego |
Czerwonego Krzyża oświadczył|
przedstawiciełowi - Reutera, że w
czasie bombardowania ambulansu
iszwedzkiego odniosło rany 2-ch le-
|karzy Szwedów. Pozatem 30 abisyń-
jczyków zostało zabitych, a zgórą 50
jodniosło rany. 1
| ADDIS ABEBA. (Pat). Delegat

Czerwonego
jKrzyża Brown oświadczył, że ambu-
įlans szwedzki znajdowal się w miej-
śscowości Malka Dideka w odległości
conajmniej kilometra od najbliżej
stacjonowanych oddziałów. Dokoła

, ambulansu oraz na namiotach wy-
Imalowane były widoczne zdaleka
emblematy Czerwonego Krzyża.
Bombardowanie i ogień karabinów
jmaszyn nastąpiły  niespodzie-
įwanie. Iszystkie zapasy žywnošci,
medykamenty, namioty i dwa sa-

iniu. Atak wydal się tembardziej nie-
Ispodziewany, že samoloty włoskie
przelatywały uprzednio nad ambu-

nik ambulansu dr. Hylander raniony
został w prawy bok, drugi zaś
Szwed w głowę.

WYJAŚNIENIE WŁOSKIE.
RZYM, (Pat). W związku z bom-

bardowaniem na froncie somalijskim
przez lotników włoskich namiotów
szwedzkiego Czerwonego Krzyża,
ministerstwo prasy ogłasza następu-
jące wyjaśnienie. Ofiarami bombar-
dowania jest dwuch rannych Szwe-
dów, niema natomiast zabitych, Wo-
bec tego, że nieprzyjaciel ustawia
blisko szpitali swe namioty woj-
skowe, jest rzeczą niesłychanie
trudną dla. lotników rozróżnienia
podczas bombardowania mamiotów
wojennych od namiotów Czerwone-
go Krzyża.

BOMBARDOWANIE BYŁO RE-
PRESJĄ NA NIELUDZKIE OKRU-

CIEŃSTWA ABISYNJL
RZYM. (Pat). Frasa, omawiając

fakt zamordowania lotnika włoskie-
go Minniti, któremu  Abisyńczycy
ścięli głowę, stwierdza, że akcja
włoskich samolotów  bombardują-
cych była aktem sprawiedliwej re-
presji.
„Lavoro Fascista' pisze, że przed-

stawiciele plutokracji, socjalizmu i
imperjalizmu, gotowi zawsze  ronić
łzy w obronie biednej Abisynji nie
przejmując się faktem obrazy praw
ludzikch, której dopuszczono w Abi-
synji, ścinając głowę jeńcowi wojen-
nemu. Tym wszystkim ludziom, pi-
sze „Lavoro Fascista“  odpowiada-
my, že Włosi szanują znaki Czerwo-
nego Krzyża, lecz znaki te nie po-
winny być nadużywane przez Abi-
synję dla ochrony mamiotów woj-
skowych.

Prawo międzynarodowe wymaga,
aby między siedzibami wojskowemi
a szpitalami Czerwonego Krzyża
istniała odpowiednia odległość, któ-
rej nie zachowuje się w obozach abi-
syńskich.

„Giornale d'ltalia", pisze: Abi-
synja dopuszcza się nieludzkich ata-
ków okrucieństwa oraz używa kul
dum-dum. Nadszedł czas, aby zażą-
dać od naszych władz 'wojskkowych,
aby te uciekły się wobec Abisynji
do metod bardziej twardych i nie- lansem nie zrzucając bomb i nie

ostrzeliwując sanitarjuszy. Kierow-
p Kw

WARSZAWA. (Pat). Wedługin-|
formacyj abisyńskich przednie stra-
jże włoskie wycofują się z pozycyj,
jakie zajmowały na południe, na
wschód i na zachód od Makalle. W
kierunku Makalle posuwają się z

udniowego wschodu wojska rasa
ulugeta. A

Oddział vai cesarskiej, po-
dążający w kierunku północnym z
Dessie został zaatakowany przez sa-
moloty włoskie, które rzucały bom-
by zapałające. Atak ten jednak: nie

| wyrządził strat w szeregach abisyń-
skich

abisyński Oficjalny komunikat
ogłoszony w Dessie donosi o strące-
niu w pobliżu Makalle samolotu wło
lskiego. Dwuch lotników włoskich  

ubłagalnych.

1 Ataki samolotowe
с° ' Lotnicy włoscy zabici

zginęło. Według drugiego komunika-
iu w północno - zachodniej Abisynji
strącony został jeden z samolotów
włoskich. Załoga, złożona z 4 osób
zginęła. :

Na froncie południowym  działa-
nia wojenne były utrudnione przez
rozmiękły naskutek deszczów teren.
Daggabur był ponownie dziś bom-
bardowany przez 4 samoloty wło-
skie.

OPOZYCJA PRZECIW NEGUSOWI
ADDIS ABEBA. (Pat). Abuma

Kyrylos, arcybiskup koptyjski w
Abisynji, wizytuje prowincje północ-
ne, gdzie osobiście prowadzi walkę
z rosnącem wciąż wśród pewnej
części duchowieństwa wrogiem
nastawieniem do polityki negusa.

”

 
 



        

| mieszkańców (bez

 

@о miostem emerytów i nędzarzy
Główny Urząd Statystyczny o:

głosił ostatnio niektóre szczegóły
spisu ludności z dn. 9 grudnia 1931 r.
dotyczące m. Wilna.

danych tych dowiadujemy się,
że Wilno w dniu spisu liczyło 195071

wojska koszaro-
wego), w tem imiężczyzn 88.290, a
kobiet 106.781. Katolicy stanowią
64,6 proc. mieszkańców, prawosław-
ni 4,8 proc., protestanci 2,1 proc,
żydzi 28,2 proc. inne wyznania 0,3
proc.

Język polski, jako ojczysty zde-
klarowało 65,9 proc., białoruski 0,9
proc., rosyjski 3,8 proc., litewski 0,3
proc, żydowski z hebrajskim 28
proc., inne 0,6 proc. Zasługuje na
podkreślenie znikoma ilość osób
posługujących się jęz. litewskim i

białoruskim oraz stosunkowo b.
znaczna ilość uznających jęz. rosyj-
ski za ojczysty. :

Interesujące są dane dotyczące
źródła utrzymania ludności, oraz za-
wodów. Z rolnictwą czerpie utrzy-
manie 2,7 proc. ludności, z górni-
ctwa i przemysłu 34,7 proc, z han-
dlu i zpieczenia 18 proc., z ko-
munikacji i transportu 10,1 proc., z
innych źróde łutrzymania 34,5 proc.
Do tej ostatniej kategorji
są wszyscy, utrzymujący się samo-
dzielnie bez pracy zarobkowej (eme-

zaliczeni|

Wyniki spisu ludności
źnódła pracy zarobkowej
Wilnu  charakterystyczne piętno
„miasta emerytów” i nędzarzy.

Pod względem zawodu na szcze-

gólne uwzględnienie zasługuje grupa
mająca źródło utrzymania w gór-
nictwie ;i przemyśle.
W przemyśle hutniczym i meta-

lowym pracuje 4935 osób (samych
ślusarzy jest 2009), w stolarstwie

3425, w przemyśle włókienniczym
1123, w garbarstwie 1569, w kra-

wiectwie 7602, w szewstwie 7812, w

piekarstwie 2366, w rzeźnictwie

2062, w drukanstwie i litografji 1437,

w budownictwie domów 3977, w ma-
larstwie i tapeciarstwie 1498.

W. rubryce handlu i ubezpieczeń
na ogólną ilość 35070 pracujących
przypada: w handlu towarowym
18934 osoby, w zakładach gastrono-
micznych 2462, w obrocie pienięż-

|nym 1969 osób,
‚ , Stosunkowo znaczna jest ilość 0-

*sób pracujących wdziale: komunika-
loji i transportu, bo 19755 osób, w
Item poczta, telegraf i telefon za-
łtrudnia 2387, koleje 9875, inne ro-
"dzaje transportu 6152.

| Pozostałe działy są następujące:
administracja państwowa 2847, samo

rządu terytorjalnego 2866, służba

bezpieczeństwa 3346. Kościół kato-
licki i związki wyznaniowe (nieka-

nadaje i

„pralniach i maglach 1239, stužby do-

!

|
|

\
i{
|!

W zakładach fryzjerskich i kos-
metycznych pracuje 1312 osób, w

mowej jest 9447 osób, a emerytów i

inwalidów 5586.

Wśród pracowników najemnych
można przeprowadzić również po-
dział na umysłowych i fizycznych.
Odnośne cyfry przedstawiają się na-
stępująco: rolnictwo (um. 162, fizycz.
983), przemysł (um. 2451, fiz. 38354),
handel (um. 4549, fiz. 10222), komu-
nikacja i transport (um, 5291, fiz.
10015), inne zawody (um. 16979, fiz.
24861) osób. |

\

„Osservatore Romano“ zamiesz-
cza dłuższy artykuł o sytuacji mię-

dzynarodowej, jaka się utworzyła

obecnie po ustąpieniu min. Hoare'a.
„Fiasko planu Laval — Hoare —

pisze organ watykański — zadało

tragiczny cios polityce pojednawczej

na terenie międzynarodowym. Opi-

nja publiczna z nastroju pełnego na-

dziei i zaufania przeszła do nastroju

pesymistycznego. Europa w tym ro-,

Echa wystąpienia
Głośna jest już w Polsce sprawa

bluźnierczej kolędy Ilakowiczowny,
zamieszczonej w gwiazdkowym nu-
merze „Kurjera Porannego'. Pisa-
liśmy już o tem w „Dzienniku Wi-
leńskim* z dn. 31 grudnia ub. roku.

Obecnie podajemy uwagi na ten
temat, zamieszczone w krakowskim
„Głosie Narodu".

Hłakowiczówna — pisze „Głos
Narodu“ — ше jest żadną inkarna-
cją ducha Niemojewskiego z jego
„Legend“. Nic wspėlnego nie ma na-
wet z jakims „antyklerykalizmem“...
Przeciwnie! Iltakowiczėwna cieszy
się w, katolickich kołach dużem u-
znaniem i trzeba przyznać, że sobie

SLKRA ii LD LIE AESRO RWE M CZ BETRAKIETOWE Da

„Osservatore Romano“
o sytuacji międzynarodowej

rzone. Ci, którzy realnie patrzą na
życie i którzy chcą budować na zau-
faniu do juta, nie na mglistych ab-
strakcjach, lecz na rzeczach kon-
kretnych, jako punkt wyjścia przy
obecnych rozważaniach winni wziąć
przemówienie Samuela Hoare'a, czło
wieka, który mówił jasno i wyraźnie
i którego nawet prasa włoska nazy-
wa „postacią prawą i sympatyczną'.
W końcu swego artykułu „Osser-

 
ryci, osoby przebywające w przy- jtolickie) zatrudnia 1494 osoby, szkol

tułkach, więzieniach itp.) wraz z 0- | nictwo 4497 (w tem szkolnictwo po-

sobami będącemi na ich utrzymaniu. |wszechne 1340) zakłady lecznicze

Ten wysoki odsetek ludzi bez|2334.

iiiAI IAR kiNILI SLI id

ku obchodziła Boże Narodzenienie- vatore Romano* robi krótki prze-

spokojne i smutne, najsmutniejsze gląd tego, co nazywa „miepewne

bodaj Boże Narodzenie od czasów | perspektywy położenia, od której

wielkiej wojny, bez żadnego słowa |zależy dalszy rozwój wypadków”,

o pokoju, o pogodzeniu, omożliwości|zaliczając doń m. in. dómarche rzą-

porozumienia. Burza na horyzoncie ;du brytyjskiego u pewnych mo-
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«blaski naokół nas,

Mężczyźni i kobiety protestują zgodnie
przeciw redukcji mężatek

W związku z zapowiedzią rządo-

wą o zamierzonem redukowaniu mę-

żatek, zatrudnionych na służbie pań-

stwowej —, cały świat pracowniczy

ruszył do ataku.
I nie jest tak, jakby się mogło

wydawać, że tylko kobiety protestu-|
ją. Nie, głos zabierają również i

mężczyźni, gdyż zredukowanie żony

odbije się bardzo silnie na budżecie
każdej rodziny, a więc dotknie także

i ы
Póki dekret nie został wydany—

urzędniczki państwowe mobilizują
wszystkie siły, aby mu zapobiec.
Potem będzie zapóźno.
W poniedziałek odbyło się w tej

sprawie zebranie w Stowarzyszeniu
urzędników państwowych w War-
szawie. *
MW ožywionej dyskusji i w uchwa-

lonej następnie rezolucji wysunięto
wszystkie możliwe argumenty, udo-
wadniające, iż redukcja mężatek nie
byłaby niczem innem, jak tylko
krzywdą, wyrządzoną całemu ko-
biecemu światu pracy.

Byłaby przedewszystkiem  ata-
kiem na rodzinę, która jest podsta-
wową komórką państwa. 80 procent
urzędników państwowych zarabia od
100 do 260 zł. miesięcznie. Są to
pensje głodowe, które w połączeniu
dopiero z pensją żony mogą stwo-
rzyć możliwe warunki egzystencji.
Zredukowanie żony rozbije rodzinę,
albo zmusi do obchodzenia przepi-
sów. Rezultatem będą albo fikcyjne
separacje i rozwody, albo poprostu
małżeństwa nieślubne.
—Uwalnianiemężatek z posad—

/ głosi rezolucja — byłoby swoistym
rodzajem kary za zamążpójście i
tworzenie rodziny.

Projektowany dekret rządowy
atakowano również z prawnego i
rzeczowego puniktu widzenia.
— Odmawianie kobietom prawa

do pracy jest ograniczeniem ich
praw obywatelskich, gwarantowa-
nych przez konstytucję, a więc go-
dzi w pace zasady prawa:
— Nie godzimy się — wołano —

z tak mechanicznie przeprowadza-

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Refleksje
W dzień Wigilii Bożego Narodze-

nia gdy światła z choinki rzucały
przeniosłam się

myślą w przeszłość, kiedy to marzy-
łam o urządzeniu dużej, dużej cho-

inki na jakimś jr miejskim dla
wszystkich, ażel
chodniów czuł że taka choinka czę-

ściowo i jego jest własnością, z któ-

rej może czerpać tyle błogich uczuć,
wspomnień w owe wieczory  świą-

teczne Bożego Narodzenia. L

— I otóż co za radość napełniła
moje jestestwo, gdy ujrzałem na pla-
cu taką wymarzoną choinkę  usta-

y każdy z prze-

nemi oszczędnościami. Pracodawca
prywatny zwalnia z pracy pracowni-
ków złych, niezależnie od płci, pań-
stwo natomiast jako pracodawca,
,chce zwalniać kobiety, nie wchodząc
w to, czy pracują dobrze, czy źle.
— A że nie jesteśmy niezdolne do

jpracy — mówi jedna z pań — to
najlepszym chyba dowodem nasze
stanowisko w literaturze. Trzecią
„skolei nagrodę państwową otrzyma-
jła kobieta. | ‚
|. Na zakończenie zebrane wybrały
delegację, która uda się do p. pre-

'mjera: Kościałkowskiego, aby przed-
Istawiė mu stanowisko kobiecego
świata pracy, zagrożonego zamierzo-
„na redukcją.
WŁ iii ik kai RED i aAA

MORD W ŚWIĘCIANACH.

„,. W Święcianach na ul. 3-go Maja
zamordowany został kilku uderze-
niami w okolicę serca nożem nieja-
ki Józef Radziulis, mieszkaniec
zaśc. Liguny (pow. święciański).

Pod zarzutem dokonania
'policja aresztowała pięciu osobni-
ków, nazwiska których nie zostały
jeszcze ustalone.

Zbrodnia dolkonana została pod-
czas ogólnej pijatyki. (e)

BAGNETEM W PLECY.
Bolesław Michałowski, strzelec

85 p. p., przebywający na urlopie u
swych rodziców we wsi Korwele,
gm. worniańskiej, w dniu 26 ub. m.
spotkał we wsi Dubniki Józefa Sztu-
ro, m-ca wsi Korwele, z którym
wszczął kłótnię na tle porachun-
ków osobistych i ciężko go zranił
bagnetem w plecy.

ZABITY SPIŁOWAANEM
DRZEWEM.

W dniu wczorajszym w lesie nie-
daleko wsi Mrozowe Bory gm. po-
rzeckiej podczas spiłowywania
drzew wydarzył się  mieszczęśliwy
wypadek, który pociągnął za sobą
śmierć 37 letniego Wincentego Kra-
siewicza, któremu na głowę spadła
sosna, miażdżąc kompletnie mu

1

zdaje się wzmagać, zaciemniając ca-

„łe niebo... Nie pozostaje w tej krót-
jkiej przerwie, jaką stanowią dnie

świąteczne „ludziom dobrej woli nic

innego, jak tylko szukaniepośród |
gruzów, pozostawionych przez ubie-
gły tydzień, czegoś coby pozwoliło
na odbudowanie tego, co zostało zbu

  

W r. 1936 Fundacja Kościusz-
kowska w Nowym Jorku zamierza
uruchomić ponownie kilką stypen-
djów fachowych, przeznaczonych dla
osób pracujących w dziedzinie prze--
mysłu rolno - spożywczego, celem
pogłębienia ich wiadomości przez

roczną pracę w zakładach prze-
twórczych i naukowo - badawczych
w Stanach Zjednoczonych A. P.

Mają być uruchomione stypendja
w działach: chłodnictwa, przemysłu,|

W związku z niesłychanemi prze-
śladowaniami ludności polskiej w
Litwie, które ostatnio specjalnie się

zaostrzyły — dnia 31 grudnia w sali

recepcyjnej Federacji PZOO w Wil-
nie odbyło się zebranie przedstawi-
cieli licznych organizacyj społecz-
nych i społeczeństwa wileńskiego, w
czsie którego wszyscy zebrani, po

 

STRAJK W FABRYCE „ARDAL*
W LIDZIE.

W dniu 30 grudnia 35 r. zastraj-
kowało 650 robotników mw fabryce
„Przemysł Gumowy — ARDAL" w
Lidzie. !

Powody strajku były następujące:
Fabryka wymówiła pracę robotni-
kom w liczbie 720 na dzień 28 grud-
nia 35 r., celem dokonania remontu,
z zaznaczeniem, że wkrótce po No-
wym Roku fabryka będzie ponownie
uruchomiona. | : ł

W. dniu 28 grudnia fabryka za-
angażowała 650 robotników na dwa 

„czaszkę. Równocześnie pokaleczony (dni (30 i 31 ub. m.) dla wykończenia

gałęziami został Franciszek Okunko.;

WYW EZESKUEEEDADOO WŚ AIKLKSK EROL.AS

|przyrzeczenia, że

choinkowe |
wioną przez ludziczujących dobrze,

a którym należy się uznanie, za ten

pomysł napozór tak błahy. A jednak,

2 tej „choinki“ nad głowami prze-

chodnia przepływa silny powiew

mocy Bożego Narodzenia.
Niejeden przechodzień patrząc na

tą choinkę wczuwa się w niebiań-

skiej słodyczy wspomnienia: stajen-,

ki, żłobka, Trzech Króli zewscho-
du... !

i Pokrzepiony na duchu z większą

siłą ducha odchodzi ze stlowami

„Chwała Panu ma Wysokości a na

" ziemi pokój ludziom dobrej woli".

produkcji. Robotnicy przystąpili do
pracy, lecz jednocześnie zażądali od

dni pozostałych 70 robotników, oraz
po remoncie

wszyscy robotnicy zostaną przyjęci.
Dyrekcja odpowiedziała, że nie

może zatrudnić na dwa dni wszyst-
kich robotników, bo nie ma dla
nich pracy, a również po remoncie
nie może zatrudnić wszystkich, gdyż
przejdzie na inny rodzaj produkcji,
a mianowicie na produkowanie obu-

wia letniego.
Po otrzymaniu tej odpowiedzi ro-

botnicy porzucili pracę.
Wobec wytworzonej sytuacji dy-

rekcja fabryki zamierza zrezygno-
wać z wykończenia produkcji, któ-
ra trwałaby do 31 grudnia 35 r. i
przystąpić do normalnego remontu,
któy był zapowiedziany przy wymó-
wieniu pracy.

rk fabryki przyjęcia na te dwa

carstw oraz nominację Edena, pisząc
o nowym ministrze spraw zagranicz-
nych następująco: „byłoby iluzją
sądzić, że nowy szeł Foreign Office
oddali się oebenie od swej polityki
osobistej, wskutek której stał się na-
stępcą Hoare'a“... (KAI

Stypendja w Ameryce
konserwów owocowo - warzywnych,
„przemysłu mięsnego (wędliniarstwo,
konserwy, uboczne produkty, mikro-
biologja). M -

Stypendystom gwarantuje się na
przeciąg jednego roku utrzymanie, a
także opiekę oraz wszelkie możli-
we ułatwienia.

Bliższych szczegółów co do wa-
runków  stypendjów udziela Izba
Przemysłowo - Handlowa w Wilnie.

"Wielki wiec protestacyjny
przeciwko prześladowaniu Polaków na Litwie

zaznajomieniu się z obecną tragiczną
sytuacją Polaków w Litwie — jedno-
myślnie postanowili zwołać na dzień
5 stycznia 1936 r. (niedziela) na go-
dzinę 12 min. 30 wielki wiec prote-
stacyjny do sali miejskiej (ul, Ostro-
bramska 5).

Na tem zebraniu został powołany
komitet organzacyjny wiecu pod
przewodnictwem generała brygady
Mikołaja Osikowskiego.

Podając powyższe do powszech-
nej wiadomości, wzywamy całe spo-
łeczeństwo, a zwłaszcza społeczeń-
stwo i organizacje wileńskie do jak-
najliczniejszego udziału wraz pocz-
tami sztandarowemi w wiecu.

Dalsze szczegóły będą ogłoszone
w prasie, radjo i plakatach.

Komitet Wykonawczy.

(Wszelkich  informacyj udziela
sekretarjat komitetu w lokalu Fede-
racji — Orzeszkowa '11-b, telefon
14-94),

 

Sąd odparł ataki p. Szyrana

i kult...
p. Utakowiczėwny
na nie dotychczasową twórczością
zasłużyła. Twórczość ta bowiem ob-
fituje w religijne motywy, odczute
głęboko i w dobrej formie poetyc-
kiej zrealizowane.

Skądże więc teraz, nagle, to —
„bluźnierstwo”'?

Odpowiedź jest tylko jedna i
bardzo prosta: liłakowiczówna ule-
gła pewnej psychozie na punkcie
„kultu“ Marsz. Piłsudskiego i — być
może nieświadomie — przeniosła na
tę postać cechy prawie nadprzyro-
dzone. Kto się na to oburza, kto tę
„kolędę'* piętnuje jako „blužnier-
stwo”, kto w tem widzi zło, — po-
winien sięgnąć do jego źródeł i te
źródła przynajmniej nazwać,
pierwszym rzędzie zaś ten, kto (jak
„L K. C.“ i „Czas“) ponosi część od-
powiedzialności za nadanie  „kulto-
wi“ Marsz. Pilsudskiego takich form,
jakie dziś ma... Piszący te słowa
miał w ręku — niezdarną zresztą —
„pieśń za duszę Marsz. Piłsudskie-
go“. I musi powiedzieć, że była to
raczej pieśń do (|) Marszałka Pił-
sudskiego. Te i inne objawy „kultu“
świadczą, że jego „kapłani”, 4 zwla-
szcza „kaplanki“ nadali 'mu formy
nieraz niewłaściwe i niezdrowe.

„Kult“ cztowieka jako pol-boga
sięga bardzo odlegiych czasów... Na-
poleona nazywano „bogiem wojny”,
ale żadnemu — zdaje się — z jego
wielbicieli nie przyszło na myśl wy-
grażać się Bogu z powodu jego
śmierci... Niezdrowe objawy „kultu“
człowieka, o iktórych piszemy, były
obyczajem w Rzymie cesarskim, że-
by się nie cofać jeszcze dalej w prze-
szłość,

Poeta - pochlebca nazwał Augu-
sta „praesens divus' (bóg obecny).
Domicjan kazał do siebie przema-
wiać: „Domicjan pan i bóg nasz”.
„Chrześcijanie zaś umierali wówczas
nietylko dlatego, że nie chcieli palić
kadzidła przed posągiem bogów, ale

'i dlatego, że go nie chcieli palić
przed posągami cezarów.

Dalecy jesteśmy od odmawiania
zwolennikom Marsz. Piłsudskiego
prawa do oddawania Mu honorów i
najczulszych oznak czci. Jako kato-
licy jednak uważamy sobie za obo-
wiązek zwrócenie. uwagi, że ten
„kult' przybiera nieraz formy, które
rażą nasz świat uczuć. Mamy na
myśli dzisiaj „kolendę“  Iltakowi-
czówny. Ale nie tylko ten nieszczę-
śliwy występ b. sekretarki Marsz.
Piłsudskiego.

ŻART, KTÓRY SIĘ ŹLE
SKOŃCZYŁ.

W. dniu 31 ub. m, o godz. 10-ej,
Feliks Dokurniewicz, lat 18, m-c wsi
Zawszańce, śm. solecznickiej, przy-
wiózł zboże do młynu folw. Jawo-
rów, gdzie dła żartu usiłował zatrzy-
mać turbinę wodną i w tym celu
chwycił za pas transmisyjny, został
jednak porwany przez ten pas i o-
kręcony na kole. Dokurniewiczowi
oderwało lewą rękę i złamało prawą
nogę powyżej kolana. Pokaleczone-
go odwieziono do szpitala w Wilnie.

SPŁONĘŁA BOŻNICA.
|. GRODNO. Przed godziną trze-
‚ с14, w noc Sylwestrową, nieznani
jsprawcy podpalili bożnicę drewnia-
ną, znajdującą się ma przedmieściu.
Koło węgła budynku podłożono
szmaty, namoczone naftą, Ogień za-
uważył przejeżdżający tamtędy do-
rożkarz. Powiadomił on o tem po-
bliskich mieszkańców, a ci wezwali
straż ogniową. Ogień zdołano szyb-
ko ugasić, mimo że dosięgnął już
sufitu. Władze śledcze wszczęły do-

| chodzenie.
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"na ks. Ostaniewicza
W dniu 12 stycznia roku ub. od-

był się w lokalu Straży Pożarnej w
m. Łużkach zabawa taneczna uroz-
maicona występami kilku domoro-
stych aktorów.

Między innymi również wystąpił
z kupletami miejscowy lekarz dr.

Odpowiednia na to wystąpienie
jd-ra Szyrana była rezolucja powzię-
ta przez zebranych w tym celu pa-
rafjan, którzy potępiając gorszące

|zajście, postanowili ogłosić tę rezo-
lucję w prasie.

Istotnie artykuł piętnujący po-

Wsiewołod Szyran, który w ułożo-|stępowanie d-ra Szyrana ukazał się
nych przez siebie zwrotach w spo-
sób _ nieodpowiedni skrytykował
działalność miejscowego księdza
proboszcza Stefana  Ostaniewicza,
wyszydzając zwłaszcza jego pracę w,
akcji katolickiej. Wystąpienie to
chociaż bezimienne, było tak jaskra-
we, iż każdy zrozumiał o kogo tu
chodzi.

Wywołało to ogólne oburzenie
wśród społeczeństwa nawet u ino-
wierców.

Ina“, a podpisany przez księdza pseu-
| donimem „J, Moroz. sekr.“.

|w Nr. 5 tygodnika „Nasz Przyjaciel“
|zatytutowany: „Lužki-—-powiat Dzis-

Czując się dotkniętym nahonorze,
dr. Szyran zaskarżył ks. St. Ostanie-
„wicza O zniesławienie, lecz Sąd
Okręgowy po rozpatrzeniu sprawy
ks. Ostaniewicza uniewinnił. Unie-
winnił go również Sąd Apelacyjny,
który w dniu wczorajszym rozpatry-
wał tę sprawę ponownie. (e)

ж
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WPŁYW MAS
NARODOWYCH
Ostatnie dwa lata w rozwoju Obozu

Narodowego zaznaczyły się bardzo
silnie. Idea narodowa opanowała pol-
skie masy robotnicze, Świadczą o tem
wypadki w Częstochowie, we Wło-

cławku, na Górnym Śląsku, w Bia-

łymstoku, a przedewszystkiem w Ło-
dzi. Narodowa Łódź w przeciągu о-
statnich dwóch lat urosła w naszym

ruchu do znaczenia symbolu. Z Łodzi
poszedł przez cały kraj jakby powiew

odrodzenia. Wybory samorządowe

łódzkie w maju 1934 r., Sieradz i Łę-
czyca, obrady i uchwały narodowej
rady miejskiej, rozwiązanie tejże rady,

a wreszcie prawie zupełne wstrzyma-
nie się ludności polskiej w Łodzi od
wyborów w dn. 8 września 1935 r.

świadczą, iż idea narodowa nietylko

silnie oddziałała na serca, umysły i
wyobraźnię robotników łódzkich, ale

zorganizowała ich w szeregach, świa-

domych swoich zadań i obowiązków.

To już nie tylko narodowe nastroje,

sle zorganizowana ruchu narodowego

awangarda i siła.

Przeobrażenia, których świadkami
byliśmy w Łodzi i w okręgu łódzkim,

wywarły wielki wpływ w całej Polsce,
Najlepiej wpływ ten określił jeden z
radnych żydowskich w Łodzi: „Nale-
ży zrobić wszystko, aby zaraza z ratu-

sza łódzkiego nie rozlała się po całym

kraju”. Rozwiązano radę miejską, ale

to / raczej wzmocniło organizację

Stronnictwa Narodowego, a narodowa
Łódź jeszcze w większym stopniu za-

częła oddziaływać na inne części pań-

stwa polskiego.

Nietylko zresztą wśród robotników

zaznaczył się wprost sugestywny

wpływ idei narodowej. Z równą słusz-

nością można to powiedzieć o masach
chłopskich. Pod sztandarami narodo-

wemi organizują się rzesze włościań-

skie jużprawie ną terenie całej Polski.
Chłop polski coraz bardziej rozumie,
iż zmiana stosunków może nastąpić

nie przez walki klasowe czy stanowe,
ale przez przebudowę całego życia,
wszystkich jego dziedzin, a tego do-
konać może tylko prąd, który wła-
śnie taką całość ogarnia i posiada pro-
gram zreformowania tej całości.
Chłop polski w szeregach narodo-

wych nietylko organizuje się, ale chce
w nich odgrywać czynną 1 świadomą

rolę. Wśród włościan posiada ruch
narodowy nie tylko tysiące członków,
ale także wyrabiają się na wsi naro-

dowi działacze chłopscy i kierownicy.
Proces ten odbywa się powoli, ale

stale. Tem donioślejsze jest zjawisko,
iż zaznacza się ono dobitnie. właśnie
w młodszych rocznikach, które wyszły
z wojska.
Rozwój Obozu Narodowego wśród

warstw ludowych posiada znaczenie |

nietylko przez to, iż daje siłę liczebną.

Znaczenie jego jest głębsze i donio-
ślejsze. Uwidacznia się już wpływ te-

go faktu na twórczość umysłową, lite-

racką j artystyczną, a także na zaga-

dnienia moralne. Idea narodowa
przez masy podbija t. zw. inteligencję.
Masy narodowe bowiem wytwarzają

już same nie tylko działaczy społecz-

nych i politycznych, ale narodowych

poetów j artystów. Dość tutaj wspo-
mnieć o Dobrzyńskim, o którego tomi-
ku poezji tak pięknie na łamach na-
szego dziennika pisał Karol Hubert
Rostworowski w numerze gwiazdko-
wym. Dobrzyński nie jest zresztą je-
dyny, już jest szereg cały, może mniej

* wybitnych, ale jemu podobnych,
Przytem postawa moralna zorgani-

Zowanych robotników i chłopów w

Obozie Narodowym. posiada także
swoją wymowę. Są to ludzie zdecydo-
wani, pełni poświęcenia i hartu, goto-

| wi do Pracy j walki. Ta ich postawa
uczy i Zarażą, prostuje karki inteli-

gencji, nakazuje jej stawać w tym sa-

mym szeregu. Warstwy inteligentne

przekonywują się, iż oportunizm,
snobizm, dbałość tylko o osobiste wy-
gody — to nie są cechy, któreby u-
prawniały do odgrywania roli kierow-
miczej. Są oznaki, iš t. rw, warstwy
inteligentne zaczynają się otrząsać 1
zaczynają rozumieć, iż aby być czyn*

; i do człowieka i do polityki, którą ten

 

RZĄD BEZ OBLICZA
Tak samo jak Sejm i Senat, tak sa-

mo i rząd jest bez oblicza. Powody te-
$0 stanu rzeczy są wielorakie i róż-
norodne. Jedna z przyczyn jest bardzo
ogólnej natury, Albowiem tak samo,
jak każda władza ma istotne źródło, z
którego pochodzi, tak samo i polity-
ka, przez tę władzę uprawiana, musi
dowieść swego pochodzenia,
Tak samo jak nie jest do pomyślenia,

aby ktokolwiek mógł sprawować wła-
dzę, którego faktyczne prawo do rzą-
dzenia było niewiadome lub mogło
być kwestjonowane, tak samo i źródło,
skąd rządzący czerpią swoje przeko-
nania, pogląd ich na sprawy publicz-
ne i na sposób ich prowadzenia muszą
być znane. Pełn$ świadomość opinii
publicznej w tej sprawie daje sprawu-
jącemu władzę obok faktycznego pra-
wa jeszcze i moralne prawo, a również
praktyczne uprawnienie do rządzenia
i kierowania losem kraju. Im lepiej
rzeczy te są znane szerokiemu ogóło-
wi, im częściej zostały sprawdzone,
tem lepiej wyjaśniają nam one drogę,
po której rządzący kroczą. Leży to w
interesie obu stron, a więc tkwi w tem
również interes państwa i to bardzo
poważny.
Z jednej strony zabezpieczeni są w

ten sposób rządzący od bezpodstaw-
nych lub urojonych zarzutów, od zło-
śliwej i niesumiennejkrytyki.Ž drugiej
dają one zapewnienie, že polityka bę-
dzie miała cechy stałości, a nie do-
rywczości, że oparta o polityczną
przeszłość rządzacego wyjaśnia każ-
de jego słowo, daje właściwą wagę i si-
łę każdemu jego wezwaniu, każde: za-
powiedzi i obietnicy. To jest jedyne
źródło, skąd wypływa istotne zaufanie |

człowiek prowadzi. To nie da się ni-
czem zastąpić, To jest konieczne dla
każdej władzy, przy każdym ustroju,
i w każdych warunkach, przy których
wypada rządzić, |

Dziś, dla właściwej oceny sytuacji i
politycznej kraju, dla poznania na-
strojów i poglądów, trzeba zrozumieć,
że są one przedewszystkiem  skut-
kiem doznanych zawodów, że powsta-
ły one wskutek silnego rozczarowa-
nia i co do ludzi rządzących i co do
systemu rzadzenia, Trzeba ocenić wra.
żenie choćby faktu rozwiązania Bez-
partyjnego Bloku z Rządem! i

Latami całemi powiatowe wydaw- |
nictwa tego bloku komentowały i wy- |
jaśriały wszystkie posunięcia wszyst- į
kich następujących po sobie rządów ja- |
ko szereg zwycięstwnadkryzysem.nad |
onozycją, nad rozpietošcią cen i t. d. į
Wszystko, co szło od rządu, było ce- |
lowe i rozumne. Wszystko było skie- |

 
rowane do wzmożenia potęgi państwa.
Oficjalne organy prasy wyjaśniały przy
każdej zmianie rzadu, że rząd czy
też minister odszedł, bo spełnił powie-
rzone mu zadanie, że załatwił dobrze
wskazaną mu sprawę na tym czy in- |
nym odcinku!Wszyscy ministrowie od-
chodzili w blasku dobrze spełnionego
obowiazku. każdy prawie że zasłużo-
ny dla Polski,
A tymczasem dziś ludzie się dowia- |

dują z ust nie byle jakich, bo z ust in- i

 

Na Ilustracji widzimy 250.000 obrączek Ślubnych, złożonych przez Włochówpod-

2 czas ostatniej zbiórki na polrzeby Ojcz; zny.
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nikiem twórczym, to trzeba mieć od-
wagę i charakter, że nie wystarcza
tylko patentczydyplom.
Odbieramy wrażenie, iż najbliższy

okres w rozwoju Obozu Narodowego
zaznaczy się zmianą postawy inteli-
gencji Wówczas idea narodowa zacz-

nych ministrów, należących do tej sa- |
mej grupy, że położenie państwa jest |
bardzo ciężkie, że trzeba dużych wy- |
siików ze strony społeczeństwa, aby |
naprawić skutki błędnej polityki fi- |
nansowej, nieprzemyślanej polityki go- |
spodarczej. To samo w samorządzie,|
to samo w szkolnictwie! Jakżeż w |
świetle tych nowych miarodajnych gło.
sów wyglądają oświadczenia czynione |
poprzednio! Jakże to? Wszystkie rzą-|
dy wypełniły swoje zadanie, a kraj
znajduje się w nadzwyczaj trudnem
położeniu? Jakaż musiała być ta
współpraca z rządem wewnątrz Bloku
Bezparty'nego, jeżeli ulega on rozwią-
zaniu? Nikt nie uwierzy, aby rozwią-
zywano to, co było pożyteczne, co
uczciwie i patrjotycznie i bez korzyści
osobistych pracowało dla państwa!
Głosy przestrogi odzywały się dawno.
Nawet w samym obozie rządowym u-
bolewano nad gatunkiem ludzi, którzy
umieli wspinać się.wysoko po drabinie
karjery. Czy dziś umie się ocenić w
dostatecznej mierze tę wielką krzyw- |
dę, jaką wyrządzali ci liczni ludzie na
najprzeróżniejszych stanowiskach |
większych czy mniejszych? Czy tam, |
czę trzeba, zdają sobie sprawę, że ta |
rzywda, ta krzywda moralna tkwi w |

pozrywaniu naturalnych więzów, któ- |
re każde społeczeństwo powinny łą- |
czyć z tymi, którzy stoją u góry i niem |
rzadzą?

į

|
t

1

Dlaczego to piszę i dlaczego uwa-
žam za swój obowiązek ostrzec przed
tem, o czem nie wszyscy wiedzą?

To, co się słyszy w stolicy kraju,
te przeróżne kombinacje zmian, jakie
zajść mają w rządzie, komentarze, ja-
kie przytem są wypowiadane, czynią
wrażenie, jak gdyby chciano za pomo-
cą tych projektowanych zm'an na-
prawić w opinii szerokich mas wszvst- |
kie złe nastroje, zniweczyć wszystkie |
złe skutki, o których powyżej była
mowa, zmienić usposobienie, uzyskać |
przychylność. życzliwość, jakgdyby
niewiara mogła odrazu ustąpić miejsca
zavfaniu,
Tak nie jest, i na podobne zmiany

natychmiastowe rachować nie można.
Tych właściwych więzów nie

nawiązuje się tak łatwo z po-
wrotem. Więzy naturalne — рто-
wadzą przez  przedstawicie's'wo
narodowe. A tymczasem przez dzie-
sięć lat rządy miały w program'e
swych działań pomniejszenie wpły-
wów ji znaczenia przedstawicielstwa
narodowego, Wvbrały dla osiągnięcia |
tego celu metodę najlatwieiszą, ale
najgorszą, powiem nawet naifatalniej-
szą w skutkach właśnie dla przy-
szłvch rzadów.
Gdyby Seimv, jako takie, gdybv о-

pozycja, zasiadające w Seimach, były
zwalczane rzeczowo, gdyby umiano
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    1  | kiem jako ludzie.

 
mie przenikać wszystkie dziedziny ży- !

"cia narodu.Przetworzy ona sztukę,lite- | z

raturę natchnie naukę, zmieni oby- | + |: poprostu w powszechnej bezmyślno- | PDai

czaje, przywróci znaczenie rodzinie, a |

wtedy nadejdzie także chwila, że na- |
pełni swoją treścią formy |

państwowego. į

opinję przekonač „argumentami“, a
nie propagandą, że słuszneść jest po
stronie rządu, gdyby umiano wyja-
śnić, że się grupy poselskie mylą, że
ich przewidywania, ich obliczenia są
niesłuszne, ich krytyka nieusprawie-
dliwiona, gdyby wreszcie życie po-
twierdziło Aaa rządzących, a zada-
ło kłam głosom opozycji, to naturalnie
Sejm i taki jaki jest dziś i inny, w nor-
malny sposób powstały, byłby za rzą-

| dem, byłby posłuszny rządowi, a je”
dnocześnie zgodny z wolą i opinją na-
rodu. Ale stało się wprost inaczej.
Rządy wolały przechodzićinad przed-
stawicielstwem narodowem i na' tem,
co ono mówiło, i nad głosami opo-
zycji do porządku dziennego.

Dziś społeczeństwo przechodzi, na-
turalną rzeczy koleją, ponad głosami
z kół rządowych, rozlegającemi się
czy z mównicy sejmowej ,czy ze szpalt
pism, czy przez radio również do po-
rządku dziennego, i to bynajmniej nie
ze złej woli, ze złych instynktów, z a-
gitacji, ale dlatego, że tak się samo
stało. To samo przyszło. Po tem, co
było poprzednio, po tem, co ministro-
wie powiedzieli o swoich poprzedni-

| kach, co Blok mówi o sobie, gdy go
już niema, jakżeż mogło stać się ina-
czej? Rząd zgub'ł «prawdziwą dro-
gę do poznania potrzeb. myśli i nastro-

| iów społeczeństwa. Wwvciaga rękę, a
nie wie jak i do kogo. Wyciąga w pró-
żnię. Jest tyle organizacyj, towa-
rzystw, urzedów, a okazuje się, że to
nie jest społeczeństwol

Nie chciano liczyć się z przedstawi-
cielstwem narodowem, gdy przedsta-
wiało ono 70 proc., czy więcej społe-

| czeństwa. Jakżeż miano by się Iczyć
z tem, które zostało wybrane przez
20 proc. uprawnionvch do g'osowania,

| czy jeszcze mniej? Byłby to paradoks
którego życie nie znosi. Bvlobv ie-
dno pogłębienie chaosu więcej. Byłoby
opóźnieniem współpracy, która natu-
rolnie istnieć musi i przyjść musi.
Współpraca może być i musi być, ale
6dy się wzajemnie znają obie strony.
Rzed musi znać prawdz'we oblicze
społeczeństwa. Społeczeństwo musi
zmać oblicze rządu,
Rząd przemawia tak, jakgdvby jeśo

oblicze było znane powszechnie, jak
śdyby każde jego słowo było rozumia-
ne. Niestey, nie zna go i nie rozumie
prawie nikt! Nic nie mówią nazwiska,
nie mówi nic przeszłość polityczna.
Rząd nie ma oblicza politycznego, ja”
kąż ma uprawiać polityke? Jakaż ona
ma być? Przecież w każdej dziedzinie
naszego życia, społeczeństwo domaga
się więcej. aniżeli przedtem; nie tylko
chce znać program, ale i metody po-
stępowania i system rządzenia. Gdzie-
indziej i kiedyindziej o to nie pytano,
bo nie było podstaw do przypuszcze-
nia, aby metoda była niesłuszna, a sy-
stem niesprawiedliwy! Obecnie wyma-
gania te sa na pierwszym planie,
Rządcy kraju znani muszą być i ja-

ko politycy i jako administratorzy
swoich min'sterstw, a przedewszyst-

Tego chyba ma
prawo wymagać opinja publiczna—ta,
która nie wychodzi ani z założenia do-
znanej krzywdy, lub niesprawiedl:wo-
ści, ani z punktu widzenia stronnicze-
go, ale ze stanowiska dobrej woli,
dbałej o Polskę przedewszvstkiem, O-
na to mówi: Jeżeli jest tak źle, to
patrjotycznym obowiązkiem iest dbać
© gatunek ludzi, o ludzi, którzy byliby
znani i ze swej służby dla krain i zna-
nych ze stałości przekonań, Moralne
i polityczne prawo do rządzenia, musi
być conajmniej zrównane z praktycz-
nem, :
Czy na pytanie, nasuwające się co-

raz częściej coraz natarczywiej:
„Dokąd dąży rząd?”, jest moż!we,
aby w obecnych czasach, w dwudzie-
stym wieku, społeczeństwo odpowia-
dało sobie: Nie wiemyl :
Czy może usprawiedliwić taki stan

rzeczy?

SEWERYN CZETWERTYŃSKI

——--—

P. S'plczyński
o nacjonaližmie

Nie bez wesołości czytamy w „Kur.
Por.“ taką oto ocenę ruchu narodo-
wego:

„Wywodzi się z pojęcia jedności na-
rodu, lecz karykaturyzując topojęcie usi-
łuje uczynić zeń tamę dla swobodnego
rozwoju procesów społecznych w naro-
dzie, dla ścierania się idej, myśli i po-

czoną ufność w szematyźmie i nacisku,

|
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PRZEGLĄD PRASY
„LIBERALIZM*

KONSERWATYSTÓW

Rok 1936 ma być dla Polski roz*
strzygającym w wyborze między sy=
stemem totalnym a liberalnym —
twierdzi „Czas'. Organ konserwa*
tywny oświadcza się za liberalizmem:

„Istnieją tylko dwie ewentualności: ale
nasz system polityczny zarówno Й

względem personalnym jak i pod wzglęe
desi stosowanych metod zyska sobie zae
utanie społeczeństwa,
znaczne z koniecznością i możliwością
jego zliberal zowania, albo trzeba bądzie
cprzec wszystko na przymusie, a wtedy:
dotychczas stcsowane środki przymusoe
we okażą się niewystarczające i trzeba
będzie sięgnąć do środków bardziej beze
względnych, które cechują ustroje to”
talne'.
Sprawa nie jest tak prosta. Obóz

Narodowy nie hołduje temu, co por
spolicie nazywa się liberalizmem, u.
znaje w szerokim zakresie prawa je=
dnostek, podporządkowuje je jednak
interesom narodu. Literalizm zaś ue
waża prawa jednostki za punkt wyje
ścia, za dogmat polityczny; Polak i
Żyd są dla niego jednostkami mają”
cemi równe prawa i równe stanowi
sko w państwie, Totalizm oczyw ścia
nie odpowiada ani tradycjom, ani cu=
chowi polskiemu. Byłby on przeszko+
dą w rozwoju naszego narodu i pańs
stwa.
Co do „Czasu“, to byl on dotad naj“

gorętszym i najbardziej serwilistycze
nym chwalcą sanacyjnego systemu. Z
jego szpalt wychodziły najbardziej zaa
iadłe ataki na opozycję antysanacyje
ną, w szczególności na Obóz Narodoe
wy. Jego dzisiejszy „liberalizm
jest próba przystosowania się do no”
wych czasów.

ŻYDZI PRZECIW ARABOM

Całe żydostwo protestuje przeciw
projektowi nadania Palestynie Rady
Ustawodawczej. P. Appenszlak uzasa-
dnia opór Żydów takim argumentem!
„Są dwie Palestyny żydowsk'e: ta. któe

ra już przybyła na miejsce — i ta, którą
zatrzymano w drodze. Ta druga, poten-
cjonalna Palestyna, finansująca dzieła
odbudowy... nie rezygnuje ze swych praw
i domaga się usunięcia krzywdy... Dopóe*
ki naród żydowski nie wszedł do Palesy=
ny, żadne ciało — poza władzą manda*
tową, powołaną do poczyniena wszyst=
se co jest niezbedne dla utworzen'a
siedziby narodowej — nie może stano=
wić o ustawach kraju.
Powołanie do życia Rady Ustawodaw=

czej bez należytego udziału w tem współ
gospodarza kraju, narodu žydowskiego—
jęst koncesją na rzecz szowinizmu arabe
skiego, dokonywującego napaści na nasze
prawa. W dziedzinie praw jest to napaść
podobna do tej, jakiej dokonano ostatnio
na niepodległość absyńską".
Porównanie jest nonsensem, ale nia

© to chodzi. Uderza nas w rozumowa*«
niu Żydów zupełny brak zmysłu poli»
tycznego. Jest to przejaw pychy raso=
wej» która Żydom uniemożliwia real<
ną ocenę  syturcji.

P. Appenszlak nie zastanawia się
np. nad tem, że stworzenie Rady U-
stawodawczej nie byłoby może dla
Żydów mniejszem złem, gdyż skanali=
zowałoby opozycję Arabów w łoży”
sko, na którego bieg mieliby wpływ #
Anglicy i Żydzi. Mogliby Żydzi wów-
czas prowadzić jakaś polityczną akcię
wobec Arabów, szukać komprom'su =
jedną ich grupą, wykazywać wobec
władzy mandatowej swe umiarkowa=
nie, dobrą wolę. Tymczasem opór ży”
dewski przeciw Radzie jędnoczy A=
rabów i potęguje ich zaciętość anty«
żydowską. a Żydów uzależnia od ła«
ski Anglji,

„W OBRONIE BELFROW“

P. Nowaczyński występuje w „Po*
lonji' z obroną katechetów į „bel“
frów':, czyli profesorów gimnazjal-
nych w b. Galicji przedwojenej przed
ujemną i niesprawiedliwą oceną, ja*ą
znajdują oni obecnie w powieściach
niektórych pisarzy (Zegadłowicz, No-
wakowski, Alberti). P. Nowaczyński
zna z własnego doświadczenia aż czte-
ry galicyjskie gimnazja, zna także 0=
wo gimnazjum wzdowickie, które p.
Zegadłowicz w „Zmorach” przedsta”
wił jako „pandemonjum makabryczne

co będze równo»

go wyuzdaństwa, podgórską Gomorę i
infernalne gniazdo źmij, poczwar, jasz-
czurów i ropuch". Wykazuje pan N, z
humorem i ciepłym sentymentem, że
ciało profesorskie w tych szkołach by-
ło inteligentne, życzliwe dla młodzieży
i wyrozumiałe, a np. w gimnazjum św.
Anny w Krakowie składało się z
prawdziwych uczonych i niepospoli=
tych pedagogów. Z g'mnazjów tvch
wyszło wielu znakomitych Polaków,
wyszło także — dodaje pan N. sarka*
stycznie — wielu dzisiejszych lum.na*
rzy sanacyjnych,
„Niema sensu i racji nadal tak obsma*

rowywać w powieściach i nowelkach pe”
| dagogów z Lod ji, sk Gł -

ślądów, pokładając natomiast mieograni- | O ae a wOLAO

P. Stpiczyński miał zapewne na my-

nę. Ale wiadomo, że w tem 9-leciu |
nie narodowcy rządzili państwem,

chowali nam nadrzędną państwowotwór=
cząelitę, dzięki której państwo kwitnie,

konsoliduje się, krzepnie

Nawet po odrzuceniu tej ostatniej
„zasługi”', zostanie dość tytułów dla

Keliai śli ostatnie 9-lecie, gdy pisał tę oce” | wdzięczności i uznania wobec owych
dziś tak lekkomyślnie oczernianych
„beltrėw“,

  



Walka z chałupnictwem
„ Krakowska Izba przemysłowo-han-
dlowa podjęła wstępne prace nad ог-
ganizacją chałupnictwa i przemysłu
łudowego. Izba widzi w tej pracy moż-
ność wyzyskania zasobów naturalnych
ziemi oraz wolnych rąk i czasu lud-
ności wiejskiej i małomiejskiej, a w
konsekwencji stworzenie dodatkó-
wych źródeł dochodu dla gospodarstw
drobnych na wsi.
_ Imaczej na to samo zagadnienie pa-
trzy krakowska Izba rzemieślnicza.
Uważa ona przemysł chałupniczy, ć '-
mowy i ludowy za konkurenta, który
nie wykupuje świadectw przemysło-
wych, nie płaci podatków, nie zna
ubezpieczeń społecznych. Dlatego
Trba rzemieślnicza domaga się ograni-
czenia uprawnień tego najdrobniejsze-
gó przemysłu. Wskazuje ona słusznie
na częste objawy partactwa i fuszerki,
ma niehigieniczne warunki pracy, na
wyzysk chałupników przez finansują-
cych ich kapitalistów.

Izby rzemieślnicze w Łodzi i w Kiel-
each złożyły rządowi odpowiednie
miemorjały. Izba w Kielcach wzywa
«wręcz do wvtepienia przemysłu cha-
łupniczego. Największy nacisk Izba ta
%ładzie na to, że na nędzy chałupni-
Mów żerują niesumienni kapital ści.
Jeden z nich ma mieć w Kielcach 6
kamienie, a chałupnikom za całodzien-
mą oracę płaci 60 do 70 groszy,

Wielki przemysł łódzki od kilku lat
konstatuje, iż największe kolosy Łodzi
padają i ulegają likwidacji, a krosna
przenoszą się albo do mniejszych war-
sztatów, albo wręcz do chat, Dooko*
ła Łodzi powstają całe osady, opiera-
face. swój byt na pracy chałupniczej.
Znalazł się nowy typ kapitalisty, ano-
nmimowego handlowca, który dostar-

cza chałupnikom surowiec, zaliczkuje
pat i odbiera towar gotowy. Ten
apitalista unika w ten sposób bardz

kosztownego aparatu przetwórczego,
otrzymuje towar taniej i tworzy kón=

kurencję niebezpieczną dla normal-

nie zorganizowanego warsztatu prze-

mysłowego, Ta nowa forma org

dizacji pracy zagraża nie tyle
rzemiosłu, ile wielkiemu przemysłowi
wielkokapitalistycznemu.
Władze w ciągu ostatniego roku

głównie w czerwcu 1935 r.) wydały
rozporządzenia, określające charakter
pAmrės chatupniczego, domowego
lidowego. Stosunek władz do tego

przemysłu nazwać można zasadniczo
przychylnym. Ale to stanowisko rządu

niepodabe się ani Izbom rzemieś!lni*
czym, ani niektórym Izbom przemysło-
»ó-handlowym. Podjęły one oczywi-
ście zabiegi o zmianę stanowiska rzą*
du, Wojewoda łódzki w specjalnym
okólniku polecił starostom, aby uła-
4wiali kontrolerom Izby rzemieślniczej
badanie, czy. przemysł chałupniczy nie
przekracza swoich (uprawnień, Izba
rzemieślnicza kielecka zorganizowała
doraźny epis chałupników dla ob-
myślenia eposobów walki z ich koń-
kurencją,

Niewątpliwie nie jest pomys'nem.
rozwiązaniem, chałupnictwo finanso*

wane ij oczywiście wyzyskiwane przez

Kkapitalistę-Żyda i nie Żyda, jak to dziś

tak często ma miejsce. Nie mniej wal-

ka Izb rzemieślniczych i przemysłowo-
handlowych z drobnym przemysłem,

 

 

(Od własnego korespondenta)
\

nietylko ludowym i domowym, ale I
chałupniczym nie da i dać nie może
rezultatów. '
Już dziś z drobnego przemysłu żyłe

kilkaset tysięcy rodzin, Słyszałem na-
wet zdanie, że warsztatów chałupni-
czych mamy więcej, jak rzemieślni=
czych, a rzemieślniczych mamy
400.000. Nasza struktura gospodarcza
wsi predystynuję nąs wręcz do spe-
cłalizacji w dziedzinie drobnego, do-
mowego przemysłu, Dla rolnika, ósia-
dłego na karłowatem gospodarstwie,
zajęcie drugie, dodatkowe, jest wręcz
życiówą koniecznością. To drugie za-
jęcie to przemysł domowy, ludowy, lub
rzemieślniczy. Nie jest oń tem samem
dla rolnika, czem jest warsztat rze-
mieślnika, sklep dla kupca fabryka
dla przemysłówca. Nie może podlegać
tym samym prawom ani tym samym

obowiązkom c4 tamte. Byłoby błędem
niedocenianie nórmalnych, o wysokim
poziomie fachowym i technicznym,
warsztatów rzemieślniczych czy han*
dlowych. Ale nie mniej byłoby błędem
i zamykanie oczu na wielką koniecz-
ność życiową miljonowych mas, sz:t-
kających uzupełnienia swoich zarob-
ków w pracy chałupniczej czy w prze'
myśle domowym i ludowym; .

Dlatego trzeba zdać sobie sprawę z

istotnych potrzeb społeczeństwa pol-
skiego w tej dziedzinie i do tych po*

trzeb dostosować środki działania.
Pierwsza dziedzina — to uregulo+

wanię zakresu uprawnień i warunków
pracy drobnego przemysłu. Druga:—
to jego organizacja.

Przemysł chałubniczy ma sens spo”
łeczny tylka wtedy, gdy: wyzwoli się
z zależności od kapitalisty, gdy zor=

 

 

Kraków, w styczniu

ganizuje swoje spółki I spółdzielnie,
swoje magazyny i sklepy, swoje skład-
nice surowców gdy więc będzie pra-
= na rachunek swój, a nie kapita-

sty.
Banki państwowe, specjalnie B.G.K.,

finansują wielki przemysł i wielki
handel, Jakżę i olbrzymie, a wdzięcz-

ne pole mają przed sobą te same ban-
ki i Państwowa Rada Spółdzielcza
przy żorganizówaniu drobnego przė-
mysłu ludowego, domowego, chałup-

nietwal Postawić na nogi, wyrwać ż

tysiecy, a może i miljony rodzin czysto
polskich! Tóć to cel dla pracy pokole-
nia całego,
Bo — między innemi — tu właśnie

tkwi jedno z podstaw przebudowy
gospodarczej Polski,

; M. W.
—|—

Polska na ostatniem
miejscu

Statystyka małżeństww Europie

Według danych Gł. Urzędu Statyst. w

drugin: kwartale 1935 r. na 1000 miesz-

kańców zawarto małżeństw (liczby w na-

wiaša-b dotyva II kwartału 1931 r): w

Polsce —- 6.4 (1.6). w Angli: 97 (8.4)

w Czechosłowacji 6,5 (85), Francji 7,6

(8,5), w Holandii 9.0 (10.3), w Niemczech

115 (120). na V7egrzech 7,9 (9,1), we
Włoszech 65 (7.0).

Jak wyn'ka z przytoczonych cyfr ilość

zawieranych małżeństw w szeregu kra-
jów spadła, przyczem Polska znalazia się

na ostatniem miejscu.  

;Co stwierdził Instytut Naukowy w Puławach?

Kredyt na wsi nie istnieje
Kikt nie chce pożyczać rolnikom

Badania Państwowego Instytutu Nauko-
wego w Puławach nad zadłużeniem mniej
szej własności rolnej w Polsce stwier-

dzają, że na dzień 1 lipca 1935 r. w po»

równaniu z rokiem poprzednim zadłuże-
nie to zmniejszygo się zaledwie o 5.7 proc.

Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę, że w

ciągu ostatniego roku rolnicy zaciążnęli

z konieczności nowe długi, to się okaże,

że zadłużenie to zmalało prawdopodobnie
! mniej, niż ił ietni ta od-

nędzy, upódlenia, zależności te setki | Z.dłużeniowa. Nie jest to żadna niespó-
dzianka, śdyż wiadomo było powszech -
nie, že rata ta została zapłacona stosunko
wo przez małą liczbę dłużników. Zresż-
tą celem ustaw oddłużeniowych było
nie zmniejszenie samego zadłużenia, lecz
obniżka oprocentowania i rozłożenie 0>
płaty długów na szereg lat,

Jeżeli jednak przyjrzymy się cytrom,
zgromadzonym przez Instytut, to łatwo
spostrzeżemy, że suma pożyczek, zaciąg*
niętych przez rolników w r. 1934-35 w po |
równaniu z ubiegłemi latami sradła w
sposób zastanawiający. W r. 1930-31 tol-
nik uzyskał kredyt w sumie 67.58 sł. na
1 ha, w tem kredyt towarowy wynosił
13 zł, W r. 1934-35 uzyskany kredyt wy-
nosił już tylko 6.07 zł. na 1 ka. w tem to-
warowy stanowił zaledwie 1.49 zł, W cią
gu powyższego okresu czasu ośólny kre-

dyt uzyskany przez roln'ka sradł o 90.7
proc., a towarowy 6 91,7 proc.

Należałoby stąd wyciągnąć wniosek,
że w rolnictwie w chwili obecnej kredyt
prawie nie istnieje. G'osy, idące ze wsi,
w zupełności to potwierdzają. Rolnik 0-
bawia się zaciąfać nowych dłrgów.
„Chociażby chciał kto — mówi jeden z

 

Osirzem przeciw polityce ukra skiej
zwracają się uchwały zjazdu Starorusnów we Lwowie

Ze Lwowa donoszą nam:
Oprócz zjazdów ukraińskich od:

był się we Lwowie również w czasie
świąt Bożego Narodzenia ogólnokra*
jowy zjazd staroruskiego stronnictwa
politycznego „Ruskiej Selańskiej Orga-
nizacji.W zjeździę wzięło udział394
osób z tego 287 w charakterze dele-
śatów.PRAbylo 34 po-
wiatów 2 Małopolski šrodkowej i
wschodniej, a także z Łemkowszczyż:
ny, Obrady odbywały się w sali Tea-
tru Rozmaitości, znajdującej się — jak
wiadomo — w ruskim „Narodńym
Domu',

Referat ogólnopolityczny łosił
adwokat z Żółkwi, dr, A. Chylak, Po*

| nadto dyskutowano nad: działalnością
stronnictwa i nad jegoSU fi-
nansową. Po obradac rano nowe
władze stronnictwa z adw. Chylakiem
na czele, Uwagę zwracał fakt, że do
władz tych nie został wysta ks, Ja*
worski, b. poseł z BB., współpracują-
cy ściśle na terenie staroruskim z sa-
nacją,
Na zjeździe uchwalono szereg rezo-

lucyj. Zadeklarowano więc ogólnorus-
ką narodoworkulturalną jedność i po-  

 

tępiono ideę ukraińską. Podkreślono
dalej lojalność Starorusinėw wobec

Państwa Polskiego, przyczem jedna z
rezolucyj stwierdza, że posłowie ukra-
ińscy w sejmie nie mają prawa repre-
zentowania całego społeczeństwa fus-

kiego,azwłaszcza jego części słaro-
ruskiej, pozbawionej własnych przed:
stawicieli. Żjazd zadeklarował rów-
nież, że ze względów na skład staro-

ruskiego stronnictwa szczególną uwa-

gę winno stronnictwo zwrócić na za-

| gadnienia wsi,

Rezolucje z zakresu życia kościel-

nego protestują przeciw ukrainizacyj-

nej polityce władz duchownych Cerk-

wi greko-katol. Zjazd uchwalił doma*
gać się nadal osobnego biskupstwa

kt dla tych wszystkich parafi w

ałopolsce Wsch., które nie zgadzają

się z dotychczasowym nacjonalizmem

ukraińskim w Cerkwi,

W zakresie szkolnictwa rezolucje do-
magają się odukrainizowania podręcz-
ników szkolnych i uczynienia ich bar>
dziej pojętnemi dla ludności wiejskiej.
Ponadto uchwalono domagać się ad-

dania jednego gimnazjum państwowe-  

go, dotychczas ukraińskiego, Staroru-
sinom i uchronienia w ten sposób
młodzieży staroruskiej od agitacji u-
kraińskiejj Na uwagę również zasłu+
guje póstulat wprowadzenia do gim-
nazjum we Wschodniej Małopolgce 0-
bowiążującej nauki języka rosyjskiego.

Oddzielnie należy wspomnieć o re“
zolucji, domagającej się oddania ma-
jątku ruskiego ,„Narodnego Domu" we
Lwowie stowarzyszeniu tejże nazwy.
Jak wiadomo, majątkiem tym admi-
nistruje dotychczas kom:sarz rządowy.
znany b. poseł BB, Baczyński,
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Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Wyjeżdżali więc ludzie, nie mający pojęcia o

zarządzie kopalniami i wskutek tego, stosowano

wszędzie gospodarkę rabunkową. Człowiek, stojący

na czele kopalni, dbał tylko o to, by zarobić dziesięć

tysięcy dolarów rocznie. Podwładni dbali tylko o to,

by otrzymać swóją część łupu. I tak dalej aż do

ostatniego funkcjonarjusza. W jednej z kopalń pra-

cowano ze stratą. Myślałem, że trzeba będzie ją zam-

Kknąć, Oddałem ją w ręce zdolnego inżyniera 1 jak

pan myśli, co był za rezultat? Pow:em panu. Kopal-

nie tozszerzono, zbudowano nowe sztolnie. Po dwóch
iach kopalnia zaczęła przynosić, po odliczeniu

wszystkich kosztów, dwadzieścia tysięcy dolarów

miesięcznie.
Mógłbym panu opowiadać przez cały dzisiejszy

dzień i jeszcze jutro o wszystkiem czego dokonałem.

Jednem słowem przekonałem się pó roku, że pier-

wotna ocena wartości majątku oparta zresztą uczci-

wie na obliczeniach ówczesnego dochodu, była zbyt

niska. Oceniono bowiem wartość całości na 5 i pół
miljona, a ja w ciągu roku podniosłem dochodowość

do sumy miljona i więcej pezosów. Nie koniec na

tem. Przekonałem się, że mogę jeszcze powiększyć

dochody. Należało włożyć pieniądze w różne inwe+

stycje, w lepsze maszyny dla kopalń, w nowę d-ze-

wa owocowe dla ferm, w tówe porę dla wianie,

w nowy materjał hodowlany dla stad, Zainkasowaw-

ery w tym pierwszym roku miljon dochodu,wsadzi-
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jesint do ostatniego centa spowrotem w ma-
ątek. : :

Nie zatrzymałem ani grosza z naleźnych mi pro*
centów od wpakowanych w ten interes dwu i pėl mi|-
jona własnych pieniędzy. Nie zastanawiałem się wo-
gėle nad tem. Bo pan musi zrozumieć, że postanowi-
łem żrobić na część Vórcala cud,

Ten pierwszy rok był naprawdę SU ńie pó.

zbawiony wielkości, ale zanim dobiegł do liońca ža-
częły się żne kłopoty, Wydaleni przezemnie lu- |
dzie pałali ku mnie wściekłą nienawiścią. W ciągu

trzech miesięcy strzelano do mnie dwukrotnie, a pe-

wnego razu, jakiś fanatyk chciął wykorzystąć mój

sen i usiłował żgnąć mnie nożem. To były dla mnie

straszne przejścia. Bo wobec tego rodzaju niebez-

pieczeństw nię czuję się bardzo odważny, Nie mo*

głem jednak rzucić rozpoczętej pracy. Nająłem 6sa-

bistą straż, złożoną z czterech odważnych i porząd-

nych ludzi, Czuwali nademną, dwóch z nich qie opu*

szczałó mnie ani na krok, podczas gdy dwóch iqnych
spało. W ten sposób czułem się względniebeżpiecz-

ny. Wiedziałem jednak dobrze, że każdej chwili mo-

że mnie trafić jakaś zabłąkana kula. Po niejakimś

czasie nadszedł surowy list od Vćróala, w którym pi-

sal, że otrzymał wiele skar$ na mnie i że wszyscy,

których oddaliłem, muszą wrócić na uprzednie sta-

nowiska. Odpowiedziałem mu natychmiast: on
sam dał mi pełną plenipotencję i mam zamiar wyko- |
rzystać ją. Ale wiedziałem dobrze, że muszę jakoś”|

tó załatwić. Serce mi się krajało. Zdecydowałem się

zagwarantować pewną emeryturę, wszysikim wyda-

lonym przeze mnie ludziom, Postarałem się oczywi:

ście, żeby te emerytury były móżliwie małe, ale każ-

dy z tych łobuzów meti się doskonale ż niej ttrzy-

mać, gdyż była ona tylko dodatkiem do dochodów.
które ciągnęli ż pieniędzy ukradzionychVėrėalowi

w czasie służby. |  Jak pan myśli, ile byłem zmuszony wydać na

ten cel w ciągu drugiego roku mojej administracji?
Mówię panu, dziś jeszcze kraje mi się serce gdy

o tem pomyślę: kosztowało mnie to niemniej jak

trzysta tysięcy dolarów. Jedna trzecia miljona wy-

rzucona w biotol
Mialem jednak i ja swoje chwile zemsty Nie

zajmowałem się dobroczynnością. Gdy ksiądz przy-

chodził do mnie w sprawach parafjalnych, nigdy nie

było mnie w domu. Gdy gtzyłaziiy różne cierpiące

niedostatek łapserdaki, nie byio mnie w domu 510-

wem, zrózutnieli wkrótce wszyscy, że teraz nastały

nowe rżądy, i czyjaś żelazna ręka administruje ma-

jątkiem Versalów.
Może pan myśli, że emeryci byli zadowoleni

z otrzymywanych pieniędzy na zdob cie których nie

potrzebowali nawet udawać pracy? Nic podobnego!

Żadnej wdzięczności! Tylko nienawiść do mnie ża to,

że ich wydaliłem. Kožainyte złodziei, nierobów

i łotrów były od dwóch, trzech, czasem od dziesięciu

pokolęń na służbie Verćalów. Nie być na służbie,

równało się dla nich męltom piekielnym. Nie mogłem

się pokazać na ulicach San Triste, tak przeklinano

mnie i tak mi grožono. Musiałem wracać do miasta

i opuszczać je ciemną nocą na bardzo rączych ko“

niach, bo ciągłe niebezpieczeństwo zagrażało moje-

mu życiu. A jednak nie wyjechałem. Były to ciężkie

dnie i często nie sypiałem w noty ze strachu Ale na-

wet bojaźń nie mogła mnie ruszyć z miejsca. Trwa-

łem na stanowisku i bezustanne cuda nie przestawały

się dziać wokoło mnie, i

Mówiłem już panu, że pierwszy rók przyniósł

miljon dochodu, A następny?... jak pan myśli? Za-

inwestowany miljon wrócił się w całości i zjawił się

drugi! Wpłyręło do kasy dwa miljony! Z tych piė-

niedzy musialėm wyplacaė emerylury, ale pomimo

tego dochód był ogromny. W główie mi się kręciło od

: !
" (C. d. n.),  

nich —- zaciąśnąć pożyczkę ftdziekole

wiek,topoprostuniemożesięodważyć

brać takieśo cieżaru na "a= '-— -

tego, że nie widzi możności zapłaty”. Žž

drugiej strony wierzycie: . #

czę, to zamiast procentu į oddania > po»

dziękowaniem, będzie mnie włóczył pó

sądach rozjemczych i oddawał przez 14

lat jak z łaski".
Jak widzimy rolnik obawia się żacią-

gać długi, wierzyciel nie chce lokować

gotówki w rolnictwie. W rezultacie -—
ku wielkiej szkodzie zarówno rolnika,

jak gospodarki narodowej — kredyt ną

wsi zanikł niemal doszczętnie. Kredyt

towarowy w ciągu całego roku wynosił
zaledwie 1.49 zł. na 1 ha. Za te pienią-

dzemożnakupić parękilo goli,aleant
© narzędziu, ani o nabyciu inweńtafza

żywego niema mowy. Dopiero teraz ro+
zumiemy, dlaczego kupcy mówią, że bez

kredytu handel nie mógłby istnieć. Praw»

dziwość tych słów rolnicy stwierdzają
na sobie, ponieważ nie mogąc otrzymać
na kredyt ani narzędzi, ani nasion w cd-

mianach uszlachetnionych, ani nawozów
sztacznych i t. p., w rezultacie zmusze+
mi są do obniżania kultary rolnej posia-
danych warsztatów.

Sprostowanie urzędowe
krwi Rządu na m. st, Warsza«

wę nadsyła następujące pismo:
bo Pana Wydawcy  Czasopismą

Dziennik Narodowy”

 

 

„Warszawski
| w/m. ul, Nowy Świat Nr. 47.
W związku z zamieszczonym w Nr.

197 czasopisma „Warszawski Dziennik
Narodowy” z dn. 10 grudnia 1935 r,
artykułem p. t. „Monopol tytoniowy
i rolnik" na zasadzie art, 21 dekretu
w przedmiocie tymczasowych przepi-
sów prasowych z dnia 7.11.1919 r
(Dz. Pr. Nr. 14, poz. 186) proszę 6 za*
miieszczenie poniższego sprostowania!
Ocena tytoniu krajoweśo, dostawia-

› ego przez plantatorów Polskiego Mo-
nopolu Tytoniowego do przymusowe»
go wykupu, odbywa się ściśle według
przepisów klasyfikacyjnych, ustanės
wianych na każdy rok przez Ministra
Skarbu w rozporządzeniach ogłasza-
nych w Dzienniku Ustaw. Odpisy tych
rozporządzeń są wywieszane w lóka=
lach, w których odbierany jest tytońs
w miejscach widocznych i dostępnych
dla plantatorów. Ponadto w lokalach
wystawione są na widok publiczny
wzórcowe liście tytoniówe posżc”a+
gólnych klas taryfowych, służące jako
wzory przy gcenie podbieranego tytos

ńiu.
Plantałor ma możność stwierdzenia

w trakcie odbioru, czy tytoń jego Od“
bierany jest zgodnie z obowiązującą
taryłą wykupową, a w razie niezadowo
lenia z oceny przysługuje mu prawo

odwołania się do t. zw. komisji sza*

cunkowej, w której zasiada przedsta*
wicie] plantatorów, Dopiero orzecze*
mie szacunkowe tej komisji jest osta*
teczne, i
W tych warunkach wszelka dowol-

ność w ocenie tytoni udostawianego
przez plantatorów jest wykluczona.
Wykluezona jest równieżdowal-

nošė w oznaczeniu wilgoci tytóniu i
strącaniu jego wagi na tę wilgoć, Wil-
gotnošė oznacza się drogą laborató+

ryjną na aparatach Schlapiera i sto*
sownie do wyniku orzeczeń potrąca
się wilgoć z ogólnej wagi tytoniu.

Tytoń zawierajacy 13 proć. nade
miernej wilgoci czyli przeszło 30 proc.
ogólnej wilgoci nie może być uznany

według obowiązujących przepisów klas
syfikacyjnych za materjał dobry su-
rowcowy. Wyraźnie jest o tem mowa
w В 5 rozporządzenia Ministra Skarbu
z'dn. 31 stycznia 1935 r. 6 normach
szacunkowych i cenach wykupu krą*
grę surowca tytoniowego (Dz. U.
„P. Nr. 10 poz. 53). Z tej też racji

autór artykułu lens! za tego ro*
dzaju tytoń odpowiednio wysokiej ce-
ny,

Niesłuszne jest twierdzenie autora
artykułu, że uprawa tytoniu przy 6*
bećnie obowiązujących cenach jest
nieopłacalna. Plantator prowadzący
uprawę tytoniu i starannie i produku-
jący surowce dobrej jakości osiąga
wysoki zysk, bezporównania wyższy,
niż z uprawy jakiegokolwiek innego
ziemiopłodu. Traci na uprawie tytó*

niu tylko plantator niedbaly, dostar
czający tytoń niższy sort lub wręcz nie*
użyteczny.
O rentownošei uprawy tytoniu

świadeży coraz liczniejszy napływ rol.
ników do uprawy tytoniu, z których
tylko nieznączna część uwzględniana
jest z powodu ograniczeń produkcyj-
nych przy rozdziale koncesyj na upra-
wę tytoniu.

Ża Komisarza Rządu
A, Wysokiński. |



Dom samotnych kobiet
powstaje z inicjatywy koła im. W. Malczewskiej

Przed trzema i pół laty zostało po-
wołane do życia stowarzyszenie
nazwą I Koło im, Wandy Malczęw-
skiej, Statut stowarzyszenia został za-
legalizowany.
Jednem z zadań „Koła”, działające”

go na terenie stolicy, jest żorgśnizó-
wanie domu im. świętobliwej Wandy
Malczewskiej dla samotnych, inteli-
gentnych kobiet pracujących. Sprawa
ta zasługuje na uwagę i winna zyskać
poparcie społeczeństwa. Statut stowa-
rzyszenia określa. szczegółowo cele,
zakres i środki jego działalności. Za-
daniem więc „Koła”* jest ułatwienie
życia samotnej, pracującej kobiecie
przez stworzenie jej kulturalnego šro-
dowiska „które zastąpiłoby dom ro-
dzinny. „Kolo“ ma zorganizować biu-
ro pośrednictwa pracy, budować wła-
sny dom oraz prowadzić akcję kultu-
ralną,

Organizacja „Domu“ dla samotnych
kobiet przewidziana prośramem sto”
warzyszenia im. świętobl, Wandy Mal-

Izba filatelistyczna?
Wobec masowego pojawienia się

falsyfikatów znaczków pocztowych,
zbieranych przez filatelistów, powsta-
ła myśl zorganizowania specjalnej Iz-
by filatelistycznej. Izba ta przepro-
wadzałaby badania drożej cenionych
znaczków, odpowiednio cechując je
na odwrocie. Jak twierdzą, takie Izby
mają powstać i w innych krajach, a w
przyszłości ma być zorganizowana
także międzynarodowa Izba filateli-
styczna, (Om)

Wybuch syfonu
Przy ul Leszno 77, pękł syfon w sodo-

wiarni. Odlamki szkła zraniły w prawe
przedramię 29-letniego Dawida Szyld-
krauta (Stawki 9), robotnika. Rannego
przewieziono na opatrunek na stację Po-
gotowia.

Pod światło

73 TYSIĄCE
Statystyka, to jest wielka rzecz. I grož-

na rzecz. Czasami ma wymowę tylko nie-
przyjemną, ale czasami wręcz niebeż-

pieczną.
Wszyscy wiedzą, co to jest kobieta nie-

zadowolona. Wszyscy także włędzą, co
to znaczy — dziesięć niezadowolonych
kobiet. Ale pewnie niewielu jest takich,
którzy potrafią ocenić znaczenie... sie-
demdziesięciu trzech tysięcy niezadowo-
lonych kobiet.
Skąd ta dygresja? Z rozważań nad sta-

tystyką. Statystyka bowiem wykazuje, że
w Polsce kobiety posiadają wielką prze-
wagę liczebną. W samej tylko Warsza-
wie na 301 tysięcy mężczyzn w wieku od
17 do 49 lat jest 374 tysiące kobiet.
A zatem 73 tysiące Warszawianek „w

kwiecie wieku” (do 49 lat) już od koleb-
ki skazanych jest na... staropanieństwo.
Można sobie wyobrazić niezadowolenie

jednej kobiety, która wie, że dla'niej już
nie starczy męża. Można sobie wyobra-
zić sumę tego niezadowolenia u 10 ko-
biet, ale u — 73.000!!?

Przerażenie ogarnia mnie na samą
myśl o tem, ile niebezpieczeństwa przed-

stawia ta cyłra. Tyle niezadowolenia n'e-

wiešciego — to nietylko zjawisko spo-

łeczne, to poprostu drzemiący wulkan,
piekło!
Już widzę czem fo grozi: — Niezado-

wolenie wzrasta, poiężnieje, bo kobiet
przecież ciągle przybywa.  Następtije
wreszcie wybuch. Rewolucja społeczna.

Kobiety obejmują ster władzy to... mięk-
kie dłonie. Następuje ókres chaosu i plo-
tei.. Plotka staje się najwyższem pra-

wem.
Pierwszą ustawą, jaka się pojawia, jest

ustawa nakładająca na kobiety zamężne

podatek — od zbytku i luksusu. Uzasa-

dnieniem ustawy jest znikoma liczba
mężczyzn (których część wyginęła w wal-

kach wewnętrznych przy zmianie rządzą”

cej... płci).
Potem następuje redukcja mężczyzn

żonatych...
Potem... ale pocóż snuć tak ponure wł-

zje. To jest możliwość przyszłości. Na-

razie omawiana statystyka wywołuje

tylko takie rozmówki:
a" Wiesz, boję się bardzo o naszą Alu-

się.
— Czemu? Czy chora?
— Przeciwnie. Jest jaknajzdrowsza.
— Zakochała się niefortunnie?
— Sam wiesz, że prawie nie ma zna-

Jomych.
, — Więc cóż cię niepokoi?
— No, ta statystyka.
— Jaka znowu statystyka?
— Czytałeś chyba, że w Warszawie

Jest 73 tysiące kobiet skazanych na stato-

panieństwo. Tak się boję, czy i Alusia

nie należy do tej liczby...
: wist.

 

czewskiej wypełniłaby lukę w dziedzi- | wśród zainteresowanych kobiet, a po-
nie naszej pomocy spółecznej. Odpo-|tem wśród całego spółeczeństwa.
wiednie wykorzystanie i zużytkowa-| Niech to zagadnienie iągnie odpo-
nie zdolności pracy i energji życiowej|wiednie jednostki zSolne i chętne
całych zastępów obiet, które w in- | pracy społecznej, a także te, które
mych warunkach stają się najczęściej |pomogłyby środkami materjalnėmi do
jedynie bezużytecznym ciężarem, dać| rozwoju tej ideowej instytucji, której
może społeczeństwu wiele korzyści, | największym plusem byłby własny
Ileż teraz można spotkać wśród sa-| „Dom' — ostoja i oparcie w starości,
motnych kobiet bólu i cierpienia, bez- | gdy przemęczenie odbierze zdolność
owocnych zmagań i wysiłków z bez- | do życia i pracy. Sekretarjat przy-
nadziejnemi warunkami życia? muje zgłoszenia w dni  powsz*-

Poruszone zagadnienie  „Domu”| dnie (prócz środy), od 5 do 6 i pół
dla samotnych kobiet winno znaleźć| po poł., Marszałkowska 72 m. 8, tel.
oddźwięk w pierwszym _ rzędzie ! 8-70-45 od 2 i pół do 6-ej i pół.

Caen i Vermersch wraca'ą
Ostateczny termin powrotu do Polski upływa 15 stycznia

Wielokrotna prolongata pobytu b. dy-|musieli w tym terminie wrócić z Paryża

rektorów Zakładów Żyrardowskich Ver- |do Polski do dyspozycji sędziego śled-

merscha i Caena, oskarżonych o udział w| czego w przeciwnym bowiem razie gro-

głośnej aierze na szkodę polskich «kcjo-| ziiaby im konfiskata miljonowychkaucyj,

narjuszów upływa ostatecznie w dniu 15| które 'zostały zabezpieczone hipotecz-

stycznia r. b. Vermersch i Caen będą| nie (i).

51-letni policjant popełnił samobójstwo
Przyczyną desperackiego kroku niedostatek

 

 

Nie bez sentymentu, nie bez anrmu-
szu žegnala jak zwykle, Warszawa
stary, tylekroć wyklinany rok 1935.
Taki jest bowiem obyczaj starodawny
mieszkańców stolicy, że wszystkie

niedole i'smutki odchodzące o'o w
przeszłość, żegnają fiicznemi wiwata

mi —* na cześć nowych radości į... no-
wych klęsk, których doznają w przy-

szłościł

Mimo ogólnej biedy, kryzysu, obni-

żek pensyj — restauracje wórszaw-

skie były przepełnióne. Ceny, pobie-

rane od restauratorów „za stoliki" nie

odbiegały od dawnych, płacono, „sło-

no" za krótkie chwile beztroski. ci,

których nie stać było na ów luksus, wi-

tali Nowy Rok w przepełnionych do о-

statniego miejsca kawiarniach, gdzie

przóróżne „alrakcje”, występy i drob-

fe występki kelnerów urozmaicały za-

bawę. Sporo osób spędziło wieczór

Sylwestrowy w kinach, na specjalnych

przedstawieńiach, naogół dość udat-

nych. Mniejsżem powodzeniem cieszy-

ły się teatry.  

Sylwester w Warszawie...
Jak witano rok 1936?

Do późnej nocy ulicami Warszawy,

krążyły tłumy wiłające Nowy Rok

1936.

x

W noc Sylwestrową wystąpiło „Pol«

gkie Radjo'* ze specjalną audycją ną powt

tanie Nowego Roku. Zdumieni słuchacze

warszawscy dowiedzieli się przytem, że

rozgłośnia warszawska poradziła sobie w.

tym roku bardzo praktycznie: zamiast

urządzać własną audycję, poprostu tran=

smitowała program sylwestrowy ze Lwo«

wa, nawiasem mówiąc utrzymaady nx

dość miernym poziomie. „Syłwestrowa des

filada" wypadła słabo. To co potem nas

stąpiło było jeszcze gorsze. Wystąpił @уч

rektor Polskiego Radja p. Górecki z uro«

czystem przemówieniem do rad'o-slucha+

czy. Treść przypominała żywo słowa z

pewnej znanej operetki, ©

Rządko kto w tak krótkiem słowie !

nic nie powie.

Poczem jeszcze jakaś kilkunastom nute

wa tuzinkowa nudna audycja i na tem ko»

niec. Powitanie Nowego Roku skończo-

ne. Jeszcze kilka foxtrottów i głośnik za

milk! na amen.
„Polskie Rad'o* przeżywa okrės nie4

bywałej dekadencji.

51-letni Stanisław Szelągowski, (Przy-

rynek 12), post. II-go komis., powróciw-

szy w wieczór Sylwestrowy ze służby do

domu, w przystępie zdenerwowania spo-
wodowanego niedostatkiem, wyjął re-
wolwer służbowy i postrzelił się w klat-
kę piersiową. Obecny przytem syn Sze-
lągowskiego, Stefan, szeregowiec pulku

artylerji, przybyły z Torunia na święta,
zaalarmował Pogotowie i policję. Lekarz
stwierdził śmierć S. wskutek rany po-
strzalowej serca. Na miejsce przybyj kie-

| rownik Il-go komis., który przeprowa- |

dził dochodzenie, poczem zwłoki prze-
wieziono do prosektorjum. Ś. p. Szelą-
gowski od 9-ciu lat był wdowcem. Miał
na utrzymaniu pięcioro dzieci, z tych
troje w wieku szkolnym. Ostatnio w spo-
sób dotkliwy dawał mu się we znaki nie-
dostatek. S. skarżył się przed dziećmi,
że niema już sił do dalszego borykania
się z życiem. Zmarły miał za sobą 18 lat
służby w policji. Na prośbę dzieci, zwło-
ki z polecenia prokuratora, wydano ro-
dzinie.

Znana firma polska przestała istnieć
Eksmisja w dniu Sylwestra

Przy ul. Marsżałkowskiej 38, mieścił , przybył na miejsce komornik i wyeksmie

się od jedenastu lat skład apteczny p. £.| tował towary oraz całe urządzenie we*

„Stełan Mierzejewski i S-ka", którego|wnętrzne sklepu. Zaległość wynosiła

dzierżawcami byli ostatnio pp. Cza-| 1.600 zł., nie licząc kosztów sądowych.

chówski i Wieczoręk. Wskutek zalegania| Niewielka względnie suma, w stosunku

w komornem przez dzierżawców, sąd na-| do wartości przesiębiorstwa, spawodo-

kazał eksmisję firmy. Termin wykonania| wałą likwidację jeszcze jednego polskie-

wyznaczono na Sylwestra. W dniu tym| go warsztatu pracy.

i higieny życia codziennego40 osób zaineło w wypadkach
116 osób usiłowało popełnić samobójstwo

Według obliczeń statystycznych, w, Śmierć przy pracy poniosły 2 osoby.

miesiącu grudniu ub. r. targnęło się na| Wozy, dorożki, roweryi t. p. pojazdy

życie w Warszawie 116 osób, w tej| przejechały 21 osób. „ Wskutek zatrucia

liczbie 26 — z wynikiem. śmiertelnym. | gazem, czadem, poparżenia i t. p. zimma-

Wskutek wypadków samochodowych,| rły 3 osoby. Kasiarze dokonali zamachów

lub motocyklowych, rannych było 41 о- | na 6 kas, lecz z 3-ch jedynie udało im

sób, tramwajowych — 32 ranne i 1 za-| się zrabować 7.000 zł. Ogółem w gru“

bita, kolejowych — 10 rannych i 5 zabi- dniu r. ub. zginęło tragiczną śmiercią 40

tych. Zabójstwimorderstw popełniono 3. osób. ё

Zabił żonę i popełnił samobójstwo
Śmierć Zofji Kazanowskiej

gających pogłosek, Kazanowskich pchnę-

ły do tragicznego kroku niepowodzenia

natury materjalnej, jakkolwiek do ostat-

nich dni prowadzili dostatni tryb życia.

W noc noworoczną, w szpitalu Dz. Je.

zus zmarła 35-letnia Zofja Ewa Gurgul-

Kazanowska, druga ofiara dramatu mał.

żeńskiego, jaki się rozegrał, — jak o tem

pisaliśmy — w mieszkaniu Feliksa Gur-

gul - Kazanowskiego, przy ul. Żulińskie-

go 8. Jak wiadomo, mąż poporozumieniu

się z żoną postrzelił ją w klatkępiersio-

wą, poczem, z tegoż rewolweru strzelił

do siebie. Przyczyna samobójstwa i żo-

nobójstwa nie jest znana. Wedłuśobie-

Zarząd Polskiego Towarzystwa Me+

dycyny Społecznej rozpatrywał na po»

siedzeniu dn. 3 grudnia 1935 r. sprawę
zamykania dopływu wody do nieru-

chomości, których właściciele nie pła-
cą za wodę, i uznał tę metodę za

szkodliwą dla ludności miasta pod
względem sanitarnym. Zamykanie 40-

pływu wody stosuje się, oczywiście, w

najuboższych dzielnicach, gdzie tyfusy

brzuszny i plamisty nie tylko ie wy-
gasają, ale szerzą się coraz powszećh.

REWERSFOCODAKIIAA ETRCYCUKA WTAD TTTTK

Wypadki przy pracy

Przy ul. Wilanowskiej 12, został ude-

rzony cegłą 27-letni Jan Nowak, robot-

nik, (Strzelecka 29), zajęty przy budowie

domu. Kannego opatrzyło Pogotowie i

przewiozło do szpitala Dr. Jezus,

— Przy ul. Nowolipie 54, w czasie pra-

cy, został uderzony deską 72-letni Szcze-

pan Borkowski, robotnik, (Płocka 32).

Starca, który uległ złamania żeber z

prawej strony i potłuczenia klatki pier-

siowej, opatrzyło Pogotowie i przewio-

sły sa WRA ne LARA „_ Według danych statystycznych, Pog$-

towie Ratunkowe w r. 1935, po wzywa-

nę do 37.006 wypadków, czyli przeciętnie

Karty łowieckie około 101 razy na dobę. W roku 1934 Po+

gotowie udzieliło pomocy w 33.075 wy*

Min. Rolnictwa i Ref. Rolnych roze-

słało do wszystkich urzędów wojewódz-

kich z wyjątkiem Śląskiego, pismo okólne,

w którem, w porozumieniu z Min. Spraw

Węwnętrznych, wyjaśnia, że wydanie kar-

ty łowickiej nie może bvė uzależnione od

uiszczenia samorządowego podatku od

polowania, gdyż byłoby to sprzeczne z

art 28 i 29 prawa łowieckiego. które wy-

czerpująco wymieniają przypadki, w któ-

rych należy, względnie można odmówić

wydania karty łowieckiej.

Rozpórządzenić Min. Spraw Wewnę-

na ulicach
Przed restauracją na rogu ul. Targowej

i Białostockiej, wynikła bójka, a na-

stępnie rozprawa nożowa pomiędzy gru-

pą robotników polskich i żydowskich. w

wyniku zostali ranni: Walenty Kraszew-

ski, bezrobotny (Kowelska 8) i Josek Ry

czywół, (Brzeska 11). Pierwszy otrzymał

Profilaktyczna umiejętność w życiu co-

dzienem zapobiegania chorobom oraz u-

dzielania pomocy w nagłych wypadkach

fleż rązy oszczędzić może cierpień lu-

dziom oraz ochronić budżet domowy

przed wydatkami na lecznictwo tak zwy-
kle kosztowne.

Prof:laktyka i higjena žycia codzienne-
go, t szerokie pole pracy dla kobiet, a

kryzys obecny potrzebę tej pracy wzma-
ga.
W rozumieniu tego stanu rzeczy Polski

Czerwońy Krzyż w swej różnostronnej

dzałalności organizuje w oddziale war-

szawskim wieczórowe kursy _ popularne

ratownictwa dla inieszkanek Warszawy.

Zadaniem tych kursów jest zaznajo-

mienie w popularnej formie słuchaczek z
ławowemi zasadami anatomii i fizjo-

logji, danie ogólnego pojęcia ochorobach

zakaźnych, nauczenie pierwszej pomocy

w nagłych wypadkach i echorzeniach, pie- 
TUTIS EZ EC O OOOPECECK CZA

Wobec grożących Warszawie epidemij
Uchwała Towarzystwa Medycyny Społecznej

niej w związku z wielką nędzą. Pozba-
wianie tej ludności dobrej wody do pi-
cia oraz zasadniczego środka do utrzy-

mywania czystości, jakim jest woda

wodociągowa, może stać się źródłem

epidemji w całem mieście.

W/ celu zmuszenia właścicieli do-

mów do wnoszenia opłat za wodę ist-

nieją inne środki przymusu, nie zaś
przerywanię doptywu wody, stanowią
cógo hajprymitywniejszy warunek kul-
tury życia,

Cedziennie 100 razy
było wzywane pogotowe w roku 1935

padkach, czyli przeciętnie 91 razy na do-

bę. Warszawa tozrasta się, a jednocze-

śnie Pogotow'2 ma coraz cięższe zadanie

do spełn:en'ż

Krwawe rozprawy nożowe
Warszawy
— Na rogu ul. Czerniakowskiej i Lud-

| tej, w czasie bójki, otrzymał 4 rany cię-

to - kłóte czoła, głowy i pleców, 29-letni

Henrylk Mazurkiewicz, handlarz, (Sza-

ra 6). Rannego opatrzyło Pógotowie i

przewiozłó do szpitala na Czystem.

— Na rogu ul. Leszna i Rymarskiej, po

 

lęgnowania i racjonalnego doglądania
chorych, doraźnej pomocy, bandażownic=

twa i higjeny życia codziennego.

Wiadomości te są niezbędne każdej ko

biecie zarówno w życiu osobistem, jak ro-

dzinnem į spolecznem i powinny być
włączone do całokształtu wiedzy prak=

tycznej każdej kobiety kulturalnej.

Na wypadek wojny, gdy niebezpieczeń*

stwo zagrażać będzie nie tylko armjia

lecz i ludności cywilnej, wiadomości na
hyłe na kursach będą komieczne szcze”

gólnie wobec groźby zastosowania gazów

bojowych. W tym celu kierownictwo kur-

sów zwróciło specjalną uwagę również

na zaznajomienie słuchaczek п dziala-

niem gazów bojowych, obroną przeciwa

lotniczą i gazową, oraz udzieleniem

pierwszej pomocy przy zagazowaniach.

Wykładom towarzyszą liczne pokazy Ż
praktyczne demonstracje.

Cena za 34-ro godzinny kurs wynosi

10 złotych. Wydatek drobny, wobec skalś

praktycznych i doraźnych korzyści, jakie

pozyskują słuchaczki.

Wykłady odbywają się w godzinach
wieczorowych.

Zapisy przyjmuje warszawski oddział

Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Trę«

backa 11, telefon 214-12.
—;—

Młodzi prawnicy w policji
Ze sfer młodych prawników słusznie

zwrócono uwagę na brak wykwaliłiko«

wanych prawników w policji, która speł=

nia przecież szereg funkcyj wchodzących

w zakres stosowania prawa. Aby brako-

wi temu zapobiec uzyskano zgodę władz

sądowych i policyjnych na delegowanie

pewnej ilości aplikantów sądowych do

„centralnych urzędów policyjnych w pier-

wszym rzędzie do urzędu śledczego.

Nadto komendant główny P. P. zamiano«

wał ostatnio aspirantami policji jednego

assesora sądowego i trzech aplikantów

sądowych.

Wznowienie żeglugi
na Wiśle

Wczoraj, po ošmiodniowej i
wznowiono żeglugę na Wiśle w dół rzekł,

O godz. 9-ej wyruszył pierwszy parostas

tek, w stronę Płocka W związku z rusze«

nięm rzek na południu, Wisła pod Ware
szawą przybrała o 1 m. 10 cm., wskutelė

czego wszystkie mielizny znikły pod wo-

dą. O ile w ciągu najbliższych dni nie

nastąpi zmiana w temperaturze, będzie

wznowiona również żegluga w górę Wis

sły.

|——7707—————————

  nętrznych z dnia 23.X1.1932 r uzależnia

tylko prawó wykonywania polowania ód

opłaty podatku. Wykónańie zaś prawa

polowania nie jest równoznaczne z uzys-

kaniem karty łowieckiej.  ranę kłutą prawego ramieńia, —

ranę kłutą lewego pośladka. Rannych o-

patrzyło Pogotowie, póczem Ryczywoła ,

przewiozło do szpitala Przemienienia

Pańskiega

wyjśćiu z restatracji, został dwukrotkie

uderzony nożem w lewe ramię 34-letni

Franciszek Machaj, monter, Włochy Le-
karz po opatrunku, pozostawił rannego

ma miejscu.

PAMIĘTAJ
O BEZROBOTNYCH

NARODOWCACH 

 
    



Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym i miejscami mglistym ran-

ku najpierw dość pogodnie, potem wzrost

zachmurzenia.

W dalszym ciągu dość ciepło.

Początkowo słabe, później umiarkowa-

ne wiatry z kierunków południowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Adoracja. Zarząd Katolickie-

go Stowarzyszenia Kobiet przypomi-

na, że 3-go bm. jako w pierwszy

piątek miesiąca odbędzie się w

Kaplicy Serca  Eucharystycznego
(Mickiewicza 19—2) Adoracja Prze-

najświętszego Sakramentu od godz.

41/2 do 71/2 w. zakończona błogosła-

wieństwem Przenajświętszym Sakra-

mentem.
Z MIASTA.

— ślizgawka na placu Łukiskim.

Z  imicjatywy Zarządu Miejskiego

przystąpiono do urządzenia ślizgaw-

ki na placu Łukiskim. Wczoraj usta-
wiono budynek dla szatni, bułetu

it. p.
Ślizgawka otwarta zostanie w

połowie bm.
Ze ślizgawki będą korzystać

wszyscy za minimalną opłatą. Mio-

dzież szkolna będzie posiadała

wstęp bezpłatny. (h)
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Eksport rękawiczek wilef-

skich. W. ciągu grudnia ub. roku

wywieziono z Wilna do Belgii, An-

glii i Szwecji 5000 par rękawiczek.

W. styczniu wywiezionych będzie
3 tys. par. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Sodalicja Marjańska Akademi-

czek U. S$. B. w Wilnie niniejszem

powiadamia, że dziś, dn. 3 bm., o

godz. 18 (bez kwadransa) odbędzie

się w kaplicy Domu Sodal. (Zamko-

wa 8) Adoracja Najśw. Sakramentu.
RÓŻNE.

— Czama Kawa. O godz. 21—23

u Czerwonego Sztralla XIII Konie-

rencja Towarzystwa Pań Mitosier-

dzia św. Wincentego a Paulo urzą-

dza „Czarną Kawę” przy łaskawym

współudziale artystów pp. W. Bi-

szewskiej, Z. Bazerewskiej, St. Gra-

bowskiej, J. Kropiwnickiego, B. Po-

lakiewiczówny, M. Telmaszewskie-

go. Dochód z koncertu przeznacza
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w najnowszej wialkiej
komedji muzyczne|

rw Znicz, Ćwiklińska,
Chór  Siemionowa! Chór Dana.

\и9 Na żądanie publiczności CUD w barwach natur. „KU.

   

SirFOWio
Miekiewiczaż9,71

Ogromny sukcesł

NIEBYWAŁEPOWODZENIE!
Największy sukces polskiego filmu!|

Adolf DYMSZA
„DODEK N

Halama, H. Grossówna, M. Cybulski,

Najpiękniejsze melodje cygańskie i romanse.

Wielka sensacja! D)

 

się na opał i żywność dla najbiedniej

szych . Wstęp 49 śr.
— Kursy księgowości dła wła-

ścicieli domów. W związku z ujed-

nostajnieniem systemu prowadzenia

ksiąg dla właścieli nieruchomości,

Zarząd Stowarzyszenia Wfłaścicieli

Nieruchomości m. Wilna, urochamia

w dniu 10 stycznia rb. praktyczne

kursy prowadzenia tych ksiąg pod

kierowniciwem Witolda  Hichheyma

autora ostatnio wydanej księgi dla

właścicieli nieruchomości.

Zapisy przyjmuje i informacje Ц-

dziela sekretarjat Stowarzyszenia

ul. Jagiellońska 14 od 10-ej do 12-ej|

codziennie.
KRONIKA POLICYJNA.

—- Kłótnie i bójki, W dniu 1 bm. w her-

baciarni Musi Kac (WW. Świętych 2), Janito wspomnieć o tem, że kino „Światowid”

Nejman (Ludwisarska 9) i Bazyl Sambrow

(Tatarska 18), będąc w stanie nietrzeźwym

wszczęli bójkę i zdemolowali urządzenie

herbaciarni. Właścicielka herbaciarni  za-

meldowała, że w czasie tej bójki zginęło

jej z bufetu 20 zł. Nejmana i Sambrowa za-

trzymano.

-— W tymże dniu około godz. 16-ej do

mieszkania Weroniki  Wróblewskiej  (Po-

pławska 13) przyszedł jej mąż Jan Wróblew

ski (Świerkowa 29), z którym Wróblewska

wspólnie nie żyje. Wróblewski wszczął

kłótnię i usiłował oblać twarz Wróblew-

skiej kwasem  siarczanym, lecz wskutek

podbicia mu ręki przez broniącą się

Wróblewski sam doznał poparzenia twarzy.

Wróblewskiego przewieziono do szpitala

żydowskiego.

-—- Awantura w piekarni W dniu wczo-

rajszym w piekarni Bielica przy ul. Zawal-

nej 40 wynikła awantura, wywołana przez

zwolnionego z pracy przez właściciela pie-

karni Motela Binkowicza (ul. Wiłkomier-

ska 66). M. Binkowicz wtargnął do piekar-

mi w towarzystwie Jochela Iseja  (zauł.

Krupniczy 5), oraz Izraela Zilbera (ul. Wil-

komierska 60). Wyżej wymieńieni po krót-

kiej  sprzeczce z właścicielem  Bielicą,

wszczęli awanturę, podczas której wytłukli

szyby wystawowych okien, oraz obleli cia-

sto i pieczywo naftą. Zaalarmowana  po-

licja wszystkich awanturników zatrzymała.

WYPADKI.
Skutki znachorstwa. Aleksandra

Kałmykowa, zam. przy ul. Kościuszki 12—1

zatruła się ciężko ekstraktem nieznanych

ziół, które otrzymała od znachorki © nie-

ustalonym nazwisku i zażyła w celach

leczniczych. Ofiarę wiedzy znachorskiej

przewieziono do szpitala św. Jakóba. (e)

—- Zamach samobójczy. W barze „Po-

lonja“ przy zaulkų Dominikaūskim 2, otrula

się w celach samobėjozych esencją octową

figur
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А
KARACZA*.

poraz pierwszy w Wilnie
zachwycająco-piękny film

ciebie śpiewa

 

 

Czarujące melodje! Humorl Tempo! Przepych wystawy! W rolachPO.

światowej sławy śpiewak JAN KIEPURA, oraz ająca

GERTH. Nad program atrakcje dźwiękowe. Uwagal Di
i urocza A EG-

Dła uniknięcia tłoku, Dyrekcja

Kina uprzejmie prosi Szanowną Publiczność o punktualne przybywanie na początki

seansów:4,6,8i10.15. Wsoboty

ORADNIA BUDOWLANA

i w niedziele początek od godz. 2-ej.

WILNO, TW.FILIPA |

TELEFON 20-25

INŻ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO cooz. 3-5 Por0Ł

porady urządzenia wysta
y. remoniaw, izolac

zimna, doraźne £nrawdzanie rachun
iwwietlnych przebudow

wilgoci I

 

Specjainy“RAj8 AT'/6Gwiazdkowy
každy otrzyma

WILNO, WIELKA

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

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

UDUE:WISRESIOFI WRARRTTORS ROAR PAGE AGTE BA

0. Matkiewicz
dawn. J. K. GORZUCHOWSKI

WILNO, ZAMKOWA 3.
poleca w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI od 5 zł.

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje w zalnes zegar

 

mistrzostwa wchodzące. Ceny

ETIA LIKSR

 

"Zofija Jankowska A
ъ

w i wnętrz, reklam

w

poj SĘ
E

SKI i NIEMIECKI

dostępne.   
 

Największa tajemnica

i zagadka maszego stulecia

BINET
€alkowiele w MATURALNYCH,KOLORACH. Nad program: Kol

woskowych
orowy codatek i najn. aktua:ja

 

WYROBY ZE ZŁOTA
BU:

Również Kierownictwo Kursów
łatwianie wszelkiej korespondencji

prospektów, dzieł naukowych i t.

Informacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se-

kretarjacie Instytutu Nauk H-G. jcie

Dla ciebie śpiewam
KINO „ŚWIATOWID*.

Bardzo miły obraz. Nie jest wprawdzie

nowy i nieraz już o mim mówiono i pisano.

Pochodzi z tej epoki gdy główną

atrakcję był głos. Dlatego też filmy tego

typu przewaźnie nudziły i robiły wrażenie

nienaturalności.

Nie można tego powiedzieć o „Dła cie-

bie śpiewam”. Tu tryumfy zbiera nie reży-

ser, ami dekorator ale wykonawca głównej

roli — głos Kiepury. I słuchając

wspaniałego tenoru (n. b. oddanego b. do-

brze, bez zniekształceń przez aparaturę ki-

na „Światowid”) zapomina się zupełnie o

| lem, że film nie jest „filmowy”, że akcja

'się dłuży itp. Zresztą co tu mówić. Idzie

się na ten film aby melodje

„Toski“.

Nad program: wyświetlany w kinach

wileńskich od szeregu miesięcy dodatek

krajoznawczy pt. „Polesie'. Nawiasem war-

filmu

Jana

usłyszeć

(

|
'
11 film obeonie wyświetlany są pod bojko-

tem żydowskim. Dzieje się to

„Dla ciebie śpiewam” powstało

niemieckiej „Ufy”.

Przed wejściem do kina posterunki

baka ostrzegające publiczność, a na

sali tłok — niema wolnych miejsc. Bojkot

nie udał się bo nawet widać trochę semi-

tów.

  

jedna z zatrudnionych tam kelnerek.

Desperatka odmówiła podania swego

nazwiska. Odwieziono ją karetką pogoto-

wia do szpitala św. Jakóba. (e)

— Niedopuszczalna samowola  właści-

ciela domu. Adam Torukiewicz, zam. przy

ul. Holenderskiej 16, doniósł policji, iż wła-

ściciel zamieszkiwanego przez niego domu,

Henryk Lewaszkiewicz, zatknąl  pakulami

przewód kominowy w celu zmuszenia go

do opuszczenia lokalu. W sprawie wszczę-

te zostało dochodzenie. (e)

— Zaczadzenie. Spowodu przedwczes-

nego zamknięcia pieca ciężko zatruła się

czadem Ludwika Pietruszewska, l. 40 zam.

przy Trakcie Batorego 7—7. Po udzieleniu

poszkodowanej pierwszej pomocy odwie-

ziono ją do szpitala św. Jakóba. (e),

Zbiorowe zatrucie kiełbasą. Marja i

Adolf Paszkiewiczowie, Aleksander Zmitro-

wicz, Weronika Bajcewicz, zamieszkali

przy ul. Stefańskiej 25, oraz Józeł Bałweda,

Jadwiga Rożkowa, zamieszkali w domu ko-

lejowej przy ul. Poleskiej ciężko zatruli się

kiełbasą nabytą w jatce Sienkiewicza przy

ul. Wielkiej. Zatrutych po udzieleniu pierw

szej pomocy ratunkowej przewieziono do

szpitala.
W sprawie zbiorowego zatrucia

te zostało przez policję energiczne

dzenie. e)

CASING)
me
W nejaows7ym sukaesowym przeboju

wszechświatowej sławy reżysera

WSZCZĘ-
docho-

dlatego, iż

w atelier gzień święta Trzech Króli 6 bm. o & 12.15

 

Najnowszy TRIUMF
„genjalnej

rawiord
Van Dyke'a

Zaczeło 51е

Teatr i muzyka.
i — Teatr Miejski na Pohulance, Dziś
o godz. 8 m. 30 wiecz. w Teatrze na Pohu-
lance wystąpi z jednym koncertem świato-
wej sławy śpiewaczka murzyńska Caterina

Jarboro, primadonna Opery w Chicago. W

programie arje operowe, pieśni i Negro-

Spirytualis. Ceny miejsc od zł, 1,20 do 6 zł.

| Wszystkie kupony i zniżki nieważne. Bile-

ty wcześniej do nabycia do godz. 4-ej w

Teatrze Lutnia, zaś od godz. 5-ej popo! w

Kasie Teatru na Pohulance.
— Jasełka Polskie. Jutro, o godz. 4-ej

popoł. Salejazjańska Szkoła Rzemiosł ode-

gra w Teatrz na Pohulance Jasełka Polskie.

! Przedstawienie przeznaczone jest na Biały

|Krzyż. Ceny propagandowe.
l — Popołudniówka niedzielna, W nie-

dzielę dn. 5 stycznia o godz. 4-ej popołud-

niu „Szczęśliwe małżeństwo” — z Е. Wie-

czorkowską i A. Szymańskim w rolach

" głównych,

— Теаы Muzyczny „Lutnia”. Dziś,

operetka „Rose-Marie'. W rolach głów-

nych: Bestani, Martówna i Wawrzkowicz.
Zniżki ważne.

Jutro rewja noworoczna „W Wilnie

życie wre!" «Udział biorą wszystkie zespo-

ły teatru „Lutnia”,
— „Mały gazeciarz* dla dzieci. W

|w poł. jeszcze raz grane będzie widowisko

dla dzieci „Mały gazeciarz” W. Stanisław-

skiej. Ceny specjalnie niskie.

Recital fortepianowy G. Ginzburga

(w Teatrze na Pohulence. W środę 8 b. m.

„odbędzie się jedyny koncert laureata I-go

| konkursu międzynarodowegc F. Chopina —

| Grzegorza Ginzburga. Znakomity artysta

| śrać będzie utwory: Mozarta, Liszta, Ra*

Jiez Bach-Bersoni, Paganiniego i innych.

| Zainteresowanie się koncertem słynnego

pianisty — olbrzymie. Bilety w kasie za-

mawiań.

— Teatr „Rewja”. Dziś program re-

"wjowy pt. „Noc Sylwestrowa”. Piczątek

przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej. \

Z za kotarstudjo. |
Piątkowy koncert symioniczny w Polskiem |

Radjo.

Program koncertu symfonicznego wpią” |

tek dnia 3 stycznia o godz. 20.00 przedsta-

wia się miezwykle interesująco. Składać on

się będzie z dzieła nietylko pięknego, ale

również niezwykle doniosłego dla formy

WYSIEDLENIE POLAKA Z LITW
Z granic Litwy wysiedlony został

40 letni Avdamikiewicz Bolesiaw z

pow. wiłkomirskiego. Adamkiewicz

 

pochodził z Wileńszczyzny i posia-

dał obywałeistwo litewskie. Wy-

siedlenie nastąpiło rzekomo z matu-

ry politycznej, gdyz Adamikiewicz

bez zezwolenia władz prowadził

szkołę polską. (h)

DO ABISYNJI W POSZUKIWANIU
PRZYGOD.

Na skutek listów gończych Za-

trzymano koło Grodna 3 chiopców

Mieczkowicza, Irejkę i Puszkę, któ-

rzy zbiegli z powiatu Wileńsko- [roc

kiego od rodziców celem dostania

się do Abisynji. Chłopcy posiadali

przy sobie kompasy, własnoręcznie

wykute ze stali sztylety i 60 złotych

gotówką. Zatrzymanych skierowano

do rodziców. (hj

———-—-————

Kwiniet smyczkowy Maliszewskiego
w Radjo.

Znakomity polski kompozytor, nagro-

dzony w roku 1931 Państwową Nagrodą

Muzyczną, Witold-Maliszewski, skompono-

wal szereg utworów kameralnych. Między

innemi Kwintet Smyczkowy op. 3, który

nagrodzony został jeszcze przed wojną

przez Petersburskie Towarzystwo Kameral-

ne. Usłyszą go radjosłuchacze dnia KAJ

godz. 18.00 w wykonaniu Bacewiczówny,

Losakiewicza, Tomasza Jaworskiego, Blasz-

kego i Kowaiskiego.
= <stacy LSI

Pūlskie Kaujo Wii
Piątek, dnia 3 stycznia 1936 r.

6.30 Kolenda. 6,33 Gimnastyka. 6.50

Płyty. 7.20: Dziennik poranny. 7.30 Piosenki

różnych narodów. 7.55 Giełda rolnicza. 8.00

Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien-

mik południowy. 12.15 Koncert. 13.00 Piyty.

13.25  Chwilka gospodarstwa domowego.

13.30 Z rynku pracy. 13,35 Muzyka popu-

larna. 14.30 Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow.

15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.

15.30 Płyty. 16.00 Pogadanka dla chorych.

16.15 Koncert, 16.45 W klubie uliczników,

operowej w muzyce, a mianowicie z uwer- transm, dla dzieci. 17,00 Narodziny prasy

tury do opery „liigenja w Aulidzie" Glucka,| polskiej. Felj, 17.15 Minuta poezji. 17.20

pozatem usłyszymy serenadę Haffnera, dzie iiecital śpiewaczy Ireny  Gierałtowskiej.

io Mozarta pełne przysłowiowej pogody i

piękna; podwójny koncert d-mol na dwoje

skrzypiec . $. Bacha, wykonany przez J.

Kamińskiego i Stanisława Stawroszewicza,

wprowadzi nas w styl dawnych cencerti

grossi. Pozatem widnieją w programie naz-

wiska kompozytorów takich jak Schubert,

Poot i Roussel. Koncert ten wykona or-

kiestra symfoniczna Polskiego Radja pod

* dyrekcją Grzegorza Fitelberga.

 

od
całunku

Nowe zagadsienie Ciekawe. Aktusine. Powszechne. Mad program: Dodatki I najn aktua:j.

 

 

dąb, jezion, brzoza,
goba, klon, olcha, le-;
szczyna sprzeda
majętność  Eljaniszki, spożywczy
p. Mejszagoła, pow. rem
Wil. - Trocki. Pisem- Zaraz.

ne i ustne  ojerty M
przyjmuje się do 10 nictwa.

stycznia 1936 r. i As

W śródmieścia
Drzewo tadryczne |—————7

sprzedaje się sklep
towa-

i urządzeniem od
Adres w Ad-

| ministracjj _Wydaw-,

Kupno SUKA soja OCE Lis) ” °

' i sorzedwh wena 7 ZE į Mieszkania g|.Miestkanić
i Ур

zaa = I pokoje

3— 4-pokojowego, w
centrum miasta, wej-
ściem od frontu, wy-
godami

а Wiadomość do Admi-

do wynajęcia Z uży: |nistracji „Dz. Wil“
walnością telefonu. |pod Z. K.
Adres w Admin. „Dz.

Pokój —› |owa pokoje
umebio-; do wynajęcia, można

 

Nowość.|
inne meble wyściełane połeca

wacław Mołodecki
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8.

Cenykonkurencyjne.|| 
WSZYSTKO STANIAŁO

i SREBRA, ZEGARY,
DZIKI.

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4.-- ›

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

Kursy języków obcych
w lakałn bnstytutu Hank Mandlovo-
ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowski godz. oł.
Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, FRANCU-

Gospodarczych,
w

na trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-

cji, techniki i t. p.)
przyjmuje tłumaczenia i za”
NoE tłumaczenia
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Tapczany automatycznie podnoszone oraz

 

egETOO

19,|a utrzymaniem. Zam-
2|kowa 14—1.

wany. Portowa
m. it.

52

 

poszukuję.

 

17.50 Poradnik sportowy. 18.00 Witold Ma-

liszewski: kwintet smyczkowy op. 3. 1840

Piosenki Jerzego Świętochowskiego, w

wyk. autora. 19.00 Że spraw litewskich.

19.10 „Mużyk i panienka” felj. 19.25 Kon-

cert reklamowy 19.30 Wiad. sportowe. 19.45

Komunikat śniegowy. 19.50 Biuro Studjów

rozmawia ze słuchaczami, 20.00 Koncert.

22.30 Koncert życzeń. 23.00 Kom. met. 23.05

Muzyka taneczna.

 

ARBBBWEARAWEKO ой
d NAUKA. 5

GMERORZYZEKZZE0a
KWALIFIKOWANA-
pianistka udziela lek-|
cji gry fortepianowej

najnowsżą metodą.
Przyjmie  akompanja-

ment. Warunki do-
stępne, ewentualnie

za obiady. Postępy

7ABSOLWENTKA
szkoły « Handl.-Prze-
mysłowej chętnie
przyjmie pracę w
charakterze  prakty-
|kantki w sklepie, za-
kiadzie przemysło-

zapewnione. Ul. Do-|zg.EZ

bra 12—2. 53—2|Wilu pod  „praca”,IwiL* p „praca”,
A + |tamże ardes. *

* STUDENT |
Ы. S. B. udziela lek-, PRACY
cyj w zakresie gimn.|rządcy lub ekononia
specjalność: _ łacina, pod dyspozycją lub

 

  

miemiecki. Zgłoszenia|samodzielnie  poszu-

sub. „Wszechpolak“ kuje zdolny, uczciwy
do adm, „Dz. „,|pracownik 5 łat prak-
tamże adres. jtyki w majątku, Ła-

- |skawe zawiadomienis

 

Wilno, ul. Jerozolim-
RESIENAIAKLLESS ska 34. Božyczko.

POSZUKUJĘį Lekarze i
pracy do dziecka, do

MWWĘSWACHW sklepu albo za gospo-
dynię do samotnych.

poż Rekomendacjepoważ-

Hagryłkiewi(zowa "o... т
pardon „le r dosprzedane naaę
11я Dabrowskiego 3 8сь“’"““;„‘:'шкю

„Žniwo“, Lwėw, Ku-
—4 

 

jaklem jest

Najstarsze |najpoczytniejsze

od godz. 9 do 20-ej, te 
Odpowiedzialny redaktor

 

Pp kupcy Chrześcijanie
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-

ma jest jedynym i niezawo- |

dnym środkiem docho du.

OGŁASZAJE SĘ W PÓWIE  CHRZEŚCJAŃSNEWI

„DZIENNIK
WILEŃSKI |.
ADMINISTRACJA—Mostowa 1, z

"STANISŁAW _ JAKITOWICZ

szewicza 6.

PRACOWITY
długoletnią  prak-

tyką pisarz - pro-
wianiowy poszukuje

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

SIOSTRA
pielęgniarka  rutyno-

wana, przyjmuje dy-

żury do chorych. Za-
strzyki, masaż, bańki.
Miejscowość  obojęt-

| na. M.Wilno, ul. Kal-

waryjska Nr. 12, m. 2,

Kreniowa.
mh

z

g bliżnia: d
са

INWALIDA |
W. P. prosi 0 na):
skromniejszą ofiarę

na kupno pasa ban-

pismo dażowego, iub jaka

na Wileńszczyźnie.| inną pomoc Antoni

nna codziennie Maskul, |Kalwaryjska

12-44. 37—21 lab adm.

8 „Dz. Wil".

saraka

e

 

 


