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Rok XX Nr. 4
 

Proces Ukraińców

Wilno, Sobota 4 Styeznia 1936 roku

stow o neutralności U. 5.Й.
wkrótce będzie uchwalonaObrona chce odroczenia rozprawy

WARSZAWA. (Pat). Piątkowe  posie-

sprawie za-

bójstwa śp. min. Pierackiego rozpoczęło
się o godzinie 11-ej.

Na wstępie adw. Hankiewicz w imie-;
nia wszystkich obrońców prosi, by sąd za-.
rządził przerwę do dnia 10 bm, w celu u-|

możliwienia obronie bliższego zapoznania
się z materjałem sprawy i porozumienia się

z klijentami.

Przewodniczący oświadcza, iż nie wi-

dzi dostatecznych powodów do takiej

przerwy, poczem udziela głosu obrońcom.

MOWA ADW. HORBOWĘGO.
Jako pierwszy zabiera głos adw. Hor-

bowy. Przypomniawszy, że/ oskarżenie

opiera się na artykułach 97, 93 i 148 K. K.
obrońca zaznacza, że pierwsze dwa arty-|

kuły, znajdują się w tej części Kodeksu .
Karnego, która ma tytuł „/brodnia stanu”.!

Zbrodnie te zawsze uważane były za prze-|
stępstwa polityczne. Po dłuższym wywodzie
teoretycznym o istocie przestępstwa poli-|

tycznego, obrońca przechodzi do zagadnie-
nia O. U. N., jej dziejów i motywów, jakie- |
mi kierowali się oskarżeni !

go w sposób świadomie uwlaczający god-
ności narodu i państwa polskiego wypo-

wiedział się w swej mowie obrończej — z

„mocy art. 61 prawa o ustroju sądów powsz.

skazał p. adw. Szłapaka na grzywnę w
wysokości 300-tu zł.

Po ogłoszeniu tego postanowienia, о-

brońca przystępuje do omówienia winy

klijenia swego osk. Karpyńca. Obrońca

przypomina, że Karpyniec początkowo nie
przyznał się do winy i do należenia @о)
O. U. N. wyjaśniając, że laboratorjum zna- |

niki w Wiśle pochodzą od Karpyńca i
wyprowadza wniosek, że O. U, N. miałą kil
ka łaboratorjów i kilku chemików, zapew-
ne nawet lepszych od Karpyńca.

Karpyniec — ciągnie dalej obrońca —
przyznał się tylko do zrobienia pudełka,
zapalnika, części metalowych i  drewnia-

nych bomby, a nawet do  przewiązania
gumką. Zeznania jego są zupełnie szczere
i należy dać im wiarę. Obrońca zatrzymu-
je się na opisie wyglądu bomby i wskazu-

je, że gumka nie pochodziła od Karpyńca,

| WASZYNGTON. (Pat). Senatoro- i na naltę, bawełnę i miedź.
„wie Nye Clark i Nono, członkowie
|komisji do spraw handlu bronią i
amunicją przedstawią w poniedzia-
łek senatorowi projekt nowej ustawy
o neutralności.

Ustawa ta przewiduje rozszerze-
inie embargo na cały materjai wojen-
Iny w stosunku do wszystkich naro-
dów, biorących udział w wojnie na-
wet jeżeli działają na podstawie man
Jdatu Ligi Narodów lub jeśli zostały

 

lezione w jego mieszkaniu służyło muwy- nie znajduje ona bowiem odpowiednika w wciągnięte do wojny przez zbrojny
łącznie do prywatnych studjuw  chemicz-

mych, że nie ma nic wspólnego z blachą, |

którą mu okazano, oraz że nie miał żadnej

wiadomości o zamachu na min. Pierackiego.
Następnie obrońca przyznaje, że zapal-,

 

gumkach, znalezionych w mieszkaniu Kar-
pyńca.

©О godz. 18.15 przewodniczący na proś-
bę adw. Szłapaka przerwał rozprawę do

jutra do godz, 10-tej rano.

opór jednego z napastników przeciw
ko sankcjom. Prezydent będzie miał
prawo rozszerzenia zakazu eksportu
na wszystkie produkty używane w
przemyśle wojennym,

 

W przededniu nowej oienzywy
którą Włosi przygotowują w południowej Abisynii

WARSZAWA. (Pat) Że źródełz : przy  wstępo-|
waniu do tej organizacji. ielski i miemiec-

Przechodząc do ! ац‘яе‘в\(юь, Kangabos, BATPra : sprawy zamachu na:kjch, włoskich i abisyūskich, PAT.
min.Pierackiego, obrońca. twierdzi, że 0-. ogłasza następujący komunikat o sy-,
skarżeni nie mają nic wspólnego z tym za- tuącji na frontach w Abisynji w dn.
machem i że jedyną przyczyną w tej spra-| 3 stycznia rb.: !
wiejest chęć organ6w bezpieczeństwa о- Na froncie północnym nie zaszło
starczenia opinji publicznej jakiegoś . sub- nic godnego uwagi, natomiast ma

bardowania ambulansu szwedzkiego
i przywiezienia do Addis Abeby
rannych lekarzy szwedzkich,

WŁOCHY WYRAŻAJĄ
UBOLEWANIE

' LONDYN (Pat). Reuter donosi z
Rzymu: Wczoraj wieczorem podse-

WŁOSI OTACZAJĄ OPIEKĄ
LUDNOŚĆ TUBYLCZĄ.

RZYM, (Pat). W. dniu wczoraj-
szym dziennikarze zagraniczni zwró-
cili się do ministerstwa prasy i pro-
pagandy z pytaniem, czy prawdziwa
jest wiadomość
wojska włoskie -gazów

  

| Obywatelom amerykańskim nie
wolno będzie podróżować na okrę-
tach, należących do krajów znajdu-
jących się w stanie wojny.

Okrętom amerykańskim nie bę-
dzie wolno płynąć w strefie objętej
wojną.

Nowa ustawa ma rzekomo pozo-
stawić prezydentowi prawo decyzji
co do tego, jakie narody będą objęte
przez embargo. Będzie on miał rów-
nież prawo dokonać rozróżnienia po-
między napastnikiem a napadnię-
tym oraz mocarstwami, działającemi
w myśl mandatu międzynarodowego.

WASZYNGTON. (Pat. „Wa-
a więc m. in, Sūhington Post“ pisze, iż Roosevelt i

jego doradcy porzucili zamiar pozo-
stawienia do decyzji prezydenta spra
wy określenia, które państwo jest

kiem a które ofiarą napaści.
ustawa o neutralności pozo-

stawia jednak prezydentowi prawo
wydawania zarządzeń w celu utrzy-
mania wywozu nafty, bawełny, żela-
za i miedzi na poziomie przeciętnym
z czasów pokoju. Embargo lub ogra-
niczenia wywozu zarządzone przez
prezydenta będą stosowane w jed-
nakowym „stopniu do wszystkich
stron wojujących.

   
  
Niwa

o „używaniu PIZZA anTSS
trujących ;

 

straktų, aby uspokoiė tę opinię, która żą- | froncie poiudniowym panuje wielkie kretarz stanu Suvich przyjął posła
dała wyjaśnienia wypadku z 15 czerwca|

1934 r. przy uł. Foksal. |
Akt oskarżenia — ciągnie dalej obroń- |

ca opiera się na rezultatach wywiadu, a)

następnie na wyjaśnieniach samych oskar- |

ożywienie. Znaczne zapasy żywności szwedzkiego i wyjaśnił mu okolicz-
i amunicji zgromadzone są w Lugh ności ;w jakich nastąpiło bombardo-

Ferrandi o 20 klm. na południo- wanie ambulansu szwedzkiego Czer-
wschód od, dolo. Lugh Ferrandi jest;wonego Krzyża w Abisynji.

в RZ |

ao abavs 'Stałe poiączenie Gdyni
W dniu dzisiejszym w odpowiedzi;

na to pytanie złożono przedstawicie-| z Ameryką Pła.

lom prasy zagranicznej następującej WARSZAWA. (Pat). ща że-

oświadczenie: „włoskie władze woj-|giugowa Gdynia.— Ameryka S. A.
obecnie wielkim  utartyfikowanym, Wyrażając ubolewanie spowodu

żonych i zeznaniach osób, które je składa-|otoczonym wysokiemi murami i po- |tego faktu Suvich miał zwrócić uwa-
ly w areszcie śledczym.

Jeżeli chodzi o pierwszą podstawę, to|
do danych wywiadu sąd winien odnieśćsię |

bardzo krytycznie i z zastrzeżeniami, nie|

można bowiem dać wiary wiadomościom, |

których źródło jest ukryte i których autor
jest nieznany.

Jeżeli chodzi o zeznania oskarżonych
lub tych osób, które składały swe wyjaśnie-
nia w areszcie śledczym, to kodeks postę-

powania karnego wyraźnie powiada, iż

przyznanie się oskarżonego może służyć za
dowód tylko wówczas, gdy nie nastręcza
żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.

Następnie obrońca zatrzymuje się nad
osobą Maciejki, zaznaczając, iż dowody w

sprawie nie dają dostatecznych podstaw

do przyjęcia tezy, że zamachu na min. Pie-

rackiego dokonał Grzegorz Maciejko.

Przechodząc do kwestji kary, obrońca

zwraca uwaśę, że postępowaniem oskarżo-|

nych kierowały głębsze przyczyny i |

i
i

' pielęgnowali oni pewne ideały. Co do osk.
Czornija obrona wnosi o jego uniewinnie-|
nie wskutek braku dowodów. W stosunku
do osk. Kaczmarskiego prosi o łagodny|
wymiar kary, jeżeli chodzi o jego należenie|
do O. U. N. i cniewinnienie go z innych |
zarzutów wobec braku dowodów. Co do |
Bandery, to ponieważ nie przyznał się on

do winy, obrońca prosi o uniewinnienie go,

ale zdając sobie sprawę, że sąd może być

przekonany o przynależności Bandery do

O. U. N., wnosi o łagodny wymiar kary w
tym punkcie i uniewinnienie go od innych
zarzutów.

Po zakończeniu przemówienia adw.
Horbowego, przewodniczący zarządził przer
wę obiadową.

PRZEMÓWIENIE ADW. SZŁAPAKA.
Po przerwie obiadowej zabiera głos

drugi skolei obrońca adw. Szłapak. Prze-
mówienie swe zaczyna obrońca od stwier-
dzenia, że na ławie oskarżonych siedzi 12
młodych ludzi pod zarzutem, że chcieli
stworzyć państwo ukraińskie i że tej idei

poświęcili młodość, wolność, nawet życie.

Mimo kilkakrotnych upamnień  prze-

wodniczącego, by trzymał się tym  1azem

zarzutów zawartych w akcie oskarżenia,

obrońca usiłuje przedstawić tlo polityczne

i pobudki działania oskarżonych.
Po przerwie zarządzonej na prośbę ;

adw. Szłapaka, przewodniczący ogłosił po-
stanowienie treści następującej: „Sąd Okrę|

 
gowy biorąc pod uwagę, że p. adwokat przez Izbę

|siadającym obszerne lotnisko.

|utworzonym przez rozmaite

Na-
zewnątrz tego obozu rozłożone są
oddziały żołnierzy, które są niejako
zamknięte w olbrzymim kwadracie,

wehi-
kuły i samochody uzbrojone w kara-
biny maszynowe, co może zapewnić
skuteczną obronę przeciwko nie-
przyjacielowi. Żołnierze włoscy i
tubylcy trwają'w oczekiwaniu, pra-
gnąc gorąco, aby ras Desta okazał
się na tyle nieostrożnym, by wydać
im bitwę. Zarówno ołicerowie jak i
żołnierze ożywieni są pragnieniem
walki, Jak ogólnie przypuszczają,
wielka ofenzywa włoska podjęta bę-
dzie niebawem na tym froncie, przy-4
|czem na samolotach i czołgach spo-|
czywać mają poważne zadania.
Armja gen. Graziani zwiększona zo-/
stała z 45 do 75 tys. !
Według doniesień z Addis Abeba,

gę na „tendencyjny sposób przed-
stawienia tego incyndentu narodowi
szwedzkiemu”.

ŻĄDANIE NIE ATAKOWANIA
SAMOLOTÓW ODWOŻĄCYCH

RANNYCH SZWEDÓW.
RZYM, (Pat). Radjostacja waty-

kańska donosi z Addis. Abeby, że
międzynarodowy Czerwony Krzyż
zwrócił się do włoskich wiładz woj-
skowych z żądaniem, aby nie atako-
wały one 2-ch samolotów  abisyń-
skich, które odwiozą dwóch rannych
lekarzy szwedzkich do głównej kwa-
tery rasa Desta.

AKCJA ANTYWŁOSKA.
PARYŻ. (Pat). Bomibardowanie

ambulansu szwedzkiego Czerwonegoi

odbito się głośnem | iza lotnicze, ale i opinię publiczną dzenia samolotu i zniszczenia rezer-Krzyża w Dolo
echem również w łonie parlamentu

skowe i cywilne otaczają na terytor-
jach okupowanych troskliwą opieką
ludność tubylczą, organizując

natomiast abisyńczycy mordują
tonturują w okrutny sposób Wło-
chów, którzy znajdują się po drugiej
stronie frontu. Byłoby tedy rzeczą
logiczną i usprawiedliwicną, gdyby,
celem ukrócenia okrucieństwa  abi-
syńczyków, włoskie władze wojsko-

ki”.

KAIR. (Pat). Lotnicy francuscy
„Saint Exupery i Prevot zostali odna-
|lezieni. Jak wiadomo, zamierzali oni
įdokonač lotu do Saigonu. Od kilku
dni brak było o nich wszelkich wia-
domości, co zaniepokoiło nietyłko

 
francuską, która z uwagą śledziła

ników.
Lotników francuskich

:Spebana stalą žeglugę pasažersko-

tale i szkoły oraz rozdając żywność,| tos,
ij Victoria.

odnalezio- km. na wschód

towarową Gdyni do portów Amery-
szpi- |ki Południowej: Rio de Janeiro, San-

Montevideo, Buenos-Aires i

Stałą komunikację na nowej linji
pełnić będzie transatlantyk e. s. Pu-
łaski, przeniesiony z linji północno-
amerykańskiej. Pierwszy reis 6/s
Pułaski odbędzie się dnia 28 lutego
br. i-od tej pory statek ten ikurso-

we zastosowały odpowjednie środ: wać będzie regularnie w odstępach
' dwumiesięcznych.

Lotnicy francuscy odnalezieni
Odiwiezieni do Kairu lotnicy 0-

świadczyli, iż w nocy z 29 na 30
grudmia. samolot ich zderzył się
podczas lotu na małej wysokości z
wyniosłością terenu i cały zapas
wody został stracony. Wobec uszko-

wuaru z wodą, lotnicy udali się pie-
wiadomości o locie popularnychlot- szo w kierunku zachodnim posługu-

|jąc się kompasem. W odległości 150
od Kairu spotkali

no w odległości 150 km na wschód (ich beduini, którzy przyjęli ich z ca-
od Kairu. Błądzili oni 3 dmi na pu-.łą gościnnością.
styni. i Е

otrzymano tam „meldunki ТОВа Nasi- francuskiego, a mianowicie w łonie'

ba > awłoskie akis, komisji spraw zagranicznych, W: cza
Sz ardowały grupy rozmaitych sję niecebcności przewodniczącego

szczepów zgromadzone przy _ ŹTÓ- komisji, dep. Bastide, który odbywa
dłach w okolicach Bulale i Sassa-' „pecnie podróż -na_ Antylle, wice-

baneh. |przewodniczący komisji dep. Lon-
ZA |śuet wystąpił z inicjatywą przesła-

ECHA BOMBARDOWANIA |nia królowi szwedzkiemu za pośred-
SZWEDÓW |nictwem poselstwa w Paryżu wyra-

WARSZAWA. (Pat). Zarząd zów sympatji z powodu bomibardo-
główny Polskiego Czerwonego Krzy- |wania ambulansu szwedzkiego Czer-

ża wysłał 'w dniu dzisiejszym do|wonego Krzyża w Dolo przez samo-

Szwedzkiego Czerwonego Krzyża|loty włoskie. Inicjatywę tę poparł

depeszę z wyrazami współczucia|wiceprzewodniczący dep. Guernuet.

spowodu straty, jaką poniósł szwedz |Obecnie dep. Longuet stara się o

ki Czerwony Krzyż w Abisynji. .uzyskanie poparcia przez dwóch in-
ADDIS ABEBA. (Pat). Dr. Junod, nych wiceprzewodniczących, miano-

delegat międzynarodowej organizacji wicie dep. de Tessana i dep. Torresa
Czerwonego Krzyża, odleciał dzisiaj którzy dziś wieczorem byli obecni w
ano do Dolo, celemm przeprowadze- pałacu Burbońskim. }
nia dochodzenia w sprawie  zbom-'

Komunikat Sekcji Właścicieli Nieruchomości
przy Stronnictwie Narodowem

Zarząd Sekcji Właścicieli Nieruchomości przy Stronnictwie Naro-
dowem prosi pp. członków Sekcji o przybycie na Zebranie, które odbę-
dzie się w niedzielę dnia 5 stycznia br. o godzinie 12 i pół w lokalu
Stronnictwa Narodowego ul. Mostowa 1, na którem wygłoszone będą
referaty:

1) w sprawie rachunkowości, ksiąg i kwitarjuszów aprobowanych
karbową w Wilnie i inne obchodzące ogół Włłaścicieli Nie-

Szłapak, mimo upomnień przewodyiczące-|ruchomości.

się w Waszyngtonie końcowa sesja
74 kongresu amerykańskiego.

Obrady kongresu oczekiwane są
z największem napięciem, albowiem
decyzja St. Zjedn. co do stanowiska,

Sesja parlamentu St. Zjednoczonych
rozpoczęła się .

LONDYN. (Pat). Dziś rozpoczęła szych sankcyj.
Prezydent Roosevelt wygłosi swe

orędzie do kongresu osobiście.
Obie izby zbiorą się razem, aby

wysłuchać orędzia prezydenta. Spo-
dziewane jest, że prezydent Roose-

jakie zająć ma Ameryka na przy- velti w swem orędziu nakreśli wy-

szłość wobec konfliktu włosko-abi- tyczne nowego aktu o neutralności,

syńskiego, przesądza w znacznym którego projekt rząd amerykański
stopniu bieg wypadków oraz wpły-
nię na stanowisko Ligi wobec

Powodzie
PARYZ. (Pat), Dlugotrwaie de-

szcze i niepogody wywołały podnie-
sienie się poziomu rzek, które grożą
wylewem. O ile poziom Sekwany
nie budzi narazie niepokoju, o tyle
dopływy Loary zaczynają wylewać.
ZNantes donoszą, że woda zalała
jużniżejpołożoną dzielnicę miasta.
W Lyonie naskutek rozmoknięcia
terenu, zawalił się dwupiętrowy 

dal-|

dom. W departamencie Gard z po-| 8 54

wniósł dzisiaj pod obrady obu izb
ustawodawczych.

we Francji
wodu długotrwałego deszczu nastą-.
piło obsunięcie terenu w. miejsco-
*wości Salles - du - Gard. Nielktóre,
niże; położone dzielnice Marsylii, zo-
stały zalane. Również w Tulonie wo
da zalała ulice, prowadzące do por-
tu handlowego. W Akwizgranie u-
tworzył się komitet pomocy ofiarom
powodzi, który wystąpił z apelem
do ludności całej Francji,

044

     



 

 

Czy A. Tardieu bedzie konkurentem Croix de Feu?
Rozłam w repunlikanskiem stronnictwie We Francji

Sześćdziesięcioletni Andrė Tar-

dieu jest zrażony do francuskiego

ustroju politycznego, którego  naj-

większe zło widzi w rozbujałej huś-

tawce parlamentaryzmu, szczególnie

w pałacu Burbońskim, siedzibie izby

deputowanych. Żal ten odnosi Tar-

dieu do swojegoostatniego premje-

rostwa w roku 1932 (ogółemi był nim

trzy razy), kiedy jego chęci naprawy

państwa napotkały na nieprzezwy

ciężony opór ze strony lewicowych

parlamentarzystów z partją radyka-

łów na czele. Doświadczony polityk

i mąż stanu zamknął swoją krytycz-

ną ocenę francuskiego życia poli-

tycznego w głośnej niedawnoksiążce

p. t. „Sur la pente“ („Na równi po-

chylej“). :
Przyczyną wystąpienia Andrzeja

Tardieu stało się niedawne przemó-

wienie deputowanego  Reynauda,

przewodniczącego parlamentarnej

grupy centrum republikańskiego,

który podczas ostatnich debat w

izbie deputowanych mad polityką

zagraniczną wypowiedział się prze-

ciwko Lavalowi. Reynaud został jed-

nak w głosowaniu zdezawuowany

przez członków własnego klubu par-

lamentarnego, który swemi głosami

poparł Lavala, W następstwie tego

Reynaud zrzekł się przewodnictwa.

Przeciwko stanowisku Reynauda

wystąpił publicznie Tardieu.

Tak więc na tle stosunku do za-

gadnień polityki zagranicznej doszło

do ostrego konfliktu w łonie stron-

nictwa, w którem już raz krzyżcwa-

ły się poglądy na problemy polityki

walutowej: Reynaud reprezentował

stanowisko, że frank winien być

zdewaluowany; wielu wybitnych

członków stronnictwa , m. in. rów-

nież Tardieu, opowiadali się za nie-

naruszalnością franka i jego pełno-

wartościowością.

W. liście swoim do stronnictwa

A, Tardieu,

si ona odpowiedzialność za niezor-

ganizowanie sankcji. Sankcje, stoso-

wane częściowo, mogą tylko dopro-

wadzić do wojny. Rząd Lavala prag-

nie niedopuścić do tego niebezpie-

czeństwa i dlatego nie należy go te-

raz opuszczać.

10 tys. zł.
NOWOGRÓDEK. (Pat). Doszło

tu w óstatnich dniach do epilogu cie-

kawego procesu. PaniMałyniczowa,

lat temu, jeszcze przed wyjściem za-

mąż, uległa wypadkowi. Na taksów-

kę, którą jechała, wpadł na prze-

jeździe pociąg. Skończyło się na

dużym strachu, potrzaskaniu taksów

ki i lekkiem potłuczeniu pasażerki i

szofera. ` 2

Pasażerka zaskarżyła koleje pań-

stwowe do sądu, żądając dożywot-

niej renty 300 zł. miesięcznie, jako

okręgowego w Wilnie skazani zo-

lat a jego przyjaciel Wojciech Łu-

kowski na 5 lat za zabójstwoMicha-

ła Konopelki stryja Włodzimierza.

We wsi Horodecznie gm. Zbara-

skiej pow. Wołożyńskiego podczas

zabawy w domu AntoniegoKonopel-

ki obaj oskarżeni sprowokowali za-

'bitego do bójki.
Włodzimierz Konopelko wszczął

z 6becnym na zabawie stryjem kłót-

nię, zarzucając mu publicznie, że

RESTA AKAZZACE

MOŻLIWOŚCI WYWOZU NA-
SZYCH ARTYKUŁÓW

DO ALGIERU.

dlową odwiedził p. Bohdanowicz,

sekretarz honorowego konstila Rze-

czypospolitej w Algierii. W czasie

rozmowy stwierdzono, że rynek al-

gierski mógłby się zainteresować ar-

tykułami podukcji masowej i taniej,

serami litew-
były rów-

Algierji

czemi, jak grzybami,

skiemi i t. p. Omawiane

nież możliwości wywozu do

naszej tarcicy. .
P. Bohdanowicz konferował rów-

nież z przedstawicielami niektórych

branż wileńskich i po powrocie do

dania tamitejszego terenu pod kątem

widzenia zainteresowań tutejszych

sfergospodarczych.

żona burmistrza Nowogródka, kilka ;

stali Włodzimięrz Konopelko na 10

Wileńską lzbę Przemysłowo-Han- ;

a przedewszystkiem wyrobami ze

‚ 1 1 niektóremi artykułami spożyw-

Algieru zamierza przeprowadzić Ба-`

- wrotem do Białegostoku, gdzie

Trzeźwy sąd b. premjera przy-
chodzi w porę dla Lavala, którego

przewaga w izbie deputowanych po,

debacie zagranicznej skurczyła się

do. 20 głosów, nawiasem dodając,

kwestjonowanych przez oponentów.

Rzekomo popełniono błąd przy obli-

czeniach.
Oświadczenie  Tardieu'a, które

spotkało się z szybkiem echem w

Rzymie, zdaje się wskazywać, że

były premjer mimo zniechęcenia nie

zamierza patrzeć bezczynnie na

zbliżającą się kampanję wyborczą

do izby deputowanych. W: „Ami du

Peuple" wyrażono już nawet przy”

| kidsskin от

Sąd Okręgowy w Wilnie pod

przewodnictwem prezesa p. Brzo-

zowskiego rozpatrywał wczoraj

sprawę redaktora naczelnego Cza-

sopisma „Słowo”, Stanisława  Mac-

kiewicza, oraz red. odpowiedzialne-

go teguż pisma Władysława Boda-

ka, oskarżonych przez posła Włady-

sława Kamińskiego o zniesławienie

go w szeregu artykułów na łamach

„Słowa”.

Ponieważ sprawa miała charak-

ter sanacyjnego sporu rodzinnego,

więc ujawniła szereg interesujących

momentów, o których w innych wa-

runkach świat napewnoby się nie

dowiedział.

ny, oraz świadkowie opowiedzieli

tyle różnych historji i tak barwnych,

że wzbudzą one niewątpliwie sen-

sację, temibardziej że wychodziły z

| ust b. członków B. B., Strzelca, Fe-

deracji, Zw. Osadników itp.

oceniając międzynaro-,

dowe położenie, atakuje wostrych,

słowach Anglję, twierdząc, że pono-; KOGO POPIERAŁA ADMINI-
STRACJA.

Red. Mackiewicz zarzucał p. Ka-

mińskiemu, iż ten korzystał z popar-

cia administracji podczas wyborów.

Świadek obrony p. Czapski-Hutten

zeznał, iż zastępca starosty z Osz-

miany p. Sylwestrowicz organizował

EE R O AO Z

za potłuczenie w wypadku
'. kolejowym

odszkodowanie za utraconą zdolność

do pracy, wskutek nabytej w prze-

strachu choroby nerwowej.

Na rozprawie

'gądzie okręgowym pełnomocnik ko-

Vei zażądał klinicznego zbadania

zdołności do pracy w ciągu miesią-

tea. owódka odmówiła. |Sprawa

jednak zakończyła się polubownie

przyjęciem przez powódkę przyzna-

|nego jej przez koleje państwowe zł.

10.000 odszkodowania zamiast й4-

„danej renty.

5 lat więzienia za zabójstwo stryja
W lipcu ub. r. wyrokiem sądu namówił narzeczoną jego by $0 Po-

rzuciła.
| Według zeznań oskarżonego

stryj opowiedział narzeczonej o tem,

że w młodości Włodz. K. zajmował

się kradzieżą koni.

W rezultacie doszło do bójki w

czasie której Włodzimierz zada:

stryjowi trzy śmiertelne ciosy no-

żem, a Łukowski bił go młotem po

głowie.
Michał Konopelko zmarłwskutek

ran nie odzyskawszy przytomności.

Od wyroku Sądu okręgowego 0-

skarżeni odwołali się do Sądu Ape-

lacyjnego w Wilnie, kitóry po roz-

patrzeniu sprawy w dniu wczoraj”

|szym uchylił wyrok I-ej instancji

i skazując Włod. Konopelkę na 5 L, a

'Lukowskiego na 4 1,

į Bronił adw. Andrejew. (ż)

Oskaržyciel i oskaržo-

umiarkowanych pod .pewnemi hasła-

mi narodowemi i spoiecznemi, przy

podkreślaniu potrzeby rozbudowa-

nia i umocnienia autorytetu rządu,

bardziej niezależnego od izb usta-

|wodawczych, których czynności

miałyby raczej charakter kontrolu-

jący prace rządu.
Z chwilą ponownego ukazania się

Andrzeją Tardieu na irancuskiej wi-

downi politycznej, przybyłby poważ-

ny konkurent „Krzyżom Ognistym”

pik. de la Roque'a, wyznających pro

gram zbliżony do poglądów b. pre-

mjera Tardieu.

wiece p. Kamińskiemu i na nich

wprawdzie nie był (przysłuchiwał

się im tylko z drugiego pokoju) ale

groził dyscyplinarką wojtowi w Ku-

cewiczach za niezwołanie zebrania.

Twierdził również p. Czapski, że

agitujący za kontrkandydatem, do-

stawali Się do aresztu, jak to miało

mieć miejsce z niejakim Baranem.

Inny świadek, kandydat na posła p.

Budarewicz, oświadczył, iż dosypy-

wano kartki z nazwiskiem p. Kamiń-

skiego i że na tej akcji został schwy-

tany przewodniczący komisji w: Ki-

jowcu, co potwierdził mąż zaufania

p. Budarewicza, św. Jagodziński.

* £ drugiej strony p. Kamiński

twierdził, iż administracja zwalczała

go na terenie pow. Oszmiańskiego.

1 tak urzędnicy magistraccy w

'Smorgoniach prowadzili akcję prze-

|ciwko p. Kamińskiemu.
($w. Saski). Zorganizowano „mi-

licję porządkową”, Iktėra agitowała

pod iokalem komisji, w lokalu na

tablicy wymieniono tylko nazwisko

i kandydata: p. Łokuciejewskiego,|
usuwając przytem inne mazwiska,

milicja zaglądała nawet za parawan

w lokalu kómisji i zabierała

z nazwiskiem Kamińskiego, «co zo-

stało stwierdzone protokularnie (św.

Wysocki).
Wreszcie świadkowie Saski i

Dąbek oświadczyli, iż władze (?) w

przeddzień _ wyborów przenosiły

urzędników agitujących: za p. Ka-

' mińskim (tak miało mieć miejsce w
| wypaclku Saskiego).

Zeznania świadków były tak
rozmaite i krańcowo różne, że tru-

| dno byłoby je pogodzić gdyby nie to,

że świadkowie p. Kamińskiego

w nowogródzkim twierdzili, iż był on zwalczany przez |imieścił w

! czymniki rządzące na terenie

Oszmiany, a świadkowie ze strony
red. Mackiewicza, mówili o popar-

ciu udzielanem przez administrację

w pow. wilejskim.

UPRAWNIENIA P. WÓJTA,
Św. wójt Rożnowski dowiedział się,

że w proteście wyborczym podpisa-

nym przez mieszkańców jegogminy

wymieniono jego postępowanie jako

powód protestu. Natychmiast potem

rozpoczął zupełnie urzędowe do-

chodzenie z własnej inicjatywy (!)!

aby ukarać „karygodny czyn posłu-

giwania się jego nazwiskiem dla

wyłudzenia podpisów” i gdy: mu
przewodniczący sądu tłumaczył, że

„tego rodzaju postępowanie było bez-

| prawnem,
swojem. Wyglądało na to, że uwa-
ża się za wszechwładnego dyktatora.
„Nic dziwnego, że według słów świad

ka Budarewicza ludność „rady wy-

borcze pana wójta traktowała jako

rozkaz.
ł +

| | „TRZEBA ZWIĘKSZYĆ
| FREKWENCJĘ WYBORCZĄ”.

| Kto najlepiej głosował i w iakich

warunkach oto było pytanie, które

|zadawano na procesie. Na pytanie
"red. Mackiewicza św. Łokuciejewski
twierdzi, że frekwencja dochodziła

° — Kosztem utraty rąk i nóg pozbył się

Przed paru tygodniami do szpitala św.

Rocha w Białymstoku przywieziono ze wsi

Dobrzyniew Wielki 9-cio letniego ohłopca z

objawami ciężkiej choroby jelit, W szpitalu

dokonano skomplikowanej operacji, poczem

chłopiec jako rekonwalescent, powrócił do

domu. Po powrocie, najpierw odczuł strasz-

liwe drętwienie lewej nogi, a następnie i

wszystkich innych kończyn. Chłopiec cał-

kowicie utracił władanie zdrętwiałemi

członkami, które zaczęły mu wysychać z

godziny na godzinę. Przewieziono $o spo”

lekarze

- choroby jelit
stwierdzili, że zamiast rąk i nóg ma on już

tylko zsiniałe kikuty. Po zbadaniu, chłopca

położono do łóżka szpitalnego, ale jakież

było zdumienie lekarzy, kiedy na drugi

dzień stwierdzili, iż w ciągu nocy kikuty

odpadły chłopcu od tułowia. Wśród leka-

rzy. wywołało to. zrozumiałe zdumienie, tem

większe, że po odpadnięciu kończyn chło-

piec przestał zupełnie cierpieć na poprzed-

nią chorobę jelit. Kosztem zdrowia przewo-

du pokarmowego nieszczęśliwy „stracił

wszystkie członki.

kartki

Rożnowski trwał przy kę

 

Znów pogłoski © zmianach

puszczenie, że Tardieu mógłby się

pokusić o skupienie francuskich sił

w rządzie
Tym razem zapowiada je „Kurjer pieczeniowej z innemi czynnikami

Poranny” jeden z urzędowych orga- palitycznemi. Mówi się więc, że już

nów sanacyjnych, uważany га герге-

zentanta kół, stojących blisko obec-
nego premjera.

„Co pewien czas — pisze „Kurj.

Por.“ — w kolach politycznych ro-

| dzą się pogłoski o takich, czy innych,
przesunięciach w rządzie. Ostatnio

bardzo poważnie mówi się o usiąpie-

(niu z Ministerstwa Opieki Społecz-|

|nej p. wiceministra Jastrzębskiego,

|który, wedle pogłosek, nie może|
dojść do porozumienia w sprawach
najpilniejszych z zakresu prawo-
dawstwa społecznego i polityki ubez

{

i
\

gdzieniegdzie do 90 proc., ale wła-

śnie w tych gminach gdzie mieszka-
ją Lótwini i Białorusini. (!)

Ciekawe zagadnienie, dlaczego

wyborcy przychodzili jeszcze na dru

gi dzień do komisji — wyjaśnił św.

Budarewicz, gdy mówił, że „wójt

przysłał kartkę do sołtysa aby
zwiększył frekwencję i sołtys to zro-
bił, tylko że już był wieczór”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODOWA.

Bajeczne zdarzenie opowiedział

świadek Dąbek — osadnik, Miano-

wicie jakiś nauczyciel, przeciwnik

posła Kamińskiego na drugi dzień

po wyborach zwołał wszystkie dzie-
ci i „nawymyslai im“. Twierdził

mianowicie, że „mają głupich rodzi-

ców, bo głosowali na Kamińskiego.
O godz. 17 min. 30 ogłoszony zo-

stał wyrok, na mocy którego red.

St. Mackiewicz skazany został na
cztery miesiące aresztu, oraz na
grzywnę w kwocie 1000 złotych.

Odpowiedzialny red. „Słowa”,

„Władysław Bodak ukarany został
grzywną 50-cio złotową.

Wśród społeczeństwa wileńskie-

go proces ten wzbudził olbrzymie
"zainteresowanie.
1

P. KAMINSKI NA LAWIE OSKAR-
| ŽONYCH A P. MACKIEWICZ
; OSKARŽA.

Niezwłocznie po zakończeniu

|sprawy z oskarżenia p. Kamińskiego,
jrozpoczęła się druga sprawa, po-
wstała z poprzedniej.

| Mianowicie na skutek zarzutów
|p. Mackiewicza, p. Kamiński za-

„Kurjerze Wileńskim"
szereg artykułów, polemizujących z
redaktorem „Słowa”. P. Mackiewicz
czując się treścią ich dotknięty
oskarżył skolei p. Kamińskiego o

zniesławienie. ' " ;

W. wyniku rozprawy p. Kamiński
został uniewinniony,

w n

przyjść znany profesor
„na Uniwersytecie

jsterstwie.

Red. Mackiewicz skazany na 4 mies. Olęzienia
i 1000 zł.„grzywny

  

 

bliższym czasie wiceminister
Jastrzębski odjedzie na inne stano-
wisko, natomiast na jego miejsce ma

ginekologji
Stefana Batorego

w Wilnie, dr. Jakowicki.
Ponieważ dr. Jakowicki jest zna-

nym lekarzem, więc w kołach poli-
tycznych przypuszczają, że przesu-
nięcie na stanowisko wiceministra w
Ministerstwie Opieki Społecznej jest
jednocześnie zapowiedzią zmiany
polityki w ubezpieczalniach.

Nie ma to jednak być, wedle po-
głosek, jedyna zmiana w tem mini-

Już od dłuższego czasu
mówi się coraz głośniej, że w ślad za
wicemin. Jastrzębskim ma ustąpić
również i minister opieki społecznej,
p. Jaszczołt, robiąc miejsce dla p.
Jurkiewicza, b. ministra opieki spo-
łecznej i jednego z najlepszych znaw
ców prawodawstwa

Polsce.
Ustąpienie ministrą Jaszczołta z

opieki społecznej łączą skolei koła
polityczne z ministerstwem spra-
wiedliwości. P: min. Michałowski,
który niedawno obchodził jubileusz
pięcioletniego urzędowania, jako mi-
nister sprawiedliwości, nosi się już
oddawna z zamiarem ustąpienia, Na
jego. następcę. jest podobno upatrzo-
ny p. Jaszczołt,
Chociaż pod tym względem w ko-
łach politycznych niema jednomyśl-
ności”,

Tragarze zmusili Żyda
do zawarcia ślubu

Do rabinatu białostockiego zgłosił się

stary żyd z Łomży, donosząc, że młody je-
go syn, został w sposób sadystyczny zmu-

szony do ożenku. Kilkudziesięciu tragarzy

i furmanów „uzbrojonych w noże, wciągnęło

jego syna do piwnicy, gdzie zastał nieznaną

mu dziewczynę. Tragarze zażądali od. mło-

dego żyda, ażeby zaślubił dziewczynę, w

przeciwnym razie wyślą go na łono Abra-

hama, Steroryzowany nałożył dziewczynie
obrączkę na. palec;

żydowskich jest aktem, „rėwnoznacznym ге

šlubem. Wkrėtce malžonek z musu przeko-

nał się, że jego

matką. Okazało się, że šlub pod terorem.w

piwnicy był przygotowany „przez kochan-

ków lekkiej kobiety, którzy w ten sposób

pragnęli „uiżyć” jej losowi.

Rabini białostoccy debatują obecnie

nad tem, jak unieważnić ślub.

KAŻDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA
NA AKCJĘ STRONNICTWA NA-
RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DO

POLSKI NARODOWEJ! ||

żóna

 

- Mumlkowski przyjeżdża do Polski
1

Znany z procesu we Francji, słyn-

ny „fabrykant złota, Dunikowski, .

Polak z pochodzenia (syn znakomi-'

tego geologa Dunikowskiego), został!

ostatnio wysiedlony z Belgii, gdzie!
miał zamiar założyć, swoją  „fabry-

 

Dunikowski, jak donoszą pisma,

z jednej tonny ziemi może otrzymać|
do 500—gramów złota. Brukselska|

fabryka Dunikowskiego, według jego |

obliczeń, miała przerobić do 8 tonn jstąpić

piasku dziennie, to. znaczy, mogła

sprowadzanie ziemi z Afryki, czy z
Ameryki do Gdyni będzie połączone
z większemi trudnościami, to jednak,
Dunikowski, który wszędzie jest
prześladowany, musi wreszcie zna-
ieźć schronienie, w  którem będzie
się czuł bezpiecznie.

Według informacyj, którepocho-
dzą jakoby z najbardziej wiarogod:
nego źródła, przyjazd Dunilkkowskie-
go do Polski wraz z rodziną ma na-

niebawem. Tembardziej,.że
towarzystwo, które linansuje-jego

wyprodukować do 6 kg. złota dzien- pracę; godzi się na to i rozpoczęło

nie.
\ — Instalacje, które i

fabryce, były tak pomyślane, że bez!
większego trudu mogłyby być dobu-|
dowane nowe piece, tak że dzienna|

produkcja mogła wzrosnąć do prze:|

robienia 3000 tonn dziennie. Innemi

słowy, Dunikowski w. tym wypadku

otrzymywałby przeszło 2000 kg. zło-|

"ta dziennie, a więc gdyby to było;

prawdą, wprowadzitoby to zupeiny

chaos do światowego systemu mone-,

tarnego. ы

Dunikowski jest przekonany, że

ma licznych

"PONAD 500 WIĘŹNIÓW

i potężnych wrogów. siejszym

już przygotowania do przeniesienia
zbudowano: w ;wszystkich maszyn, które 'zainstaló-

wano w hali przy -lotnisku bruksel-*
skiem.

: i

"ZWOL-
NIONO Z WIEZIEŃ OKRĘGU

: WILEŃSKIEGO.

"W związku z wprowadzeniem w
życie nowouchwalonej ustawy 0
amnestji w dniu wczorajszym i dzi-

z więzień okręgu wileń-

którzy spowodowali również i wy- skiego wyjdzie łącznie przeszło 500

siedlenie jego z Belgji.

W. tej dhwili Dunikowski, jak i je-
| więźniów,

Wśród zwolnionych znajdują się
że

!

go otoczenie zastanawiająsię, gdzie | tależ członkowie tajnych związków

będą mogli się osiedlić.

początku ubiegłego roku,

grand oświadczył prasie paryskiej,

że jedynym krajem,

Jeszcze na,złodziejskich p. n. „Bruder-Ferein"
adw, Le-'i „Złoty-sztandar”.

Na wieść o zwolnieniu krewni

w którym bę- więźniów tłumnie oblegli ulice, są-

dzie mógł. Dunikowski pracować spo siadujące z więzieniami Łukiskiem i

kojnie nad swym wynalazkiem, jest Stefańskiem, oczekując

Aczkolwiek cych.jego ojczyzna, Polska.

opuszczają”

społecznego w:-

prawnik z zawodu. .

„wypowiadając. sakra-».

mentalną formułę, „co według. obyęzajów.,,

za parę dni będzie'
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CENZURA
W czwartek ukazał się list otwarty

sanacyjnego „Dziennika Porannego”

do p. ministra spraw wewnętrznych.

W liście wydawnictwo skarży się

ma praktyki cenzury i na „nieuzasa-
dnione przeszkadzanie w  rozpo-
wszechnianiu' gazety, pragnącej słu-

żyć społeczeństwu uczciwą myślą i

aktualną informacją”.

Jest to głos wydawnictwa sanacyj-
nego, zbliżonego do obecnego rządu i

usiłującego popierać jego politykę.

Jeśli organ tego typu i tego rodzaju
zmuszony jest publicznie skarżyć się

ma „nieumiejętne, albo nieprzemyśla-

ne stusowanie swych uprawnień przez

fakieś, często bardzo nisko w  hie-

rarchji administracyjnej stojące orga-

ma”, to cóż dopiero mówić o trudno-

ściach, z jakiemi musi walczyć prasa

narodowa oraz prasa centrowej i le-

wicowej opozycji, Chcąc spełnić swój

obcwiązek publiczny i pozostać wier-
mą ewoim zasadom, prasa ta musi nie-

jednokrotnie podejmować heroiczne
wysiłki, aby przepłynąć pomiędzy
Scylą i Charybdą naszej cenzury”.

Cenzura w obecnej Polsce zajęła

wyjątkowe stanowisko najwyższej in-
stancji w dziedzinie „wiadomości złe-

śo i dobrego”, głównego sędziego te-
go co z zakresu drukowanego słowa i

wyrażanych w niem myśli jest dla

państwa szkodliwe, a co pożyteczne.

Wytworzyła się cokolwiek dziwna i
miezdrowa sytuacja, w której nieje-

dnokrotnie wielkie organy prasy, re-

prezentujące głębokie prądy politycz-
ne kraju, skupiające umysłową i orga-

mizacyjną energję ogromnych odła-

mów naszego społeczeństwa, są w

swoich, umotywowanych zresztą po-

glądach na potrzeby kraju korygowa-

me przez „często bardzo nisko w hie-

garchji administracyjnej stojące or-

gana",

Nasza ustawa prasowa nle daje na-
leżytej obrony prawnej słowa druko-
wanego. Wydawnictwa prasowe są

wskutek tego zupełnie wobec cenzury
bezbronne, zarówno w zakresie poli-
tycznym, jak 4 w zakresie materjal-

mym. Ta druga strona nie jest obojęt-

ma w dzisiejszych czasach powszech-
mego kryzysu, kiedy wydawnictwa,
szczególnie niezależne, walczą i bez

tego z ogromnemi trudnościami, To

wszystko składa się na wyjątkowo

nienormalne położenie naszej prasy,
Które się odbija na całości charakteru

maszego życia publicznego. Dlatego
też jednem z najpilniejszych zaga-

dnień bieżących jest rozsądne unor-
mowanie wolności słowa, bez czego
życie publiczne istnieć nie może, a w

kraju niepodzielnie zapanuje siejąca

miepokój plotka, "

„Goniec Warszawski” w liście o-
twartym do p. wicepremiera zupełnie
słusznie zapytuje: „dlaczego się utru-

dnia u nas publiczną walkę z demora-
fizacją, dlaczego szczególnie prasie
niezależnej i opozycyjnej odejmuje się

w wielu wypadkach możność spełnie-
mia tego obowiązku?" Zwolennicy
panującego dziś systemu cenzury uza-

sadniają potrzebę jego istnienia ko-

miecznością walki z szerzeniem niepo-

koju publicznego. „Nie zdają oni wi-

docznie sobie sprawy — pisze „Go-
miec Warszawski” —że właściwem
źródłem niepokoju publicznego jest w
przeważającej ilości wypadków wła-
śnie niemożność ujawnienia i publicz-
mego rozprawienia się z panoszącem
się złem”. śą

System cenzurywiąże się bardzo
ściśle z całością systemu polityczne-
go w państwie. Jest on zarazem wy-

kładnikiem tego, jak kraj reaguje na

stosowane wobec niego metody rzą-

dzenia.
Mocny, opierający się o przeświad-

ezenie szerokich kół obywatelskich
system, nie obawia się jawnej dysku-

sji i swobodnego roztrząsania jego po-

lityki.
W takich wypadkach cenzura, o ile

jest stosowana, odnosi się nie tyle do

idej i informacyj, ile do wystąpień

prasy nieodpowiedzialnej, żerującej

ga niezdrowej sensacji i plotce,  

Czy wiele Żydzi tracą
na ustanowieniu Rady Ustawodawczej w Palestynie?

‚ Cała prasa żydowska i Żydom przy-
jazna na obu półkulach przepełniona
jest obecnie wrzawą oburzenia spo-
wodu ustanowienia przez Wielką Bry-
tanję Rady Ustawsdęwczej w Palesty-
nie

Ustanowienie tej rady, w której —
w kraju, do niedawna niemal czysto a-
rabskim, — zasiadać będzie około 30
proc. Żydów i około 18 proc. urzędni-
ków brytyjskich, w której również i
częsć posłów - Arabów pochodzić bę-
dzie z nominacji rządu brytyjskiego,
której uchwały będą mogłybyć uni-
cestwiane rządowem, brytyjskiem ve-
to, a wreszcie którego kompetencje
nie będą obejmować najważniejszej
dla Żydów sprawy immigracji — usta-
nowienie tej rady, według prasy žy-
dowskiej, stanowi niesłychany i groź-
ny zamach na prawa narodu żydow-
skiego.

Żydzi — będąc w wielu krajach
zwolennikami daleko posuniętego li-
beralizmu politycznego, ustroju parla-
mentarnego i t. d, — opowiadają się
w Palestynie, podobnie jak w Polsce,
za utrzymaniem niczem nie ograni-
czonych kompetencyj władzy wyko-
nawczej. Ich zdaniem,. sformułowa-
nem szczególnie jasno przez p. Ap-
penszlaka w „Naszym Przeglądzie",
prawo do stanowiska współgospoda-
rzy Palestyny mają nietylko ci Żydzi,
którzy już przebywają w Palestynie,
ale i ci, co. się tam dopiero wvbierają.
(„Są dwie Palestyny żydowskie: ta,
która już przybyła na miejsce — i ta,
którą zatrzymano w drodze"). Oczy-
wiście, w tem sformułowaniu należa-
łoby przyjąć, że ludność arabska w
Palestynie, fizycznie będącą tam zna-
czną większością, moralnie jest.., zni-
komą mniejszością!

Z punktu widzenia tego rodzaju te-
orji palestyńskiego prawa publiczne-
go. postanowienie rządu mardatowe-
go o ustanowieniu Rady Ustawodaw-
czej jest rzecz prosta... pogśwałceniem
praw żydowskich, Żydzi głoszą ponad-
to urbi et orbi, że jest też i jaskra-
wem zagrożeniem ich interesów.

Czy tak jest istotnie? Zdaje się, że
tak bynajmniej nie jest,

Jakieś ciało parlamentarne prędzej,
czy później, ustanowione w Palesty-
nie być musiało. Jest rzeczą nie do u-
trzymania na dalszą metę, by nie by-
ło w Palestynie żadnej reprezentacji
ludności, skoro takie reprezentacje
istnieją we wszystkich ościennych kra-
jach arabskich, Nawet dla samych Ży-
dów jest wygodniej, by istniały w Pa-
lestynie jakieś pozory parlamentaryz-
mu i ustroju wolnościowego. a więc,
by fakt całkowitego zdławienia tego
kraju przez obcy rząd i obcą inwazję,
był choć trochę osłonięty.i zamasko-
wany. I niewątpliwie lepiej jest dla
Żydów, by początki samorzadu pale-
styńskiego — którego sami Żydzi za-
 

 

żądają, gdy staną się w Palestynie
większością — stworzone zostały jesz-
cze w okresie przewagi liczebnej arab-
skiej, a więc by skasowanie absolu-
tyzmu mandatowego Wielkiej Brytanji
nie łączyło się tam w sposób jaskrawy
z oddaniem Palestyny w ręce Żydów;
to jest, by Żydzi raczej władzę poli-
tyczną (lub jej część) sami w Palesty-
nie, w głosowaniu powszechnem, zdo-
byli, niż ją otrzymali bezpośrednio z
rąk angielskich,

Chodzi o to, by dla ustanowienia
samorządu palestyńskiego wybrać
możliwie odpowiedni moment. To jest,
by samorząd ten, powstawszy za wcze-
śnie, nie zdażył jeszcze narobić Żydom
t Wielkiej Brytanji kłopotu.
Otóż zdaje się, że zarówno Wielka

Brytania, jak Żydzi, mogą już sobie na
samorząd palestyński pozwolić,

Żydzi w Palestynie stanowia już 33
proc, ogółu ludności, Jak obliczyliś-
my już kiedyś, stanowić tam będą
większość absolutną (o ile nic nieprze-
widzianego ich dopływu nie zahamu-
je), za lat pięć. Do rady ustawodaw-
czej mogą głosować nietylko obywa-
tele palestyńscy, ale wszyscy ci, któ-
rzy w Palestynie conajmniej od dwóch
lat mieszkają; kadencja rady trwa
lat 5,

To znaczy, że w radzie ustawodaw-
czej za następnej kadencji Żydzi mo-
gliby już być reprezentowani w sile
nie o wiele mniejszej, niż Arabowie.
Można sobie, znając powyższe dane,

ž łatwością wyobrazić bieg wypad-
ów,

Obecne wybory Żydzi zbojkotują.
Rada w pierwszej kadencji będzie try-
buną arabskiego nacjonalizmu i w
tym charakterze stanie się głośna i
znana; nie mniej znany będzie fakt, że
Żydzi wybory zbojkotowali i choć są
obecni w kraju, nie są obecni w jedo,
naiwidoczniej jednostronnie skonstru-
owanym parlamencie. Parlament ten
będzie gospodarować w dziedzinach
mniejsze znaczenia — ale w najwa-

`

 

źniejszej dziedzinie: w sprawie immi-
gracji, — nie będzie mieć głosu.

Do następnej rady Żydzi już zapew-
ne wstąpią, Stosunki polityczne w kra-
ju będą dzięki temu „wchodzić w o-
kres równowagi i pacyfikacji”, Arab-
ska część rady będzie w dalszym cią-
gu występować z postulatem rozsze-
rzenia uprawnień rady również i na
sprawę immigracji; Żydzi tym razem '
postulat ten pocichu poprą. Możemy
sobie z łatwością wyobrazić, co się
stanie, gdy Anglicy postulat ten speł-
nią, odkładając jego wykonanie do na-
stępnej kadencji: sprawa immigracji,
nie arbitralną decyzją Anglii, broń.Bo-
że, lecz z woli parlamentu o arabskiej
większości, oddana będzie w ręce ży-
dowskie, Gdy odbędą się wybory do
trzeciej rady, większość w Palestynie
stanowić będą Żydzi. Trzecia rada
zrobi to, czego Anglja dotąd- zrobić
nie mogła: otworzy drzwi dła immi-
gracji żydowskiej narozcież,

Oczywiście, Żydzi muszą dziś uda-
wać, że im się krzywda dziełe. To jest
warunek konieczny powodzenia dzieła.

Jest zresztą i inny jeszcze powód,
który sprawia, że ustanowienie Rady
Ustawodawczej w Palestynie leży w
interesie żydowskim, Życie Palestyny|
związane jest bardzo Ściśle z życiem
Transjordanji. To też powstanie qua-
si - parlamentaryzmu palestyńskiego
pociągnie za sobą automatycznie
wzrost znaczenia Rady Ustawodaw-
czej transjordańskiej, A bodaj, że ra-
da taka — złożona poczęści z nom'na-
tów, a poczęści z posłów, obranych w
wyborach, które Anglicv mogliby „u-
rządzić” — prędzej moglabv się zde-
cydować na uchylenie furtki (na po-
czątek choćby maleńkiej) dla immi-
gracji żydowskiej, niż emir, albo -
czący się z opinją arabską rzad man-
datowy, A zdobvcie możności przeni-
kania do Transiordanji ma dla žydo-
stwa palestyńskiego bardzo duże zna-
czen.e.

(1. 2.)
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ZAWIADAMIA

że odsetki od wkładów oszczędnościowych
za Il-gie półrocze 1935 r. są dopisywane do kapitału, względnie wypłacane

codziennie od dnia 2 stycznia 1936 r.

za przedstawieniem książeczki — bezzwłocznie

WARSZAWY

  
 

SĄD ODWRÓCONY
Wicepremier i minister skarbu, inż.

Kwiatkowski, ogłosił w noworocznym
numerze „LK.C.' interesujące uwagi
na temat obecnego położenia politycz-
nego i gospodarczego Polski,

P. Kwiatkowski uznaje ścisły zwią-
zek, zachodzący między ustrojem poli-
tycznym państwa a rozwojem gospo-
darstwa narodowego—zwłaszcza w 0-
kresie, w którym według znanej jego
i zupełnie słusznej opinii, zarządzenia
rządu w dziedzinie spraw gospodar-
czych wymagają mocnego poparcia ze
strony społeczeństwa, Związek ten u-
jął p. minister skarbu w następującem
twierdzeniu:
„W/ atmosferze rozwoju 1 postępu

gospodarczego mogą, choć nie muszą,
powstawać lepsze formy organizacji

litycznej; w okresach upadku i za-
amania się zdrowej linji ewolucji go-
spodarczej ustrój wewnętrzno - poli-
tyczny nie może się układać zadawa-
lająco“,
Z tak sformułowanego ogólnego są-

du wyprowadza skolei kierownik poli-
tyki gospodarczej rządu następujące
aktualne hasło programowe:

„Przez naprawę i odbudowę gospo-
darstwa publicznego i prywatnego
mamy iść ku lepszym formom, opa:-
tym na szerszej społecznie podstawie
życia wewnętrzno - politycznego”,

Niezmiernie ważne to w. ustach
członka rządu oświadczenie możnaby
ująć w formę propozycji, skierowanej
pod adresem społeczeństwa, a brzmią-
cej w sposób następujący:
„Dopomóżcie rządowi w przepro-

wadzeniu jego programu  finansowo-
gospodarczego,a gdydzięki wspólnemu
wysiłkowi uda się wydobyć gospodar-
stwo z.kryzysu, w którym ugrzęzło,  

wówczas — znowu wspólnie — zabie-
rzemy się do rozszerzenia ram we-
wnętrznego życia politycznego',

Dla uproszczenia dyskusji pomińmy
tu kłopotliwe pytanie: na czem mia-
łoby polegać to oparcie życia we-
wnętrzno - politycznego na szerszej
podstawie, a w. szczególności, czy
zmieściłoby się ono w ramach obec-
nej konstytucji? — i spróbujmy zba-
dać hasło p. Kwiatkowskiego z punktu
widzenia formalnej i politycznej logi-
ki. W tym celu pozwolimy sobie od-
wrócić jego tezę i nadać jej następu-
jącą formę:

„W atmosferze sharmonizowanych
stosunków wewnętrzno - politycz-
nych mogą, choć nie muszą, powstać
lepsze formy życia SRC w
okresach przesilenia politycznego, wy-
rażającego się odsunięciem znacznej
części społeczeństwa od wpływu na
sprawy państwowe, naprawa gospo-
akcj narodowego jest nader tru-
na“,
W logice formalnej odwracalność

sądów, z zachowaniem prawdziwości
obu wersyj, może zachodzić tylko wy-
jątkowo. Nie ma ona zastosowania w
rozumowaniu opartem na przyczyno-
wości. Pomieszanie przyczyny ze
skutkiem prowadzi przeważnie do
wniosków fałszywych,

Logika polityczna dopuszcza od-
stępstwa od reguł Arystotelesa i Stu-
arta Milla. Silniejsze od tych reguł
jest życie, które nieraz zmienia sku-
tek na przecina i sprawia, że może
okazać się prawdziwym, czyli prowa-
dzacym do właściwego celu, zarówno
sąd prosty jak i odwrócony. Można
zatem w pewnych wypadkach iść
przez naprawę gospodarczą do  re-  

form politycznych, ale skuteczne mo-
że być także i postępowanie w od-
wrotnym kierunku: przez reformy po-
lityczne do uzdrowienia życia gospo-
darczego,

Nie potrzebujemy chyba długo do-
wodzić, że obecnie częściej stosowa-
na jest ta druga droga. Wystarczy
nam powołać się na liczne RYJ
świąteczne i noworoczne, w któryc.
publicyści najrozmaitszych obozów, na

tawie opinij znakomitych autory-
tetów całego świata i — co ważniej-
sze jeszcze — faktów historycznych,
doszli do zgodnych wniosków, że
przyczyny kryzysu gospodarczego
tkwią w stosunkach politycznych,

W. polityce leżą źródła zaufania
(względnie nieufności), a więc tego
czynnika, który communis opinio u-
znaje za konieczny warunek (względ-
nie hamulec) naprawy gospodarczej.
Gdzie ten czynnik istnieje, tam można
zaczynać od gospodarstwa, bo refor-
my polityczne albo są niepotrzebne,
albo modą być odłożone na dalszy
plan. Gdzie zaufanie szwankuje, tam
wchodzi w grę zasada: do, ut des, czy-
li konieczność rekompensowania wy-
silkėw i ofiar gospodarczych reforma-
mi politycznemi,
Nawet w tych krajach, gdzie rozpo-

częto od zmian politycznych, które
zostały przychylnie przyięte przez
społeczeństwa, okazało się, że te
zmiany „mogą, choć nie muszą” po-
wodować naprawę życia gospodar-
czego. Znacznie trudniej jest tam,
$dzie albo przestarzałe formy poli-
tyczne nie ulegaią zmianom, albo
gdzie nowy ustrój nie znalazł mocne-
$о fundamentu w duszy narodu.

j nierozciąśnięcie amnestji na

 

PRZEGLAD PRASY
NIEZADOWOLENIE WSt

Jakie zmiany zaszły ostatniemi cza+
sy w nastrojach . politycznych wsi?
Odpowiada na to pytanie p. Adam
Romer, w korespondencji do „Czasu *
z Andrychowa (Małop. Zachodnia).

A więc do zwykłych skarg chłopa
dołączyło się obecnie niezadowolenie

| ogólne z wprowadzenia kosztownef
gminy zbiorowej ze skomplikowaną
biurokracją. Zmuszają one chłopów

„do odbywania wieloki! wę
drówek nieraz dla załatwiania błahyc
spraw meldunkowych i ewidencyjn:
rzedewszystkiem zaś zmuszone je
itosnego wyciskan'a ostatniego grosza z
nieszczęśliwych mieszkańców dla pokry=
wania ogromnych kosztów „facho: a
(7?) personelu oraz inwestycyj idowla+
are i drogowych, mających usprawiee
dliwiać w oczach ludności ich istnienie.
Niejeden dwór, niejednaa płacą
apo stawkę m

rządowych, a pomimo to gminy zbiorowe
już dziś walczą z beznadziejnemi niedo=
orami, przekraczającemi nieraz jedną

czwartą przepisanego przez wo*
jewodztwol" ,

 

„ROšNIE JAK LAWINA“
' ANTYSEMITYZM

Pogorszvłv się także nastroje polis
tyczne. Nawet we wsiach dotąd „lo=
jalnych* (czyż były takie?), podnosi
się teraz opozycja. Działają jaczejkł
komunistyczne,

arkos
ple=
ras

„rozbicie wśród ugrupowań umi
wanych walka oohszkołą a
banją, demagogja przeoiwziem:
„dykałów BB. — współzawodnictwo poe
między organizacjami  praworz:
wszystko to ułatwia tylko tą krecią roboe
tę. Odtrutką na nią jest do wm.
stopnia szerząca się jak lawina = a
antysemicka, daleko silniejsza sła-
bych tu kadr Stronnictwa Narodowego &
zwalczana przez komunistów z racji ine
stynktu samozachowawczego.

oe jednak pomyśleć o kontrak=
cji poważnej przez ponowne związanie
rozgoryczonych i naprawdę znędzniałych
mas'z sztandarem obrony praworządno=
ści. Nie zdołają tego dokonać resje
policyjne, dając jesze rezultat odwrote
ny zamierzeniom. Spytywani ziemianie,
księża i działacze wiejscy dość zgodnie

popełniony przez
Witosa, któe

rv dla zwolenników , u ludowego”
Ez bądź co bądź czerwoną płachtą, po
tórym wszyscy — słuszme czy niee

słusznie — spodziewają się przeciwdzia=
łan.a radykalizacji ludu", ;

wskazywali na błąd,

Słowem obraz bardzo ponury. Za-
wiodły wszystkie podpory sanacji na
wsi. Ziemiaństwo patrzy z troską w
przyszłość, Z tej jego troski, z tego
niepokoju zrodziły się ostatnie wystą«
pienia księcia Radziwiłła i p. Fuda«
kowskiego w Senacie. ?

ZMNIEJSZA SIĘ
PROCENT ŻYDÓW W POLSCĘ

W noworocznym „Naszym Przeglą«
dzie” znajdujemy kilka cyfr, ilustrują>
cych spadek przyrostu żydów w Pola
sce, Gł. Urząd Statystyczny opraco*
wał dotąd spis ludności z r. 1931 w.
sześciu tylko województwach (ware
szawskie, lwowskie, stanisławowskie,
tarnopolskie, poleskie i wileńskie), li-
czących 12 m'ljonėw ludności i w tem
półtora miljona Żydów. Jeśli się przyja
mie, że w innych województwach sto«
sunki są podobne, to trzeba przyznać,
że procent Żydów w Polsce zmniejszvł
się w porównaniu od r. 1921 z 105
proc. do 9,5 proc. Ciekawe są cyfry
dotyczące ludności miejskiej,

„We wszystkich miastach wspomnia*
nych sześciy województw,Żydzi stanowili
w 1921 r. 37,0 proc., zaś w r. 1931 tylko
322 proc. Można zatem twierdzić, że
równ'eż w całym kraju procent Żydów
spadł z 31,0 PY w r 1921 na 26,0 proc.
w r. 1931. Wilnie procent Żydów
zmniejszył się z 41,4 proc. w r. 1897 na
36,2 proc. w r. 1921 oraz ma 28,2 proc.
w r. 1931. W Grodnie procent Żydów
zmniejszył się z 53.9 proc, w r. 1921 na
43,0 proc. w r. 1931, Białymstoku z
510 proc. na 440 proc. Wogóle procent
Żydów zmniejszył się w miastach kreso-
wych w znacznie większym stopniu niż
w pozostałych miastach Polski. W Вго=
dach zmniejszył się z BE na 46,3
proc Można zaobserwowaćłdopływ ele-
mentu wiejskiego, nietylko ludnoścj pol-
skiej, lecz również ukra'ńskiej ca
łym szeregu miast Małopolski Wschode
niej powiększył się w znacznym stopniu
procent Ukraińców",

Na ten ubytek Żydów w miastach
kresowych wpływa w dużym stopniu
także ich emigracja do Wielkopolski i
na Pomorze, W każdym razie Żydów
ubywa. Palestyna i spadek żydow-
skich urodzeń (spowodu wyjazdu mło-
dzieży) polepszają powoli (bardzo po-
woli, niestety) nasz stosunek liczbo:
do żydostwa, Może są oni i solą ziemi,
mówił ś. p. prof. Sobieski, Polska jest
jednak stanowczo przesolona.., -

PE

     



 

„Baltic Countries“
Nowa publikacja Instytutu Bałtyckiego

W połowie grudnia 1935 r. opuśc'ł pra-
@% drugi numer wydawanego przez insty-
tut Bałtycki czasopisma angielsk ego
wBaltic Countries" (Kraje Bałtyck ej W
opracowaniu tego numeru wzięło adział
30 współpracowników, w tem 20 uczo
nych z różnych ośrodków naukowych kra
jów bałtyckich, Łącznie w opracowaniu
obydwóch numerów „Baltic Couniries“
wzięło udział około 80 uczonych polskich
i zagranicznych. Na treść 2-go numeru
złożyło się: 11 artykułów zasadniczych,
8 artykułów o charakierze sprawozdaw -
czym z ruchu kulturalno - naukowegc we
wszystkich krajach bałtyckich, 47 recen
£yj krytycznych, bogaty dział bibljogra -
ficzny i dodatek statystyczny (Baltic
Yearbook), który w cyfrach obe'muje ob.
azar, długość granic, stan zaludnienia, rol
nictwo, przemysł itd. wszystkich państw
bałtyckich.
Część artykułowa czasopisma przedsta-
mia się ciekawie, o czem świadczą tak
tytuły rozpraw jak też nazwiska auto-
rów. Warto przytoczyć przynajmniej naj-
ważniejsze z nich: H. Eneborg, sze! sek
eji żeglugowej w szwedzkiem Min. Przem.
& Handlu: „Podstawy ekonomiczne
szwedzkie: żeglugi”, dr, Henri de Mont-
łort, prof. Akademji Studjów Międzyna-

 

lucji francuskiej w Estonji, Inflantach *
Kurlandji"; dr. H Łowmiański, proł U-
niwer. w Wilnie: „Prusy Pogańskie' , dr
Bruno Suviranta, wykładowca ekumomi:
na Uniwer. w Helsinkach; .Wspolnota
gospodarcza krajów połnocnych”; J. Ja
nusson, dyr. sekc'i ekonomicznej Centrai
nego Biura Statystycznego Estońsxiego
„Ekonomiczna struktura Estonji"' itd

W dziale sprawozdawczo-kulturainym
na szczególną uwagę zasługują artykuły:
dr. W. J. Rose, prof Uniwer. w Londy
nie: „O roli Uniwersytetu Jagiellonskie-
go w Krakowie” i dr. F. Puksoo, dyr
Bibljoteśti uniwersytec. w Tartu: „Czte-
rechsetlecie książki estońskiej”.

Z zadowoleniem należy podkreślic, że
w opracowaniu 2-go n-ru „Baltic Coun
tries; wzięli poraz perwszy udzał 1
przedstawiciele nauki litewskie, Mia-
nowicie dr St. Kołupaiłło, prof. Ua:wer.
w Kownie zamieśc'ł swą pracę w częśc
recenzyjnej pisma, a litewskie Centralne
Biurv Statystyczne chętnie nadesłała
potrzebny materjał do dodatku staty-
stycznego,

Pożyteczną nowość stanowi podana po
raz pierwszy kompletna bibljografja cza
sopism, które w ostatnim roku wpłynęły

xodowych w Paryżu: „Wpływ idei rewo- | do redakcji.

W sprawie powszechnego nauczania
hiojeny

Poważny badacz francuski P, Boulin.
zamieścił w czasopiśmie „Annales dHy-
diene Publique", artykuł. w którym do-
maga się m. inn. wprowadzenia do pro-
gramów szkolnych nauczania higjeny t
bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie nowoczesne państwa —
twierdzi on — uregulowały w sposób u-
stawowy sprawę ochrony zdrowia i ży-
<4а przy pracy. Akcja ustawodawcza je-
dnak jeśli ma spełnić swe zadanie, mu-
si być poparta dokładną znajomością spo-

ochrony zdrowia i życia przez
szerokie warstwy ludności pracującej,
kierowników warsztatów produkcji i
konstruktorów maszyn, narzędzi i urzą-
dzeń fabrycznych,

Pierwszą próbę wprowadzenia do szkół
powszechnych i zawodowych nauki hi-
gjeny i bezpieczeństwa pracy wprowadzi-
ły Stany Zjednoczone. Przykład ten za-

 

OTYŁOŚĆ
osłabia serce

Serce otyłych, obłożone warstwą tłuszczu,
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcze”
śmiej odmawiają posłuszeństwa. Otyłość spo-
wodowana jest złą przemianą materji albo za-
burzeniem czynności gruczołów dokrewnych.

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA”
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza or-

ea do spalania nadmiernego tłuszczu.
tosuja się | przeciwko otylošei I nie wy-

mageją one specjalnej djety.
Zioła ze znak, ochr. „Degrosa” do nabycia

w. aptekach i drogeriach (składach aptecz*
mych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa

Złota 14, m. 1. a  

sługuje na naśladownictwo i nietylko w
szkołach powszechnych, lecz także w
szkołach technicznych, których wycho=
wankowie powinni być jaknajdokładniej
zaznajomieni z zasadami walki z wy*
padkami przy pracy i chorobami sawo-
dowemi. Od nich bowiem będzie zaiężało
zastosowanie tych postulatów w prak-

tyce,

Duże usługi w rozpowszechnieniu
praktycznych wiadomości z zakresu o-
chrony pracy oddają muzea hig'eny ' bez-
pieczeństwa pracy. Zaszigują one na po-
parcie społeczeństwa i państwa. Pierw-
sze takie muzeum powstało w Berlinie
jeszcze przed wojną. Zwiedza je rocznie

kilkadziesiąt tysięcy osób, urządza ono
specjalne kursy dla majstrów, inżvnie-
rów, studentów { & d. Obecnie mają
Niemcy kilka takich muzeów (Frankturt,
„Monach'um, Drezno). We Francji istnieje
podobne muzeum pod nazwą „Musźe des
Arts et Mėtiers“, przyczem P, Boulin do-
maga się utworzenia dwóch da'szych
mużeów: w Bordeaux i Lyonie. W Lon-

dynie muzeum bezpieczeństwa należy do
Inspekcji Pracy i oddaje je poważne u-
sługi. Także niektóre inne państwa po-

siadają muzea higieny i bezpieczeństwa
pracy. U nas zaczątek tego stanowi 'eden
z działów w Muzeum Przemysłu i Tech-
miki w Warszawie.

Nauczanie bezpieczeństwa 4 h'gieny
pracy w szkołach, zarówno jak popula-
ryzowanie tych zagadnień przy pomocy
zbiorów muzealnych ma ogromny wpływ
na zwiększenie zrozumienia roli tych
spraw w życiu społecznem i gospodar-
czem.

Akademia Literatury
czyta powieści -

W dniu 30 ub. m odbyło się pos'edze
nie sądu konkursu powieściowego. ogło-

szonego przez Książnicę Atlas pod pro
tektoratem Poiskie Akademii Lite-ztury
W zebraniu sądu wzięli udział: przewod
niczący sądu Juljusz Kaden-Bandr .wski
członkowie sądu: Karol Irzykowski, dr
Stanisław Furmanik, dyr. Książnicy
Atlas — dr. Jan Piątek, Jerzy Szaniaw-
ski, Ewa Szelburg „ Zarembina, Juljan
Woloszynowski, prof. Tadeusz Zielińsk:
i dyr. biura P. A. L. Michat Rusinek

W czasie obrad sądu złożyły sprawozda
mia z prac poszczególne -sekcje poczem
postanowiono przeznaczyć do drugiego
czytania następujące utwory; „Żywoty lu
dzi nieświętych”, „Kokietka”, „Na pod.
wórzu była studnia”, „Motowidła”, „Czer
wie wypełzły”, „Seans o piąteń" „Potę-
pieni”, „Żelazna korona”, „Słoneczny
system”, „Arka Noego”, „Władczyni swe
go pana“, „Pługi w słońcu”.

W sprawie dopuszczenia kilku innych
prac do drugiego czytania. zapadn'e do-
datlkową decyzja w ciągu naibliž 4-ch
tygodni. Autorowie prac nieprzęznacz?-
nych do drugiego czytania będą mogli o-
debrać manuskrypty w czasie od 1 lute-
go do 29 lutego 1936 roku. Osoby z poza
Warszawy winny nadesłać 1 zł w unacz-
kach pocztowych na koszty przesyłki,

 

NOWE KSIĄŻKI
„Kwestja Wojska Polskiego w Rosji w

1917 r". Przyczynek do historji związ*

ków i zjazdu Polaków woskowych z b.

armji rosyjskiej oraz do dziejów ruchu
niepodległościowego i polityki polsk.ej w
Rosji”, Opracował W, Szczęsny z udzia-
łem komitetu redakcy'nego, do którego
wchodzili M, Bilek, K. Kosiński, Wł So-
lek i $. Turczynowicz. Warszawa, 1936.
Str. 304, oraz 3 ilustracje. Skład główny

Gebethner i Wolff.

Jak widać z podtytułu, auiorzy obięli
szeroki zakres zagadnień z czasu, kiedy
decydowały się losy Polski. Nie dziw
więc, że chociaż głównym tematem usiąż.
Ki jest „kwestja wojska polskiego! na
zjeździe wo'skowych Polaków w Rosji w

roku 1917, ło jednak w rozdziałach po-
czątkowych omawiane są sprawy tnacz-
nie ogólniejszej natury: kwesta poiska
podczas wojny. pierwsza rewolucja ro-
sy'ska, powstanie związków Polaków
wojskowych w Rosji, rozwój organizacyj
niepodległościowych i t. p. Dalej mowa

Z ekranów stołecznych

„Nasze słoneczko”
Shirley Temple to naprawdę przemiły

iśliczny brzdąc Same jej minki wystar:
czą, żeby z filmu wynieść wrażenie dużej
przyjemności Szkoda tylko, że produ
cenci filmowi wplątują ją w bardzo ba
nalne powikłania między stars/ymi

Wskutek tego jest ona tylko czaru ącym
dodatkiem do dosyć sobie prymitywnych ;
i niezbyt wyszukanie przeprowadzo-
nych konfliktów między dorosłymi, któ-
rych przytem grają artyści drugorzedn:
Te konflikty wysuwają się na pierwszy
plan, bo stanowią szkielet akcji filmu,

Byłoby dużo lepiej gdyby film oparto
na konfliktach dziecięcych, na tych „bar
dzo ważnych sprawach”, które staaowią
przecież dla dzieci tak silne przeżyn'a, że
wystarczyłyby one jako materjał nawet
do dramatu. Byłoby słowem lepiej, śdyby
tę małą gwiazditę pokazano w jej dzie -

„4 i pół muszkieteró
Komedja wiedeńska — tym razem n'eu-

dana. Jak każdy wytwór produkcji seryj-
nej, która ma naogół wysoki poziom,
film ten zrobiony jest umiejętnie, z dużą
rutyną. 3

Jest w nim jednak tylko słabe echo te'
wesołości i pogodnego humoru, które ko-
medjom wiedeńskim wyrobiły dobre imię

Film ten ma tę kardynalną wadę, że
zdarzają się w nim, i to dość często, par-
tje zgoła nudne. Jest wprawdzie kulka  dobrych momentów komicznych, kilka

w kinie „Atlantic”
cięctwie, a nie mieszano jej w sprawy,

których nie rozumie, nie czuje i o któ-

rych me powinna wiedzieć. Jest coś przy

krego w tem eksploatowaniu małe Shir-

ley — bez żadnego względu па nią sa-

mą — przecież ją poprostu psują. A tyle

„cudownych” przygód dziecięcych może

naby znakomicie zrealizować w Vilmie!

Sądzę, że i reakcja widowni byłaby wte-

dy silniejsza, bo oparta na własnych

wspomnieniach — wszak'nie każdy bę-

dąc dzieckiem, godził zwaśnionychro *

dziców i do reakcji na taki węzeł drama-
tu mało kto ma podłoże zasobów wła-
snych przeżyć.

Ale czar dziecięcy tej małej aktorecz=

ki pokonywa nawet niekorzystne dla niet

okoliczności. Kto lubi dzieci, temu film

w 'Atlanticu sprawi prawdziwą ra-

dość. (H, Eys),

w” w kinie „Europa”
niezłych sytuacyj, — ale to tej kardynsl-
rej wady nie wynagradza, Ratują ten fi.m

dwaj aktorzy: Szekell, znany z wielu in.
filmów wiedeńskich, oraz komik, który w
„Piotrusiu” kreował rolę ojca. Stostnko-
wo najgorzej spisuje się aktor, grający
głównego bohatera — gra on bez wyrazu,

a przytem ma niesympatyczną powierz-
chowność. Partnerka jego, o bardzo do=
brych warunkach zewnętrznych — gra.
bodaj jeszcze gorzej. H. Eys.

„Manewry miłrsze” w kinie „Pan”
Widzieliśmy *uż bardzo wiele filmo- ;

wych operetek, produkcji zagran czne!,
Oglądaliśmy już wszystkie możliwe da
pomyślenia mundury fantastycznych
gwardyj wszystkich nieistniejących bał-
kańskich królestw. Tysiące hrabiów Cu-

ragao kochało się już w pokojówkach,
które potem „okazały się być” księżnicze
kami. Nie było atoli dotąd polskiego -
mu tego typu. Teraz więc, kiedyśmy się
już tym rodzajem filmów  przejedli, k'e-
dyśmy już zdążyli po dwa razy obejrzeć
amerykańską „Wesołą wdówkę' nasi
kra'owi filmowcy, których cały wysiłex
zmierza ku temu, by coś naśladować,
slabrykowali polską „„Wesołą wdówkę”,
dla odmiany pod tytułem — „Manewry
miłosne”.

Film ma wcale dobry scenar'usz, akc'a

toczy się żywo, zdięcia są bardzo dobra
— cóż, kiedy sam pomysł, sytuacje do-
wcipy, każdy z widzów zna od dawien
dawna, a miłośnicy starych kawałów
mieliby tu prawdziwą ucztę,

riai iiiiia ii OREW

o przedzjazdowe' aimosferze politycznei
w skupieniach emigrac'i polskie' w Rosji,
o sytuacji w kraju, W końcu załączono
skorowidz nazwisk osób, o których jest

mowa w książce, obe'mujący przeszło

1000 nazwisk, „Kwestja Wojska Poiskie-

go w Rosji w 1917" jest przedstawiona
z punktu widzenia autorów, t. j. b, człon-
ków „lewicy Zjazdowej”.

Brak inwencji i naśladownictwo o$rom=
nie psują efekt — film bowem sam w
sobie jest wcale dobry i gdybyśmy

przedtem nie oglądali całej rzeszy jego

protoplastów, podobałby się daleko bar=

dziej, Teraz sprawia wrażenie łatwizny,

zrobionej z niewielkim wysłkiem a że
nieźle, to dlatego, że przy pomocy sta-
rych, dobrych, wielekroć już wypróbowa-=
nych sposobów.

Jest tu jednak inna jeszcze przyczyna

— mianowicie w filmie tym nie maczał

palców osławiony reżyser Waszyński,

Tenby dopiero zrobił z tego nędzotę!

Reżyser Przybylski, którego nazwisko z
radością zobaczyłem na miejscu nicunik=

nionego, jak zły los Waszyńskiego,
zdradza, jak na nasze warunki dużą u-
mie'ętność — potrafił bowiem skleić film,
rozwijający się wartko, nie potysający

się na dlužyznach, z aktorów potralił

wycisnąć trochę życia.

Mankiewiczówna w roli głównej jest

zupełnie dobra, dobra jest Halama, Zi»
mińska i Sielański w rolach epizodycze
nych. Stosunkowo najsłabszy jest Żab-
czyński, kreujący główną rolę, jak zwy-

kle bez werwy, trochę šlamazarny. ale
przecież i on pod kierunkiem Przybył-

skięgo potrafił dać z siebie o wiele wię-
ce, niż np. w „Panience z poste-restan-
te", Gdyby tak 'eszcze trochę więcej

swobody i temperamentu!

Ogólne wrażenie — film o pewnym po.
ziomie, nie tandetny, ale — bez inwen-
cji. Szkoda, że naśladowany. H. Eys.
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Mieczysław Smolarski, utalentowany

autor licznych cenionych prac z zakresu

polonistyki, jak wzorowe „Studa nad

Wolterem w Polsce”, napisał ostatnio

książkę o zmarłej przed pięcioma laty pi-

sarce, znanej pod pseudonimem llanny

Krzemienieckiej (Mieczysław Smolarski.

Hanna Krzemieniecka. Dzieje myśli i

twórczości str, 113, Warszawa — 1935

Skład Główny Kasa im. Mianowskiego

Instytut Popierania Nauki, Nowy Świat

72. Pałac Staszica).

Właśuiwe jej nazwisko brzmiało Jani-

na Fars Żyrkiewiczowa, z domu Bobit-

ską, Była ona żoną generała w służbie

rosyjsk.ej, Polaka, jednego z tych, którzy,

jak Grąbczewski, Linowski i inni pod ob-

cym sztandarem na Dalekim Wschodzie

szukali sławy wojennej, nie mogąc jej

znaleść w o'cžyžnie. Nasza poetka —

miała pełre prawo do tego zaszczytnego

tytułu =» urodziła się w 1865 r. w Ki-

jowszczyźnie i stamtąd, z bujnych, rozle-

głych Kresów zaczerpnęła na całe życie

twórczy niepokó! umysłu i žywiulowy

psd wyobrazni, Jej literackie pierwociny

wypadają na połny rozkwit pozytywizmu

epokę panowania „Prawdy” Świętochow-

skiego, gdy w 1891 r. ukazała się nowe-

ta „Przed wyrokiem" pióra Hanny Krze-
mienieckiej.

Zasadniczo czasy sprzyjały, jak wia-

domo, emancypacji i twórczości kobiet, a

jedna .. ^ jednak całe życie pięknej kre-

sowianki upłynęło na przezwyciężaniu w

sobie ducha wieku i jego gorzkie! mądroś-

ci, nim w ostatnich, niewydanych utwo«

rach nie odnalazła wreszcie siebie: typo-

wo kobiecej, jasne i prostej wiary, wraz

+ płynącą z niej, harmonją międży umy -

słem i sercem. Ten ostatni postulat jest

przecież głównym celem wychowania in-

dywiduabiego, uprawianego w ciągu ca-

łego życia ludzkiego bądź na bliźnich lub

na samym sobie. W epoce młodości Han-
ry Krzemienieckiej hasła pozytywizmu

dość brutalnie zaprzeczały uczucia pra“
wa.do swobodnego kształtowania psychi-

ki; w jałowym klimacie dziejowego 1 fi-

lozoficznego materjalizmu dusiły się czę-

sze, żądne żywych prawd dusze,

„„Albo czasami rozpaczliwie się bun-

towały, przywiedzione do ostateczności

atmosferą negacji i zwątpienia. Wówczas

siłą kontrastu i reakc'i powstawały nie-

kiedy potężne utwory poetyckie, niętyl-

ko żywiołowe wybuchy samorodnego ta-

lentu ale i swoiste wyznania, duszy sprag-
nionej widoku na' wyższego Piękna. W

ten sposób, po okresie „trzeźwości wy-

buchnął taki wulkan, jak Kasprowicz. We

dle tegoż wzoru choć w zmniejszonej ska

li ukształtowała się psychika twórcza

Krzemienieckiej. Dodajmy, że zwątpienie,

pesymizm, płynące z filozołji j praktyk:

walki o byt jak, podadek podcięły wiele

korzeni, zgasiły niejeden tęczowy pro

mień nie pozwalając w porę osiąśnąć na'-

wyżtzych szczytów ducha. Bowiem całko
wita odporność wewnętrzna jest wyłącz
nym darem i przywilejem genjuszów roz
wój talentów na mniejszą miarę w znacz- nym stopniu zależy od sprzyjającej atmo-

sto lub nawet gasły i obumierały wrażliw- | 
stery uczuciówej I pojęciowejśrodowiska

Nie mówiąc już o tak zwycza'nych prze
szkodach w rozwoju pisarskim jak choć-

by to, że nasza autorka dużą część życia

spędziła wśród obcych w Kijowie, póź-
nie' w Morszańsku i Kursku, a dopiero,
gdy dzieci których miała kilkoro, podro-
sły — a trzeba je było przecież po pol-
sku wychować — przeniosła się wraz ze
swą gromadką do Warszawy. I wtedy jed
nak większą część dnia musiała poświę-
cać obowiązkom matki, to też nowę książ
ki, a wydaje ich na przestrzeni trzydzie-

stu lat tylko cztery, spoczywały w ręko-

pisie nieraz dłuższy okres czasu. Zgod-

nie z pozytywnemi założeniami wyznawa
nej filozofii, no, i przedewszystkiem z pa
trjotycznej potrzeby serca, oddawała się
Hanna Krzemieniecka pracy społecznej *
polityczne, a zwłaszcza odegrałą dużą
rolę w akcji strajkowej na terenie szko|-
nym. Przez je dom przewinęło się wielę

znanych osobistości ze świata po!-tycz-
nego i artystycznego, jak również duży

zastęp działaczów na polu tajnej oświaty

ludowej. W związku z tem częstymi gość-

mi w mieszkaniu, będącem siedlisk'em ru
chu niepodległościowego, stali się żandar
mi i agenci Ochrany, a sama pani gene
rałowa, później wdowa po generale Żyr-
kiewiczu, spędziła kilka tygodni w Cyta-
deli. Nie ustawała w społecznictw'e na
wet w późnym wieku, zasilając swem pin
rem wychodzące przed paroma laty pi
smo „Walka z bolszewizmem”.

Ten mały wypad — siche, katalogowe

wyliczenie rozdziałów życiorysu — ma

na celu podkreślenie idealizmu Hanny

Krzemienieckiej, motywu przewijaiaceg»

się złotą nicią poprzez całą jej twórczość

a zna:dującego pełny wyraz w miewydanej 
rozprawie filozoficznej, odznaczonej zre-

sztą pierwszą nagrodą na konkursie

„Wiedzy filozoficznej" w r. 1921. p. t.

„Walka z duchem i ducha zwycięstwo”—

oraz w spoczywających także w rękopi

sie, modlitwach.

Na marginesie trzeba zaznaczyć udział

autorki w pracach myśli kół teozojicz*

nych, co nam pozwoli wykreślić pelną

linię rozwo'ową jej psychiki; od ideałów

społecznych, niezdolnych wypełnić bez

reszty życia jednostki, poprzezbunt

przeciwko  materjalistycznej koncepcji

świata i poszukiwanie wyższe! prawdy i

racji istnienia, až do Absolutu, który je-

dynie da'e się w pełni wyżyć jednostce

czującej i który godzi nas ze śmiercią, Do

pojęcia Absoiutu dociera 'ednak Krze-

mieniecka, zgodnie z wieloletnią trasurą

umysłu, via odkrycia teozofji, łudzącej

choć pozorem naukowej dyscypliny.

Pierwszy zbiór nowel „Pod cichą falą"

w r. 1902 czyli po latach 'edenasiu od

chwili ukazania się pierwszego utworu w

„Prawdzie” Świętochowskiego. Zresztą

„Przed wyrokiem'* weszło w skład zbior.

ku „Pod cichą falą", W r. 1904 powieść

„Fatum“ z uczenie brzmiącym podtytu

łem „studium psychologiczne”, rzecz mo-

delowana w podobny sposób, jak „Bez

dogmatu”, trochę, ak „Lalka” i „Amioł

śmierci” Tetmajera, powieść filozof czna.

ostra krytyka ośchłości i trzeźwości po-

zytywizmu. W 1905 r. „A gdy odejdzie

w przepaść wieczną”, wreszcie w pa-
miętnym roku 1920 na fubileuszowym

konkursię „Kurjera Warsz,”. pie! wszą

nagrodę otrzymała pow'eść Hanny Krze-

mienieckiej „Lecą wichry”. Po śtnierci

zaś zńaleziono м jej biurku, oprócz wy- żej wspomniańej rozprawy i modlitw,

nowelę oraz parę fragmentów i spis
rozdziałów zaginionej powieści „Triumt
ducha”, a także urywek z autobiograłi.

Jedyny dramat „W pętach idei" za-

kwalifikowany w swoim czasie do wy*

stawienia w jednym z teatrów miejskich
w Warszawie, a odłożony ad acta.. z
powodu zmiany dyrekcji, czeka oddawna
na wydawcę. Zygmunt Wasilewsk) na-
zwał ten utwór w „Myśli Narodowej
(r. 1932, nr. 9) „wstrząsającym drama-
tem” i wyraził się o nim, że należy do
dzieł „świadczących o wysokiej kulturze
i umiejętności rozwiązywania staw:anych
sobie zagadnień” u „mijającego pokole=
nią ster oświeconych”,

Książkę Smolarskiego czyta się jak
barwną, zajmującą powieść. Próba upla-
stycznienia postaci, która nie przekro»
czyła jeszcze muzealne granicy wku i

przez to nie nęci czarem dawnośc, wy*

padła znakomicie. Tembardzie', że o ży*
ciu duchowem naszych oców miamy dość
szablonowe pojęcia. To dziwne jed”ekże

tak iest. Zato bynajmniej nie pomagają
w dotarciu do prawdy pewne koterje li»
terackie, które na jaskrawej karykaturze
zeszłej epoki oparły swoą racię istnie-
nia, pasorzytu'ąc na tym istnym $arbie
wielbłąda... Wracając do pracy o Hannie
Krzemienieckiej pragnę zaznaczyć, że

brak w niej dat bibljograficznych w tek-
ście oraz spisu rozdziałów indeksy poe
zycyj książkowych jak również materja-
łów, z których czerpał autor. Cennym
zato dodatkiem sta'ą się niewydane trag-
menty, przytoczone na końcu. Zna”e za*

lety pióra Smolarskiego, zachęcają do
przeczytania interesującj książki,

w. usien.
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- Niezwykły proces o obrazę Kaszubów
Autor książki pornograficznej instruktorem „oświaty”

Przed wydziałem karnym sądu o-
kręgowego toczył się niezwykły pro-
ces z oskarżenia przeciwko odpowie”
dzialnemu redaktorowi narodowego
„Słowa Pomorskiego" p. Z. Łukom*
skiemu, któremu zarzuca się, że arty”
kułem pod nagłówkiem „Kultur
traeger'" w temże piśmie dopuścił się
zniewagi wobec instruktora oświaty
pozaszkolnej, dr. filozofji Czesława
Skopowskiego z Kościerzyny. We
wspomnianym artykule była mowa
o pewnej konferencji nauczycielskiej
w Kościerzynie, na której p. Skopow-
ski wygłosił referat „oświatowy” i w
nim użył pewnych zdań i określeń na-
piętnowanych potem w „Słowie Po*
morskiem',

Proces ten wywołał na Kaszubach
niebywałą sensację, to też sala roz*
praw zapełniona była po brzegi, Jako
obrońca oskarżonego wystąpił adwo-
kat dr. Ossowski z Torunia, zaś jako
świadkowie stanęli przed sądem nau-
czyciele, którzy brali udział w konfe-
rencji,

Proces ten toczył się najpierw w
Kościerzynie( gdzie sąd zbadał jede-
nastu nauczycieli, którzy z zupełności
lub częściowo potwierdzili zarzuty,
p dniesione przeciwko dr. Skopow-
skiemu, które ukazały się w „Słowie
Pomorskiem'. Przed ogłoszeniem
wyroku sąd postanowił przesłuchać
Z świadków z pośród nauczy”

cieli,
Na rozprawie w Chojnicach zezna”

wał p. Radomski, nauczyciel szkoły
powszechnej w Lidzbarku, przedtem
zamieszkały w Kościerzynie. Zeznał
on. że dr, Skopowski w swoim refe"
racie ludzi bezpartyjnych określił
wzgl. porównał z bydłem, mówiąc

 

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: piątek „Trzy

asy I jedna dama",
Kina polskie;
Apollo: Raj na ziemi.
Promień: Żywy zastaw.
Stella: Aud'encia w Ischlu.
Świt: Kochaj tylko mnie,
Sztuka: Nasze słoneczko.
Uciecha: Księżniczka czardasza,

Naczelna organizacja żydowska, — Pra
wie już od roku urzędują w Krakowie na

czelne organizacje żydowskie. Jedna z
takich „konferencja urzędów  palestyń+
skich” obradowała w ub. niedzielę w Kra
kowie. Przedstawicile urzędów na Pol-
skę zjechali się w Krakowie, wybrali
„centralną Komisję Palestyńską” omó-
wili akcję organizacyjną na rok bieżący.

Żydowscy bandyci przed sądem, — Roz
począł się proces przed sądem przysięg:
łych przeciwko dwom Żydom Eichenwal-
dowi Dawidowi i Izraelowi Siegfriedowi.
oskarżonym o dokonanie napadu rabun +
kowego w dniu 8 maja 1935 r. na sch».

dach domu przy ul. Sławkowskiej 14 na
listonosza pieniężnego Berwińskiego ce-
lem zrabowania kwoty zł. 6.000. W chwi
i gdy listonosz schodził ze schodów do-
skoczylj do niego oskarżeni i jeden z nich
uderzył go bokserem w szczękę. Na
krzyk listonosza zbiegli się lokatorzy,

sprawcy zaczęli uciekać, Eichenwald zo-
stał przytrzymany w bramie domu przed
restauracą Międzika. Drugi sprawca z0-
stał dopiero po kilku dniach ujęty w Tar
nowie, gdzie usiłował się ukrywać Oba
pochodzą z Tarnowa, a na kilka dni przej
zajściem przyjechali do Krakowa. W spra
wie tej odbyła się juź rozprawa przed są.

dem przysięgłych w lipcu 1935 r., która
została odroczona celem zbadania stanu
umysłowego oskarżonych.
Kto zamordował noworodka? — Kil-

kasaście dni temu dokonano w Podgórzu
strasznego odkrycia. Wśród warstw świe.
žo nasypanej ziemi znaleziono zwłoki no-
orodka, będące w stanie rozkładu, O

odkryciu tem powiadomiono policję;
rozpoczęto energiczne dochodzenia,
które wykazały, że matką noworodka
jest 50-letnia Czeszka Emma Pawuia, słu
żąca z Pioszowic, Przybyła ona dó Kra-
kowa w październiku 1935 r., gdzie w
szpitalu św. Łazarza w Krakowie odbyła
poród, poczem zeznała, że powyjściy ze
szpitala czekał na nią ojciec dziecka, z
którym utrzymywała bliższe stosunki, a
mianowicie Żyd krawiec z Proszowic
19-letni Moszek Rozen, któremu wręczy-
ła dziecko, i który oddalił się z niem w
niewiadom. kierunku. Wobec takiego ob-
rotu sprawy aresztowano Moszka Koze-
na, który wyparł się wszystkiego i udo-
wodnił zeznaniami świadków, że kry-
tycznego dnia, kiedy to Pawula opuściła
szpital, on był w Proszowicach. Na wnio
sek prokuratora i obrońcy Moszka Roze-
na zwolniono z aresztu. Pawula nadal po
zostaje w więzieniu, przyczem wytoczo
mo 'ej śledztwo. Pawula do winy się nie
przyzna'e.

 

(Od własnego korespondenta)

„iżbezpartyjna może być tylko kro-
wa”, Było to wypowiedziane w związ”
ku z tem, że nauczyciele z powiatu
kościerskiego nie należą do poli-
tycznych partyj, Stowarzyszenie chrze
ścijańskie nauczycielstwa określił ja-
ko „antyrządowe“. Instruktor oświa”
towy p. Skopowski mówił, że obecne
dążenia w dziedzinie oświaty zmie-
rzają do stworzenia raju na ziemi,
czemu przeciwni są konserwatyści.
W związku z charakterystyką lud-

ności kaszubskiej, p. dr. Skopowski
twierdził, że pomorska ludność nie
wie, iż jest Polska. Zdaniem tegoż
Skopowskiego, Kaszubi to „ślepcy
duchowi" bez jakiegokolwiek wyro*
bienia kulturalnego, Twierdził dalej,
że na Kaszubach jest 80 proc. analfa-
betów, i że szerzy się tutaj powrot"
nv analfabetyzm.
Świadek nauczyciel Radomski ze”

znał dalej, że instruktor oświaty Sko”
powski zarzucał ludności kaszubskiej,
iż stawia ona na plan pierwszy kato"
licvzm, następnie przyznaje się do
kaszubszczyzny a potem dopiero do
polskości, a —= zdaniem Skopowskie-
й0 — powinno być odwrotnie, Cały
referat p. Skopowskiego to oczernia-
nie patrjotycznej ludności kaszub”
skiej. Twierdził on mianowicie o Ka-
szubach, że są brudni i niechlujni, że
brak im ”"=ełnie kultury, że mieszka”
ja pod strzechami, a Kościerzyna —
stolica Kaszub — to Azja a nie Euro"
pa, Wreszcie twierdził o Czytelni Lu-
dowej, że to stary grat,
Na pytanie obrońcy oskarżonego,

dlaczego świadek nie zabrał głosu w
dyskusji padła odpowiedź, która na
licznie zgromadzonej publiczności
wywarła głębokie wrażenie. W odpo-
wiedzi swei świadek mauczyciel Ra-
domski podkreślił wobec sądu, iż czy”
tał różne niemieckie książki o Kaszu-
bach, w których zarzucało się ludno-
ści kaszubskiej wszelkie możliwe u-
jemne cechy, lecz nie odmawiano
wówczas ludności kaszubskiej pol-
skości, I jeżeli nie zabrał głosu w dy”
skusji to jedynie dlatego, że cały re”
ferat imstruktora oświatowego Sko"
powskieśo nie był wosóle wart dy*
skusji, gdž stał na najniższym stop"

 

 

Chojnice, w styczniu.

niu kultury, Gdyby był zabrał głos
w dyskusji — zeznawał dalej świadek
— nie mógł by spokojnie mówić,
gdyż musiałby wrzeszczeć na te nie-
sl-chane napaści wobec patrjotycznej
ludności kaszubskiej, a to byłoby nie”
kulturalne na konferencji auczyciel-
skiej i dlatego milczał tak, jak inni
jeóo koledzy. W dyskusji nad r. fera”
tem nikt głosu nie zabierał, Świadek
dalej zeznał, że nauczycielstwo czuło
się bardzo dotknięte wywodami in-
struktora oświatowego, który mówił
bez zastanowienia i to, co mu ślina na
język przyniosła,

Następny świadek, nauczyciel semi-
narium nauczycielskiego w  Wejhero*
wie, p. Kleinschmidt zeżnał, że cały
referat p. (lmwskiego to znieważe”
nie ludności kaszubskiej, odmawianie
jej polskości, czci i wiary. Z dalszych
świadków odwodowych obrońca zre”
zyśnował, poczem wygłosił przemó-
wienie, w którem scharakteryzował
ludność kaszubską podkreślając, że
gdyby nie patriotyzm ludności ka
szubskiej, nie mielibyśmy dziś dostę-
pu do morza i Gdyni. Pan dr. Sko-
powski nie wie, że Kaszubi w czasach
zaboru pruskiego wybierali własnych
przedstawicieli Polaków do parla”
mentu niemieckiego, że do Paryża
wysłali delegację, która domagała się
w Paryżu Prayiaosecia całej ziemi
kaszubskiej do Polski, ca następ*
nie scharakteryzował osobę instruk-
tora oświaty p. Skopowskiego, któ"
ry wogóle nie jest powołany do pra-
wienia morałów społecznych nauczy-
cielom lub młodzieży ziemi Kaszub”
skiej, na dowód czego obrońcazłożył
sqdowi książkę p. t. „Miłość we śnie”,
wvdaną przez niego pod pseudoni-
mem Dr. Standley. Jak dodał obroń-
ca, żadnego ustępu z tej książki nie
możnaby odczytać, nie wykluczając
uprzednio publiczności, Autor książki
pornośraficznej nie może być instruk”
torem oświaty,

Wyrok w tej ciekawej sprawie za-
padnie dnia 2. I. 1936 r, Dr. Czesław
Skopowski liczy lat 28, pochodzi z po”
wiatu krośnieńskiego i jest z zawodu
nauczycielem. (d)  

5

$. p. Kazimierz Mystkowski
Ś. p. Kazimierz Mystkowski zmarły

w Kaliszu dn. 24 grudnia 1935 r. po
kilkomiesięcznej chorobie, należał do
ludzi nierozerwalnie ze społeczeń-
stwem polskiem zrośniętych, a to przez
swą pracę i ofiarność, Przed wojną
światową, ciężką i wytrwałą pracą
dźwignął i rozwinął wielki warsztat
pracy t. j. istniejącą do dziś wytwórnię
pierników i biszkoptów, dającą zajęcie
wielu pracownikom i stanowiącą chlub
ne świadectwo o zdolnościach organi-
zacyjnych i gospodarczych Polaków.
Jednocześnie znajdował czas, by pra-
cować wydatnie w organizacjach spo -
łecznych i narodowych jak Kaliska O-
chotnicza Straż Pożarna, Stow, Przem.
Chrześcijańskich, Tow. Cyklistów i w.
in. Brał udział w przedwojennym ru-
chu politycznym, pracując w myśl za-
sad ruchu narodowego. Hojną dłonią
przychodził z pomocą tym, których do-
tknęło prześladowanie zaborców.
Niemcy, którzy w pierwszym dniu

wojny wkroczyli do Kalisza, zniszczyli
ogniem również i ogromny warsztat
pracy, stworzony przez Zmarłego Ś. p.
Kazimierz Mystkowski uchodzi wraz z
rodziną do Charkowa, gdzieznów stwa
rza placówkę gospodarczą dużej miary  

i znów wspomaga, zagnane Josem w od-
ległe strony rodziny polskie. Rewolu-
cją bolszewicka niszczy dorobek wy«
tężonej pracy z okresu wojny. Wróciwe
szy do Polski ś. p. Kazimierz Mystkow
ski, po raz trzeci zaczyna pracę od po-
czątku, Podnosząc wszystko ze
zgliszcz, jest jednocześnie niezmordo-
wanym orędownikiem spraw spalonego
Kalisza i społecznikiem. Jako taki i ja-
ko człowiek narodowych zasad, zosta”

je wybrany posłem na Sejm Ustawo -
dawczy,

Podczas ofensywy bolszewickiej w
1920 r, cały zasób niezmożonej wa
swojej i ofiarności poświęca dziełu
rony i zwycięstwa. e ю

Powojenny przewrėt gospodarczy nie
ycha &. р. ś. p. Kazimierza Mystkow

skiego na stanowisko biernej obrony £
zamknięcia się w sterze osobistych
inteersów. Prowadzi nadal przedsię -
biorstwo i nadal w dzisiejszych czasach
potrafi być ofiarny.

Życiem swojem zbudował sobie trwa-
ły pomnik w sercach rodaków i dał
wzór życia Polaka.

Cześć jego świetlanej i zacnej pa”

miecil

Poświęcenie lokalu 1 proporca Str. Nar.
w Jeżowie

(Od własnego korespondenia)

Już od wczesnego ranka w niedzielę
dnia 29 grudnia ub. e. zaczęły napływać
do Jeżowa delegacje kół i sympatycy
Stronnictwa Narodowego. Przybyła rów-
nież delegacja z dwoma sztandarami Str.
Narod. z Łodzi. Przyjechali licznie naro-
dowcy z Brzezin, Małczewa, Rogowa,
Koluszek, Skierniewic, Jesienina, Kowie
szyna, Słupi, Popnia i Warszawy.
Przed lokalem Stronnictwa Narodowe-

go zebrały się tysiące osób, poczem ufor
mował się pochód, który po złożeniu ra-
portu przez kol. Królikowskiego koledze
Sulikowskiemu, prezesowi zarządu po*
wiatowgo Str, Narod. udał się na uroczy-
ste nabożeństwo do kościoła parafjalne-
go. Uroczystą sumę celebrował ks pre-
fekt Wideński, kazanie zaś wygłosił ks.
kanonik Wolski, który po nabożeństwie

 

Z CAŁEGO KRAJU
BRZESKO

Rewizje u narodowców. —W powiecie
brzeskim znowu rozpoczynają się repre-
sje skierowane przeciw Obozowi Naro-
dowemu. W ostatnich dniach przeprowa
dzono rewizję u 3 członków Str. Narod.

w  Bielczy: kierownika koła Józefa
Trytka, Józefa Wojdaka 1 Włądysława
Majewskiego, Rewizję nie daly žadngo
rezultatu, 3.ch członków tego koła uka-
rało starostwo brzeskie 3-dniowym aresz-
tem za rzekome umieszczanie napisów
przeciwžydowskich. — Dnia 30 grudnia
ub. r. przybył na zebranie do Bielczy kie
rownik powiatowy Władysław Augustyn.

 

Podczas zebrania wkroczyli na salę: za.”

stępca wójta gminy Borzęcin p. Pałach,
sołtys z Bielczy p. Wróbel, zastępca soł-
tysa, policjant gminny, 2 radnych i rzecz
charakterystyczna razem z nimi prezes

mie'scowego koła Stronnictwa Ludowego
i mimo że przewodniczący znał wszyst-
kich z imiemia j nazwiska soltys zebra-
nie rozwiązał. Zebranie połączone z uro»
czystą dekorac'ą mieczami Chrobrego od
było się tego samego dnia w innem mie»
szkaniu.

BRWINÓW

Wieczór Sokołą, — Dnia 31 grudnia
z. r. odbyła się w inowie wielka za.
bawa sylwestrowa, Hrządzona staraniem
miejscowego Sokoła. O północy do licz»
nie zebranych gości wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie prezes Sokola p.
Koziolewski, kończąc je życzeniami, aby
wszyscy w tym rozpoczynającym się
roku doczekali zrealizowania narodo-
wych ideałów i tem samem polepszenia
bytu nasze' Ojczyzny. Przemówienie za.
kończono wspólnem odśpiewaniem mar-

sza Sokołów.

CHOJNICE

Tragedja na polowaniu, — Na polowa-
niu z nagonką wmiescowościMała Cerk.
wica, w powiecie sępoleńskim, wydarzył
się tragiczny wypadek, zakończony śmier
cią 15-letniego chłopca. Otóż jeden z u-
czestników polowania, niejaki Niemier,
obywatel niemiecki, śmiertelnie zranił
15-letniego Pokrzywnickiego, syna właś
ciciela ziemskiego. Chłopiec w kilka

 

 

j chwil później zmarł, 2
, Sprawca zabójstwa, krewny lekarza
Elschnera z Kamienia Pomorskiego, po  

wypadku ułotnił się do Niemiec, ukry-
| wając się w ten sposób przed odpowie -

dzialnością karną. (d)

KALISZ

Opłatek Stronnictwa Narodowego. —

Dn. 29 grudnia ub. r. odbyła się w kali-
skiem kole Str. Nar, uroczystość dz'ele-
nia się opłatkiem, po'ączona z &>Кого-
waniem mieczykami Chrobrego 17 no-
wych członków. Uroczystość poprzedzo-
na była wysłuchaniem Mszy św. w koś-
ciele św. Mikołaja, Po powrocie do lska-

lu do zgromadzonych w szeregach człon-
ków starych i nowych, przedstawionych
do dekoracji, oraz liczne grupy kandyda-
tów, przemówił kier, koła mag. K Her-
bich. W przemówieniu swem podkreślił

symboliczne znaczenie mieczyka Chro-
brego i wzywał do pracy w pochodzie ru
chu narodowego ku Wielkiej Polsce, W
mieniu kursu kandydatów odpowiedział
ko!. kursu I. Kardoliński. poczera p > ode-
braniu przyrzeczenia kol K. Herbich de-
korował nowych członków.

Bezpośrednio potem Kol kierownik
złożył życzenia świąteczne i noworoczne
członkom koła miejskiego starego, nowe-
mu kołu m, mającemu lokal przy ul, Po
znańskiej 8, oraz przybyłym na uroczy *
stość gościom. Osobną część przemówie*
mia poświęcił mówca kol, Mirochnie z
"Tarnowa, który bawiąc prywatnię w Ka.
liszu, nie omieszkał jednak uczestuiczyć
w organizacyjnej uroczystości i jako kie-
rownik dwóch powiatów w Małopolsce,
przyniósł ich narodowe pozdrowienie.
Kol. Mirochna w serdecznej odpowiedzi
podkreślił niezmożoną siłę więzi ducho
wę narodowców „łączącej do wspólnego
działania mimo przeszkód takich jak od.
ległość i trudności lokalu. Po przełama-
niu się opłatkiemi odśpiewanm szere»
gu kolęd, uroczystość zakończono „Hym.,
nem Młodych”.

MIKOŁAJÓW NAD STRYJEM

Zwłoki zamordowanego handlarza wrru-
cono do rzeki. — Handlarz bydłem, 43-
letni Abraham Flaks, zamieszkały w Mi.
kołajowie nad Stryjem, wybrał się w du
29 grudnia wieczorem do wsi Rarylicz
celem zakupna bydła. Gdy nazajutrz nie
powrócił podjęto za nim poszukiwania
które pozostały bez wyniku. Aż w dniu
wczorajszym rozeszia się po Mikołajowie

 

 

wieść, [ż w rzece Kłodnicy, płynącej w
okolicy znaleziono zwłoki mężczyzny,
Których z powodu zmasakrowania twa-
rzy nie można było rozpoznać, Rodzina
Flaksa wyjechała na mie sce i stwierdzi-
ła, że rzeka wyrzuciła na brzeg zwłok:
zaginionego od dwu dni handlarza. Padł
on ofiarą napadu rabunkowego, przy
czem nieznani sprawcy zadali mu nożami
kilka ciężkich ran, zrabowali mu 250 zł.
poczem zwłoki wrzucili do rzeki.

PRZEMYŚL

Wielkie nadużycia w magistracie, —
(Magistrat przemyski od chwili obęcia
władzy przez sanację 'est wciąż terenem
nadużyć. Jedne się tuszuje, drugich się
įednak ukryć nie da, stąd częste wiado-
mości, w prasie o dokonywanych malwer
sacjach, Jeden z dawnych woźnych magi-
stratu, podniesiony przez obecnego pre-
zydenta Chrzanowskiego, do roli urzęd-
niką kasowego „zawieruszył” 6.000 zł.
Kiedy nadużycia wyszły na jaw starano
się fe za wsželką cenę ukryć, Prezydent
wezwał do siebie sprawcę i kazał mu bra
ki do 24 godzin wyrównać, Wezwanie nie
"odniosło skutku, gdyż urzędnik ów na-
zwiskiem Kabała tłumaczy się, że pienią-
dze zginęły z kasy w czasie, kiedy na
chwilę opuścił biuro. Kabała całą winę
przęrzyca na współurzędujących z nim.
Najciekawsze w tem wszystkiem, że choć
© wykryciu nadużyć mówi całe miasto
sprawcą, czy sprawcami nikt kto powi-
nien się nię zainteresował.

Samobójstwo bezrobotnego,—Pod ро-
ciąg, zdążający z Przemyśla doJarosła-
wia, rzucił się 20-letni bezrobotny Ma.
ciej Bilaczek. Przy zmarłym znaleziono
kartkę ż wyaśnieniem, że odbiera sobią
życie spowodu braku pracy.

Żydzi | Rusin. — Niedawno opuścił
więzienie po 7 latach odosobnienia fał-
szerz pieniędzy Żyd Beck. Pokumał się
on z Rusinem Górką mającym za sobą
również rok aresztu za fałszowanie stem.
pli i wspólnte przy pomocy Żyda Brodhei.
ma i dwu innych Żydów, którzy „robotę”
finansowali, zabrali się do fałszowania
pięciodolarówek Polica nakryła fałsze-
rzy w trzeciorzędnym hoteliku žvdow-
skim akurat wtedy, kiedy dzielili mędzy
sobą falsyfikaty. Były one łudząco podob
ne do prawdziwych i napewnobw narobi-
ły dużo szkody.

 

‚ "Jeżów, w styczniu.

poświęcił proporzec Str. Narod, i wygło»
sił piękne okolicznościowe przemówie -
nie, życząc Stronnictwu Narodowema
pracy dla dobra wiary, ojczyzny i narodu,
W nabożeństwie oprócz członków Stron*
nictwa Narodowego wzięły udział rów »
nież delegacje wraz ze sztandarami ce»
chów rzemieślniczych, straży ochotniczej
i Stow, Młodzieży Polskiej.

Po nabożeństwie ruszył rynkiem i wlicą
Łowicką barwny pochód wraz ze sztan-
darami, proporcami i orkiestrą na czele
— do lokalu Jenera, gdzie po zaga«
jeniu przez prezesa Sulikowskiego nastą-
piło wręczenie proporca kierownikowi
koła Lisikowi, a tenże wręczył go chorą:
żemu koła Str, Nar. Pracę Obozu Naro-
dowego przed wo,ną omówił prezes Suli»
kowski, poczem udzielił głosu przedsta”
w cizlowi narodowej Łodzi kpt, L. Grze”
gorzakowi b. radnemu m. Łodzi, który
przedstawił program i działalność strone
nictwa Narodowego. Druga skolei rze«
+ miła w imieniu Zarządu Ułówucgo m
Balicka b. posłanka, o działalności Obo-
zu Narodowego, który mim»  trudnośc
pracuje nad uzdrowieniem stosunków w
odzinie, narodzie i państwie. Zebranie
zakończono odśpiewaniem kolend, Roty,
Hymnu Młodych i okrzykami na cześć
Polski Narodowej, R. Dmowskiego i na-
rodowej Łodzi.

Poczem ruszył spowrotem pochód te:
mi samemi ulicami pod lokal Stronnictwa.
Narodowego, gdzie przed władzami &

/ sztandarami Stronnictwa Narodowego
odbyła się defilada. Następnie przedsta-
wiciele kół udali się do lokalu Str. Nar.
w domu Bodeka, który poświęcił kes. ka
nonik Wolski, życząc placówce Str. Nar.
rozwoju, nadto serdeczne życzenia skła-
dali w imieniu Zarządu Okręgowego Str.
Narod. kpt. Grzegorzak, w imieniu zarzą-
du pow. kol, Sulikowski, w imieniu Skier
niewic kol. Borzekowski, z Rogowa Lub
czyński, z Brzezin Durański, z Koluszek
Sikorski, z Małczewa Nawrocki i inni,
poczem do licznie zgromadzonych prżęd
lokalem Str. Nar, premówił ks. kanonik
Wolski i prezes Sulikowski, Kolega Lisik
w imieniu zarządu koła Str, Nar. podzię-
kował wszystkim zebranym za tak liczne
przybycie na uroczystość narodową, 0+
krzykiem Czołem. Orkiestra odegrała
Hymn Narodowy, członkowie odšpiewalt
Hymn Młodych i na tem zakończono oko»
ło godziny 4-ej poświęcenie lokalu 1 pro-
porca Str, Narod.

Jak Jeżów Jeżowem, nie widział takiej
uroczystości, jaka odbyła się w niedzielę
dn, 29-go grudnia 1935 r., nie pomogły w
przeddzień uroczystości, rewizję i aresze
towania członków przez władze admini.
stracyjne, Członkowie niektórzy wraz z
studentem P. siedzieli w areszcie gm'n-
nym, duchem jednakże byli ze wszystki»
mi, a ci z nimi, Uroczystość zrobiła wiel-
kię wrażenie nietylko w Jeżowie, ale i w.
całej okolicy powiatu brzezińskiego i
skierniewickiego, wzmocniła ducha pod*
niosłaari dodała bodźca do
żmudnej, ale owocnej pracy dla Wielk
Narodowej Polski, ч z

sai SEW PETEARETY MECZ

Awanse. — Płk, Boruta Spiechcwicz
dowódca garnizonu w Przemyślu, otrzy:
mał nominacię na generała brygady, — DuwėAca 22 p a. |. Ludwig zostal miaa
nowany pułkownikiem.



 

‚

R.

‚
Г

|

ph
Г

 

 
 

° Курсу а narodowy ruch gospodarczy
Kupiectwo  chrzešcijaūskie nasz4

dzielnicy rozumie doskonale wagę go0-
spodarczej walki z Żydami. Jej po-
myślny przebieg leży w interesie zdro-
wego rozwoju narodu, leży też w in-
tere.ie polskiego mieszczaństwa.
_-Rok ubiegły „bardzo ciężki gospo-
darczo, zaznaczył się jednym jasnym
unktem: cilniejszą świadomością nie-

pieczeństwa żydowskiego, rosną-
cym ruchem polskim w kierunku wy-
łącznego popierania swoich,

Jeśli kupiectwo i rzemiosło polskie
miedość. silnie odczuło rezultaty naro-
dowego ruchu gospodarczego — win-
mo temu przedewszystkiem ciężkie
położenie ogólne,
Narodowa akcja aorty

winna się cieszyć powiedniem i
parci'm organizacyj kupiectwa pol-
skiego. O ile jednak ogół naszego ku-
piectwa docenia realną wartość. pol-
skiego ruchu ekonomicznego — i co-
raz bardziej z nim współdziała — nie
możemy tego iedzieć o takich or-
ganizacjach, jak — powiedzmy — Sto-
warzyszenie Kupców Polskich w
Warszawie.

Inaczej z organizacjami kupiectwa
maszego na ziemiach zachodnich.

Związek Towarzystw Kupieckichw
Poznaniu zwrócił. się świeżo do pol-
skiego kupiectwa z następującym a-
pelem: :

„Akcja, zmierzająca do odżydzenia
polskiego handlu, opiera się nietylko na

gospodarczych przesłankach. Zadanie
jej nie ogranicza się jedynie do podcią-
śnięcia „struktury organizacyjnej i tech-
niki handlu do wzorów zachodnio - eu-
ropejskich. Wynika ona ze znacznie głęb-
azego podłoża. Z radością możemy
stwierdzić, że społeczeństwopolskie.ro-
xumie coraz jaśniej, iż chodzi tu o na-

prawienie błędu ustrojowego, który nas

tak drogo kosztował w naszej przeszłości
historycznej — o silne, świadome swych
nadań polskie mieszczaństwo.

Dopóki mie będziemy mieli rodzimego,
oświeconego stanu trzeciego, któryby wy-
pełnił i tę samą misję polityczną, spo-
łeczną i kulturalną, jaką podejmuje i
wykonuje mieszczaństwo zachodnio - et-
ropejskie, dopóty nasz społeczny orga-
mizm nie osiągnie harmonijnego rozwoju.

Kupiectwo wielkopolskie świadome
tego stanu rzeczy, nie tylko docenia wy-
siłki pozostałych sfer społecznych w wa!-
ce o narodowe oblicze handlu, lecz po-
wodowane głęboką troską o jaśniejszą
przyszłość narodu, uważa, że na kupiec-
twie ciążą szczególne obowiązki z tego
tytułu. Zwraca się więc do ogółu kup-
eów - Polaków, zrzeszonych w Związku
Towarzystw Kupieckich, z apelem, aby
Każdy z nich, chcący zpłacić dług wobec
przyszłych pokoleń, bezwarunkowo speł-
mił następujący nakaz narodowy dla
kupca - Polaka": ”
„Kupiec - Polak nie może od spo-

łeczeństwa żądać przestrzegania za-
sady „swój do swego”, jeśli sam jej nie
atosuje. W tym celu winien przestrze-
źać następujących nakazów:

1) Kupiec - Polak winien przy ku-
powaniu towaru omijać źródła żydow-
skie. Wyjątki mogą być dopuszczal-
ne wówczas, jeżeli źródeł polskich nie-
ma wogóle lub jeżeli istniejące nie po-
krywają zapotrzebowania w  dosta-
tecznej mierze.

2) Jeśli dostawcąp» artylcu-
łów może być tylko fabrykant ż - 
 

415

ski, to należy żądać pośrednictwa а-
gente. lub podróżującego Polaka,

3)'Brak źródeł polskich należy zgła-
szać organizacji zawodowej, która w
miarę posiadanych. wiadomości służyć
będzie informacjami, |

4) Kupiec - Polak winien . sprowa-
dzać towary oraz uskuteczniać tran-

ty i zwózki przez polskie firmy
Apedycyje !

5) Kupiec-Polak winien zatrudniać
personel polski,

6) Kupiec-Polak fen  prze-
strzegać, ażeby zatrudniony u niego
personel nie kupował u Żydów,

1) Kupiec-Polak, będący właścicie-
lem domu, nie może Żydowi wydzier-
żawiać tak lokali "mieszkalnych, jak
handlowych. a wpływami 'swemi wi-
nien również spowodować,ażeby inni

 

 

polscy właściciele domów postępowali
podobnie, й

8) Kupiec - Polak winien ogłosze-
niami .popierać w pierwszej linji gaze-

ty i czasopisma, które nie umieszcza-
ją żydowskich inseratów.

9) Kupiec - Polak winien zasięgać
porad prawnych i lekarskich tylko u
adwokatów i lekarzy Polaków.

10) Kupiec - Polak nie powinien u-
trzymywać stosunków towarzyskich z
Żydami”,
Kupiectwo nasze uzna z pewnością

„| trafność i słuszność tych nakazów.

Kiedy jednak doczekamy się tej
chwili, FT z podobnym apelem zwró-
ci się do kupców chrześcijan Stowa-
rzyszenie Kupców Polskich w War-

szawie?

 

Wzrost polskich placówek gospodarczych
Społeczeństwo Sieradza waiczy opolskość miasta

Charakterystyczne informacje przy-
nosi świeżo „Oręd.' co do Sieradza,
wwoj. łódzkiem:

„W ciągu ub: r. polski stanposiadaniana
teremie Sieradza podniósł się wydatnie,
ptzyczem zanotowano także pewien spa-
dek liczby placówek żydowskich, I tak:

w 1934 było obecnie
Składów polstrich 139 157

w żydowskich .89 85
Warsztatów polskich _ 113 116

“ žydowskich т 68
Fabryk 4 większych
akładów polskich 23 21

w. żydowskich 13 16
Straganiarzy polskich 43 62

* żydowskich 98 85

M. in. w ciągu roku na terenie Siera-
dza powstało 7składów kolonjalno-spo-.
żywczych, jeden  galanteryjny, jeden
skór, kawiarnia, 2 składy naczyń kuchen-
mych, skład rzeźnicki, skład farb i ko-
smetyków, składnica opału, składnica
skupu zboża i składy: manufaktury, spi-
rytusowy, zakład fotograficzny i zakład
szewski, Zlikwidowano żydowskie pla-

Wymowny
Wymownym znakiem czasu nazywa

żydowski „Nasz Przegląd" następują--
ce zjawisko: żę

„Centralne żydowskie organizacje ku-
leckie i ms stwierdzily ka-

pa a jpegryż patentów, wy-
na jeż. ez 5

Edi, i rzemieśln: Take
W porėwnaniu = rokiem  ubieglym,

liczba wykupionych patentów. znowu
znacznie zmniejszyła się. . Zjawisko to
należy z jednej strony przypisać ogólne-
mu kryz z drugiej zaś, specyficz-
nie 2 «warunkom, w których żyje
ludność żydowska. L
Dziś już ae skarbowe będą doko-

Aa l PipatentyMEel
szych kategosii". 7 TT

Jeśli wiadomość.„Naszego Przeglą-
du“ odpowiada rzeczywistości.(Żydzi
lubią przesadzać w skargach na wła-
sną niedolę) — zjawisko, 0 ktėrem
mowa, byłoby istotnie wymownym
znakiem czasu. j
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zamku. Ludzie płakali, śpiewali 1 wołali do niego:
we i bezsensowne metody gospodarowania, przywró-

ojcze. Małego Don Josć'go, syna Vćrćala, nieśli na
cić dawnym oficjalistom ich funkcje, rozpocząć na

eówki: magazyn okryć damskich, 3 skła-
dy „kolonjalno -.spożywcze, warsztat
szewcki, skład wódek i skład galanteryj-
ny. .W ciągu ub. roku Żydzi nabyli kino
„Światowid”, jedną piwiarnię 4 jedną

farbiarnię.
'Dzięki temu, że społeczeństwo chrze-

ścijańskie na terenie Sieradza okazuje
pozytywne zainteresowanie się sprawą
odżydzemia handlu i przemysłu, nowe
placówki polskie cieszą się powodzeniem
i znalazły możliwą egzystencję głównie
dzięki temu, że w znacznej mierze oparły
się o ruch narodowy, z którego wyrosły.
Zaznaczyć należy, że obroty w składach
polskich niemal podwoiły się, podczas
gdy w placówkach żydowskich daje się
zauważyć coraz większy zastój i brak
zbytu, mimo znacznego obniżania cen, co

zmierza do konkurowania z placówkami
polskiemi.
Na terenie Sieradza daje się odczuć

brak placówek chrześcijańskich: zegarmi-
strza, hurtowni artykułów spożywczych,

składu drzewa budulcowego, jubilera i
krawców targowych. Placówki te mogą

liczyć na poparcie” - : .

znak czasu
Nie potrzebujemy chyba dodawać,

że „specjalnie ciężkie warunki”, o któ-
rych mówią Żydzi. to nic innego, jak
ruch narodowy polski, nakazujący Po-

lakom popierać gospodarczo. wyłącz-

nie swoich,  

Na wsi wciąż ciężko
Donosiliśmy już niejednokrotnie, iż

na tle ciężkiego położenia wsi szerzy

się tam w braku gotówki handel wy-
mienny. В

Ciężka sytuacja gospodarcza. . wsi
spowodowała zmianę w stosunkach pie

niężnych i handlowych.. Na ziemiach

wschodnich obserwowany jest. ciekawy

fakt wzmożenia archaicznego - handlu

zamiennego.

Wieśniacy dowożąc do miasteczek

artykuły rolne, wymieniają je w skles

pach na rozmaite towary.

'Do handlu zamiennego doprowadził

niewątpliwie brak pieniądza na wsi.

Handel wymienny stanowi ' okazję

do nadużyć ze strony handlarzy ży*

dowskich, którzy wyzyskują ciężką sy=

tuację i brak orjentacji wieśniaków $

dokonują „wymiany” na niekorzyst=

nych dla wsi warunkach, Przytem za-

rabiają dwukrotnie: na sprzedaży wła

snych artykułów 1 kupnie rolniczych.

Pamiętny dla Żydów rok
Wyrzuceni poza życie niemieciie—emigrują do Palestyny

„Gemeindeblatt" gminy żydowskiej

w Berlinie omawia rok 1935 w życiu
żydostwa niemieckiego.

z życia naszego otoczenia,, lecz będzie-

my również pamiętali, że rok ubiegły

był dla nas rokiem konsolidacji i rekon-

rukcji W ubiegłych miesiącach przeko- |
tnie, iż liczyć możemyliśmy się dobi

DE A. jedynie w nasjedynie na własne siły ij
ch tkwi śwarancja budowy nowego

amych szelkich dziedzinachbyta ży-
wskiego“. : ;

Bardzo piękne jest to budownictwo

żydowskie. Szkoda tylko, že: dokony-

wane jest pod przymusem, wówczas,

gdy ich Niemcy wyrzucili z własnego

społeczeństwa i skazali na samoistny

byt.
Z zazdrością czytamy © wzmożonej

macji żydowskiej z z н
Ubiegte miesi em!

zmikiemkonieczności wzmożonej emi-
gracji z Niemiec, Szeregi nasze się prze-

rzedziły i również na przyszłość ruch
ten będzie trwać nadal. Systematyczna
emióracja wymaća porz. sumiennej

kontroli i pieczołowitego. kierównictwa.

Wi krajów zamknęłaz
dla liczniejszych „emigrantów, nie

dziw więc, że oczy Żydów zwracają się

ku Palestynie. W ciągu ostatniego trzy-
lecia Palestyna prz znaczną liczbę

 

W porcie gdyńskim
Z Gdyni informują: -

W Gdyni odbyło się posiedzenie, firm
handlowo - przemysłowych portu rybac-

kiego, na którem omówiono I przedsta-
wicielami min. komunikacji zagadnienia

komunikacyjne. w porcie rybackim: w

Gdyni. Poruszone zostały sprawy: u-

mieszczenia cystern „Połminu*, sprawę
oświetłenia: torów załadowczych,' b

wagi wagonowej, ;brak wagonów o wiek-

szej ła ci, brak reżerw wagonów-

lodowni i t. d. Podkreślono konieczność
częstszego podstawiania i segregowania
wagonów w porcie rybackim,

pZOO EZEOACTA NEC YOSEWERA

Na giełdach walutowych
Osłabienie walut anglosaskich

WARSZAWA, 2.1. Na a
gena walutowych — w wyniku dal-
szego odprężenia, spowodowanego zwy

cięstwem Lavala oraz obniżką stopy dy-
skontowej Banku Francji, — waluty an-

glosaskiewyraza dalsze osłabienie.
Dewizę na Londyn notowano: w War-

szawie. 26,06 wobec 26,09 we wtorek, w

Zurychu 15,15 wobec 15,14, w Paryżu
przy otwarciu 74,43 wobec 74,54 przy
wtorkowem zamknięciu. D ę na No-

wy York motowano: w Warszawie (ka-

bel) 5,28 I trzy czwarte, w Zurychu 3,07

1 trzy ósme, wobec3,07 i jedna czwarta
przy EA ias 15,12 i pół

z orkowem Z: .
;тщсьшосп“ішіо ‹Ьиіі: :'п Aу „

ju tłumaczy się o: eniem iran-
ka szwajcarskiego, s na giełdzie

warszawskiej spadł z 172,30 do 172,05.
Z pozostałych dewiz, Amsterdam wy-

kazał naośół mę niejednolitą, na-

tomiast Paryż na gie! warszawskiej

wzmocnił się w sociągu. i
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Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

| Wówczas, ogarnęła mnie dziecinna, nierozsądna
myśl. Przysiągłem sobie, że kiedy Vćrćal powróci
będę mógł mu powiedzieć: „Gdypan opuszczał San
Triste długi pana przewyższały stan posiadania, Te-
raz wszystko się zmieniło!”

Zacząłem gromadzić w starym pałacu w San
Triste duże zapasy gotówki i cennych kruszczów: to
należało też do pierwotnie obmyślanego przeze mnie
planu. Aha, panie Janie, wreszcie pan podniósł gło-

wę!Mówię szczerą prawdę. I tu zaczyna się ta

część mojego opowiadania, która pana specjalnie za-

interesuje. Muły przywoziły całe transporty srebra.

Przeładowywano je i odwożono na okręty, część tyl-

ko, nie wszystko. Z każdego transportu przywiezio-

nego na grzbietach mułów i strzeżonego przez poga-

niaczy składających się z najętych przeze mnie żoł-

nierzy, pokaźną część zanosili dwaj starzy służący

do piwnic pałacu, do tajemniczych komórek, o któ-

cych zdawało mi się, że zapomnieli wszyscy żyjący,

a które ja odkryłem dzięki specjalnym iwa-

niom przeprowadzonym w celu znalezienia odpo-

wiedniego miejsca na schowanie skarbu, ||
„A 'w międzyczasie kłopoty rosły. Vórćal zasy-

pywałmnie listami.Bo emeryci i obywatele miasta

wysłali koniec końców delegację, złożoną z trzech.
przedstawicieli San Triste, do Szwajcarji, gdzie mie-

szkał z jedynym synkiem i spadkobiercą Vórćal. w

*ych listach Don Pedro rozkazywał mi porzucić no-

6

 

nowo świadczenia społeczne i dobroczynne na tere-
nie miasta, bo tak robiła od wieków jego rodzina.

W ten sposób zawaliłby się gmach mojej pracy, więc

mogłem mu tylko odpowiedzieć, że dał mi pełnię

władzy na lat trzy, i że trzeci rok dopiero się za-

czął, Będę się trzymał mojej władzy z całych sił, aż

do końca,
I zrobiłem to, kosztem Bóg wie jakich niebez-

pieczeństw.i jakiego, nie opuszczającego mnie ani

na jeden dzień, strachu. Podwoiłem środki ostrożno-

ści. Przygotowałem się do zdania rachunku z mojej

działalności przed Don Pedrem. Tymczasem mógł

tylko wściekać się i szaleć z irytacji. Byłemprzeko-

nany, że potrafię doprowadzić wszystkodo szczęśli-

wego końca. Zacząłem gromadzić w kryjówce, znaj-

'dującej się głęboko wpodziemiach pałacu, wielkie

skarby. Każdego dnia coś do nich przybywało, Stop-

niowo zacząłem zmniejszać masę objętościową tych

bogactw. Zamieniłem duże ilości srebra na łatw, prze
nośne złoto i klejnoty. W ten sposób, jednym rzu-

tem oka, mogłem objąć całośćtychbogactw. Wresz-

| cie i ten rok minął i nadszedł dzień powrotu Don

Pedra. Może pan sobie wyobrazić jakie to było świę-

to dla San Triste, Poprzedniej nocy ludzie przyszli

pod pałac, tłum napełnił wewnętrzne podwórze,

przeklinając mnie-i prorokując, Że nareszcie nad-

szedł dzień, w którym będę musiał odpowiadać za

całe zło i wyrządzoną krzywdę! Ja wyrządziłem zło
i krzywdę! Siedziałem w pałacu i przysłuchiwałem

się temu z uśmiechem! :
| Nazajutrz przyjechał Don Pedro. Nie mogłem

iść na jego spotkanie,bo nie śmiałem pokazać się |

*tego dnia ną oczy ludności San Triste.Dlanich by-

"łemwcielonym djabłem. Zbliżenie się Don Pedra do

pałacu oznajmił mi krzyk tłumu. Widziałem z okna

jak wchodziłotoczony ciżbą lidzi dowielkiego dzie-
dzińca, obszernego jak dziedziniec królewskiego  

ramionach. Wówczas wróciłem do mego pokoju

i czekałem. W końcu przyszedł Don Pedro, sam.

Przywitał się ze mną; był bardzo ponury.

— Pan skrzywdził moje dzieci, w San Triste, po-

wiedział, Teraz zakończymy szybko tę sprawę.

s ciągu miesiąca sprzedam majątek i spłacę panu

ug. 8
Skłoniłem się przed nim i powiedziałem, że

chciałbym zdać rachunki, Położyłem pized nim ar-

kusze, na których spisane były sumy dochodu za

czasów jego rządów i za moich, Wykazane tam by-

ło, że najwyższy dochód jaki osfónął ze swoich po-

siadłości dochodził do czterystu tysięcy pezosów, a

dochód ten w czasie mojej administracji wzrósł do...

Jak pan myśli, do ilu? Nie uwierzy mi kochany pan

napewno, gdy mu powiem ścisłą prawdę, w ciągu

trzeciego roku mojej administracji wpłynęło do ka-

sy prawie co do centyma dwa i pół miljona, a w

pierwszych dwóch latach też dwa i pół, ale te zo-

stały spowrotem włożone w potrzebne inwestycje

Powiedziałem mu, a wszystko co mówiłem było

prawdą, że może pojechać do swoich kopalń i spraw-

dzić, jak pracuje się tam przy pomocy najnowocze-
śniejszych maszyn,za które zapłaciłem gotówką, co

do grosza, Może się udać do swoich stadnin i gospo-

darstw hodowlanych i przekonać się, że hoduje się

tam tylko najlepsze gatunki, a od czasu istnienia

stad złożonych z zachudzonych krów, które pamię-

ta, ilość sztuk bydła podwoiłasię. Zaproponowałem

mu, by pojechał doswoich ferm i zobaczył, że tam.

gdzie niedawno orano drewnianemi sochami,ciągnio-

nemi przez woły, długi sznur traktorów kraje teraz

ziemię stalowerii lemieszami. Miałem prawo muto

powiedzieć i prosić go, by zechciał się „pofatygować

i osobiście wszystko. sprawdził. Gdy skończyłem, od-

parł mi co następuja 3 ' IRC
(C. d'n.). "  

Żydów niemieckich I my wszyscywie=

rzymy, że tak będzie się miała rzec

również w przyszłości".

Jedną tylko obawę wobec tych in:

formacyj żywić możemy: im więcej

przybędzie dó Palestyny Żydów z Nie-

miec, tem mniej pojemną będzie Pa-

lestyna dla Żydów z Polski.
A na emigracji Żydów z Polski zas

leży nambardzo silnie.
jei .

Giełdy pieniężne
Notowania, z dnia 2 stycznia 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89.12 (sprzedaż 89.30, kupną

88.94); Holandja 359,40 (sprzedaż 360.12,
kupno 358,68); Londyn 26.06 (sprzedaż
26.13, kupno 25.99); Nowy Jork 5.28 i

pięć ósmych wozie 5,29 i siedem 6s-

mych, kupno 5.27 i trzy ósme); Nowy
Jork (kabel) 5.28 i trzy czwarte (sprze +

daż 5.30, kupno 5,27 i pół); Osio 130.85
(sprzedaż 131.18, kupno 130.52); Paryż

35.00 (sprzedaż 35.07, kupno 34.93); Pra-
£ 21.96 (sprzedaż 22,00, kupno 21.92];
zwajcarja 172.05 (sprzedaż 172.39 kup-

no 171.71). В
Obroty dewizami p niż średnie;

tendencja dla dewiz słabsza z wyjątkiem
mocnieszego Paryża. Banknoty d>laro-
we w obrotach prywatnych 5.29; ru
złoty 4,74 i pół — 4.74; dolar złoty 8.98 i

pół; gram czystego złota 5.9244. W obro-
tach prywatnych marki nimieckie (bank-
noty) 122:00. W/ obrotach,prywatnych
funty angielskie (banknoty) 26.07—26.06.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyna 64.13

(odcinki po 500 dol.) 64.38 (w ргос.);
5 proc. konwersyjna 64.25; 6 proc po-
życzka dolarowa 79.75 — 80.00 — 79.00 į
siedemn ósmych (w proc.); 8 proc. L. Z. 1
obligacje Banku gospodarstwa krajowego

po 9400 (w proch; proc. L. Z. i obliga-
cje Banku gosp: arstwa krajoweśo po

83.25; 8 proc. Listy zastawne Banku rol-

nego 94,00; 7 proc. Listy zastawne Banku
rolnego 83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziem
skie 45.75 — 45.50 (drobne 45.25; 5 zo
L.Z. Warszawy (1933 r.) 53.75 — 53.50 —
53.75; 8 proc. L. Z Kalisza 1933 r. 42,63.

AKCJE
Bank Polski — 96,25 — 96,50; Warsz.

Tow. Fabr. Cukru — 33,00; Węgrel —

12,00 — 11,75; Norblin — 34.25. | i
°Э pożyczek państwowych dla listów

zastawnych tendencja niejednoita, dla

akkcyj przeważnie słabsza. Pożyczki dola-
rowe w obrotach prywatnych: 8 proc.

pożyczka z r. 1925 (Dillonowska) 94,75 (w
st 1 proc. pożyczka śląska 72.25 (w
proc.); 7 proc. pożyczka m. Warszawy
(Magistrat) 70.50 — 70.75 (w proc.).

Notowania, z dnia 2 stycznia 1936 r.

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

— — —, Pszenica jednolita 753 gl. 19,50

—19,75; Pszenica zbierana 742 gl. 18.00

— 19.50.
Żyto I standart 700 gl. 12.50 — 12.75;

Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;
Owies I st. (hiezadeszcz.) 497 g |. 14 25—

14.75, Owies A I st. (lekko zadesz.) 516

śl. 14.75 — 15.00; Owies I! stan. 460 £1

— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar

niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —-

673 śl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.

13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 13 50—

13,75; Groch polny 20.00 — 22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; Wyka 19.50 —

20.50; Peluszka 21.50 — 22.00; Seradela'
odwójnie czyszczona 21.00 — 22.00;

ubin niebieski 8.25 — 8,50; Łut
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5u —

42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
ak letni 41.50 — 42.50;  Šiemię
niane bassis 90 procentowe 32.50
—33.50; Koniczyna czerw. sur. bez $r.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez. kan, o czyst 97 proc 121 (0—

130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97 proc. 80,00 — %.00; Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna gat I — A 0 — 20 proc 31 u0—
33.00; Mąka pszenna gat. Г — В @ —

45 proc. 29.00 — 31.00; 1-С 0 — 55 proc,
27.00 — 29.00; | — D © — 60 proce.
25.00 — 27.00; |-E 0 — 65 proc 24 uV —
25.00; II-B 20 — 65 proc 23.00 — 2500;
I-D 45 — 65 proc. 22.00 — 2300; I-E
RANE 22.00 — 23.v0, II G 60 --65
proc. 21,00—22,00; Mąka žytma „wycią-
owa” 0-30 20.00—21.00; Mąka żytnia
gat. 1-45 20.00 — 21.00; Mąka żyt ' gat.
0-55 proc. 19.00 —2000; I gat-0-65 oroc.
20.50— 2150 „ll gat 15.00 — 1600 ra-
zowa 15.00 — 1600; poślednia — — —
— — —; Otręby pszenne grube przem.
stańd 10.50 — 1100. otrębv pszeune
średnie przem- stand 950 — 1014 О.
tręby pszenne miałkie 950 — 1000 O-
tręby żytnie 8.25 — 875; Kuchv та
ne 15.50 — 16.00; Kuchy rzepakowe
13.50°— 1400; Kuchv stoneczn sowę

| — > — — —; Śruta sojowa 45 proc.
22.50. — 2300. _. : s

ólny obrót 1767 ton, w tem żyta 155
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Dziś 20000więźniów odzyska wolność
Ogłoszenie ustawy amnestyinej

Dziś w Dzienniku Ustaw ukazał się

pełny tekst ustawy amnestyjnej, na zasa-
dzie której około 20 tysięcy więźniów w
Polsce odzyska wolność. :
Jak juž donosilišmy, amnestja przewi-

duje darowanie kary w całości lub w
części, kary grzywny oraz pozbawienia
wolności dla następujących kategoryj
przestępców:

Całkowicie darowuje się karę osobom,
które zostały lub mają być skazane na
karę nie wyżej 6 miesięcy więzienia.

Łagodzi się karę o połowę w stosun-
ku do osób, skazanych powyżej 6 mie-
sięcy, lecz nie ponad 3 lata.

Dalej łagodzi się o jedną trzecią część
„kary pozbawienia wolności orzeczonej w
rozmiarze powyżej 3 lata, lecz nie po-
mad 5 lat. Wreszcie zamienia się karę
śmierci na karę dożywotniego więzienia.
To dotyczy przestępców t. zw. krymi-

nalnych. Amnestja obejmuje również
przestępców, którzy dokonali zbrodni
i występku z pobudek politycznych. Cał-
kowicie darowuje się karę takim prze-
stępcom, skazanym nie wyżej 2.lat Ła-
godzi się karę skazanych powyżej 2 lat,
nie wyżej jednak 5 lat, Wreszcie łagodzi
się karę o jedną trzecią dla przestępców
politycznych, skazanych powyżej 5 lat,

 

Akrobata—amator
spadł z drzewa

W parku Promenada, 17-letni Edward
Kukula (Smocza 9), wszedł na wysokie
drzewo. Wskutek złamania się gałęzi, Ku-
kuła spadł z wysokości drugiego piętra,
ulegając złamaniu rąk. Ofiarę amator-
skiej akrobatyki przewieziono na stację
Pogotowia. :

Zamachy samobójcze

— %-letnia Zofja Ziółkowika, żona
zduma, bezdomna, otruła się esencją 0c-
tową na rogu Al. Jerozolimskiej i Po-

mańskiej. `
— 19ėtnia Genowefa Kucharska.

wychowawezyni, (Twarda 58). otrula się
gardenalem w mieszkaniu znajomej, przy
gl. Nowy Świat 12.

23.letnia Helega Tkaczówna, służąca,
(Konopacka 15), otruła się  ługiem.
Wszystkim ofiarom zawodów życiowych
pomocy udzieliło Pogotowie, pocżem
Ziółkowską przewiozło do szpitala Dz.
Jezus, Tkaczównę zaś — do Przemienie-
mia Pańskiego.
—50-letni Franciszek Korniłowicz,

bezrobotny, (Zakroczymska 4), otruł się
sublimatem. Desperataw stanie ciężkim
przewiozło Pogotowie do szpitala św.
Ducha. | °
— 23-letnia Helena Sotelėwna, bezro-

botna, (Krochmalna 5), napila si, esen-
cji octowej. I tę desperatkę przewozlo
Pogotowie do szpitala na Czystem

Samobójstwo chorego

29-letni Władysław Rata'czyk, (Zao-
kopowa 5), śltsarz Państwowej Fabryki
Karabinów, cierpiał już od dłuższego
czasu na rozstrój nerwowy i na manję
prześladowczą. R. zwierzał się domowni-
kom i znajomym, że pragnąłby szybko
umrzeć, aby skrócić swe cierpienia W

| wieczór Sylwestrowy, Rata'czyk, korzy-
stając z nieobecności domowm'ków, otruł
wię kwasem solńym. Na 'ęki desperata
madbiegli sąsiedzi. Ratajczyka nieprzyto-
mmego w stanie ciężkim przewiozto Po-
gotowie do szpitala Przem'enienia Pań-
ekiego, gdzie w Nowy Rok zmarł, Denat
pozostawił żonę.

 

| Zbrodnia na Woli
Zamordowany podczas snu

Przy ul. Wolskiej 117, w mieszkaniu
dozorcy domu, 28-leiniego Franciszka

Podlaska, zamieszkiwał od roku, jako

sublokator, 30-letni Iśnacy Kosiacki, re-

boinik. Wskutek braku pracy od kilku

miesięcy, Kosiacki zalegał w opłacie ko--

morneśo na sumę 65 zł.

Wskutek tego pomiędzy właścicielem

mieszkania i sublokatorem wynikały nie-

porozumienia. Również wynikały częste

sprzeczki między Padlaskiem i żoną je-

go. Marją, śdyż robiła ona wymówki. iż
z nieodpowiedniego sublokatora,

który jest tylko ciężarem. Namawiala

też męża, by usunąć go. Podlasek nie
zgadzał się z żoną, twierdząc, że najlep-

szą śwarancją uregulowania długu przez

sublokatora, jest jego obecność w miesz-
kaniu Gdy się wyprowadzi — 65 zł.
grzepadnie bezpowrolnie. W noc Sylwe.

 
 

lecz nie ponad 10 lat, Zniesienie kary
śmierci dotyczy również I przestępców

politycznych.
Należy dódać, że ustawa amnestyjna

dotyczy wszystkich przestępców zarów-
no kryminalnych jak i politycznych, któ-
rzy dopuścili się zbrodni lub występku
do dnia 10 listopada ub. r. włącznie,
W Warszawie odzyska wolność około

1000 więźniów.

Więźniowie opuszczający więzienia

otrzymają na koszt Skarbu Państwa bi-

lety kolejowe do miejsc ich žamieszka-

nia. Prócz tego patronaty więzienne z

funduszów asygriowanych przęz Mini.

sterstwo Sprawiedliwości udzielać będą

w miarę możności subwencyj więźniom,

nie posiadającym ubrania, butów lub bie-
lizny, oraz zaopatrywać będą więzniów
w odzież.

 

Zatarg z dziennikarką
na tle sprawozdań z protesu o zabójstwo ś.p. min. Pierackiego

W leśitymacjach Związku dziennika-
rzy Rzplitej zupełnie słusznie zamiesz-
схопо następujący apel:
„Wszystkie władze i instytucje spo-

łeczne i osóby prywatne uprasza się o
udzićlenie okażicielowi legitymacji po-
parcia przy pełnieniu przezeń obo-
wiążków zawodu”. W praktyce dzien-
nikarskiej różnie bywa. Nie wszyscy
rozumieją, żę praca dżiennikarska jest
wykonywźżniem zawodu, przysługuje
jej więc ochrona na mocy odpowied-
nich przepisów prawa,

Jakże często w praktyce utrudnia
się dziennikarzowi spełnianie przezeń
obówiązków zawodowych?
Toczący cię obechie proces zabój:

ców ś. p. min, Pierackiego dostarczył
pod tym względem również typowych
przykładów, które bynajmniej nie wy-
nikają z niepódlegającej żadnej dysku-
sji kónieczności obostrzenia przepi-
sów porządkowych. Zdarzały się wy-
padki zatargów dziennikarzy z wywia-
dówcami policyjnymi i policjantami, a
ostatnio współpracowniczce redakcji
socjalistycznego „Robótnika”, p. Ire-
nie Kopankiewiczowej, odebrano kar-
tę wstępu na salę rozpraw. za rzeko-
mo tendencyjną i nieścisłą relację z

przemówienia prokuratora  Żeleń-

skiego.
Pomijając kwestję, czy p. Kopankie-

wiczowa mniej lub więcej ściśle napi-  

sala zakwestjonowane sprawozdanie
(prasa z konieczności musi streszczać,
a więc już tem samem pewna doza
nieścisłości jest nieunikniona), pod-
nieść należy nienótowany fakt stoso"
wania tego rodzaju represyj do wyko-
nywującego swój zawód dziennikarza,
Kogo właściwie wydający tego rodza-
ju zarządzenie chciał ukarać: dzienni-
karkę, czy redakcję, która zamieściłą
sprawozdanie? „Kara“ dotyka w isto-
cie czytelników pisma, pozbawionych
w ten sposób bezpośrednich relacyj z
przebiegu procesu. Na urzędowem
sprawozdaniu PAT-nej nie można,
niestety, polegać...
Sprawą zajęły się władze organiza-

cyj dziennikarskich.

  

   

    
     

tarz miejscowy, o czem zawiadamia

    

W dniu wczorajszym wylosowano 95 рге-
mij na ogólną sumę dol. 37,500. — a miano-

wicie:
Dol. 12,000, na nr. 0569.074.

Po dol. 3,000 na nr. nr. 1,026326, 1.387.208,

Po dol. 1,000 na nr. nr. 0037821, 0.127,227,

0468,20, 0.762.764, 1.298.745, — 1.371.207,

1.386.489.
Po dol. 500 na nr. nr. 0.982.227, 0.446.512,

0.370.359,  0.333.761, 0.056.542, 0.1109.483,

0.381.386, 0.485.215, 00.529.719,  0.809.389.

Po dol. 100 na nr. nr. 0.049.906, 0.058.131,
0.085230, 0.113.352, 0.116.611, 0.127.492,

0.141.989, — 0.164.577, 0.181.175, — 0.193.451,

0.205.266, 0.206.638, 0.270955 , 0.338 820,

06.342643, 0.367.802,  0.386,917, 0.390.737,

Migigter sprawiedliwości zrrządził, iż
końcowy termin kadencji ławników są-
dów pracy, którzy w dniu wejście w ży-
cię prawa o sądach pracy zajmowali te
stanowiska, upływa dnia 31 marca r. b. 

s. Te.

| Jozet WISNIEWSKI
в "Obywatel m. Raciąža

św. Sakramentami zmarł dnia 1 stycznia w Czyżewie, przeżywszy

efis."Elsportacja do kościoła w Czyżewie SI.
żałobne w sobotę o godz. 11-ej, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmen-

 

Rozlosowano premii na sume 37.500 dol.
wczorajsze ciągnienie dolarówki

  

o godz. 4-е} рр„ nabożeństwo

 

  RODZINA

0.451.779,  0.487.389,  0.488.888,  0.490.590,

0.491.860, 0.494.534, 0.509.792, 0.513.883,

0.543.222, 0.549.260,  0.561755, — 0.569.823,

0.585.274, 0.591.590, 0.635.602, — 0.660.592,

0.699.234, 0.707.194, 0.716.702, 0.721.972,

0.740.640, — 0.792.822,  0.827649,  0.834,405

0.845.043, 0.909.715, 0.928.168,  0.944.624,

0,952.048, 0.966.678, 0.975.700,  0.980.695,

0.991.694, — 1.001.204, 1.002.490,  1.003,589,

1.008.761,  1.024.148, 1.057468, — 1.058.932,

1.099.426, 1.131.695,  1155.580,  1.204.187,

1.238.909, 1.256511, 1.299.632,  1.326.356,

1.335.740, 1.343.972, 1.347.173, . 1.350.044,

1.372.002,  1.385.665, 1.427.687,  1.481.974,

1.174.163.

- Kadencje ławników sądów pracy
w okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie,

31 maja r. b. w okręgach sądów apóla*

cyjnych w Katowicach i Lublinie oraż 31

grudnia r. b. w okręgach sądu apelacyj-

nego w Warszawie. (pr)

 

Z tajemnic żydowskiego „Pogolowia”
Dr. Altkaufer trudni się przewozem trupów т

Mieszkanka Nowego Dworu Szejwa

Krzeczanowska, przybyła do Warszawy

by poddać się operacji spędzenia płodu

Zamieszkaia u swych krewnych na ul.
Wołyńskiej 7.

Operacji dokonano, ale wynik był fa-

talny: Krzeczanowska uległa zakażeniu
i po operacji zmarła.
Rodzina stanęła wobec skandalu. By

ukryć okoliczności śmierci, postanowio-
no przewieźć niezwłocznie trupa w ta-
jemnicy przed władzami do Nowego

 

Czy wracamy do epoki jaskiniowej?
Dzied rodzą się w norach ziemnych. Bezdomni z trwogą oczekują zimy

Dwadzieścia minut jazdy wytwornym |
„salońowym” wagónert  „siedemnastki”

dzieli śródmieście stólicy od Żoliborza,
Waręzawa jest dumna z tego przedmie-
ścia. | słusznie. Wspaniałe bloki domów
mieszkalnych o najnowocześniejszych u-

rządzeniach. Szerokie, zadrzewione ulice.

„Reprezeńtacyjne” perspektywy. Niezwy-
kle temibo rozwoju. Pięćdziesiąt tysięcy
mieszkańców...
Obok Żoliborza, a bliżej miasta.

wzdłuż torów dworca Gdańskiego rozcią-

ga się dzielnica: — .„Baraki". Tak wszy-
sty nażywają kilkadziesiąt drewnianych

domów, oddzielonych od reprezeniacyj-
nego, eleganckiego, czyściutkiego Żolibo-
rza płotem z kolczastego drutu,
W barakach mieszkają przewaźnie

bezrobotni, którzy zostali usunięci z

mieszkań, gdyż nie mieli czem za nie pła- |

cić,
Baraki żyją swem własnem, odrębnem

życiem. Mają swoje własne sprawy, za-

gadnienia. emutki i radości, Ale smutków

więcej.
Ostry wiatr przenika zimnem nawskroś

Odziera drzewa z ostatnich liści. targa

jakiemiś szmatami, rozwieszonemi na

kolczastym płocie. Dzieci, o zaczerwie-

nionych z zimna twarzach i dłoniach bie-
gają po wyboistych ścieżkach między
domkami,
Opodal widać jakieś dziwne rumówi-

ska. jąkieś niskie kopce ziemi, obłożone
darniną, z wierzchy nakryte deskami, lła-

strową i przez cały NowyRok subloka-

tóraniebyło w domu. Wnocy z 1na

2 stycznia przyszedł ókóło godz. 12-ej.

Wszyscy domownicy już spali. Kosiacki,

w milczeniu ukląkł przy łóżku,wysunął

walizkę. wyjął z niej rewolwer ! wystrze-

lił dwa razy w tył głowy śpiącego Po-

dlaska. Po dokonaniu zbrodni, sprawca |

wybiegł z izby, zabierając ze sobą re-

wolwer. Na miejsce przybył lekarz Pogo-

towia który stwierdził już tylko zgon

Podlaska. Zmarły tragiczną śmiercią po-

zostawił żonę i dwoje dzieci: 4-letnią

dziewczynkę i 7-letniego chłopca. Poli-

cja 22-go komis. sporządziła protokuł,

pozostawiając zwłoki na miejscu do dy-

spozycji sędziego śledczego. Będą one
przewiezione do prosęktorjum. Odszuką-

niem zbrodniarza zajęła się policja i

urząd śledczy.  

wałkami blachy, staremi szmataini, To są

mieszkania tych, dla których. zabrakło
miejsca w barakach, W Warszawie ludzie
mieszkają w suterenach, w piwńicach, w

lepiankach i w jamach wyśrzebanych w
ziemi.
Ciemna nora. Ciasto i duszno, ale

zimno. Jakieś łóżko. zasłane szmatami,

mały stolik, żelazny piecyk — wygasły.

W ciemności rozlega się kwilenie dzie-

cka,
| — Co to, dziecko płącze?

— A dziecko. Zimno mu to i płacze.
— A duże ono?

—Urodziło się przed tygodnićm..,

„„Jak przejmująco gświżdże wiatr na

kolczastych drutach pobliskiego płotu...

Szmata u wejścia faluje i wzdyma się...

W tej norze tydzień temu przyszło na

świat dziecko... Urodzóne w jaskini pod

ziemią — gdzie też spędzi życie?...Oto

pytanie. wzięte z polskiej rzeczywistó-

ści..,
W  ziemiance sąsiedniej pusto. Zamie-

szkuje ją rodzina złożona z czterech o-

sób. Teraz wsżyscy wyszli gdzieś, Może
szukać chleba?

Młoda kobieta o zniszczonej twarzy

pokazuje dwoje dzięci, Chłopiec ma lat

6, dziewczynka 4.
—- Tylko dla nich człowiek żyje. Bo

jakby tego drobiazgu nie było, to i nie

wartóby się dłużej męczyć.
— A mąż pracuję? — pytam,

Kóbieta ożywia się nagle. W przyśa-

słych oczach zavala się przelotny blask,

—Practje! Widać, że się już Pań Bór |

mad nami ulitował. Mói dostał róbótę
chyba z tydzień temu. Niewiele zarobi.
ale na kawałek chleba wystarczy... Alė

cóż, niedługo tego, Za miesiącrobota się

skończy, A tu żima idzie, Jak my w tej

dziurze wytrzymamy, to już nię wiem,

A jak wytrzyma tamto maleńkie dzie-

cko? Matka własnem ciepłem ogrzeje, a-

le czy tego ciepła wystarczy?

Wychodzimy z nóry na powietrze. Nad
Warszawą świeci złoto - ruda łuna. Do-

biega zdala stłumiony gwar miljonowego

miasta. Bliżej gdzieś słychać głuchy tur-

kot ciężarowych wozów.. Pewnie zwoziły
węgiel do jakiejś willi na Żoliborzu i te-
raz wracają.
Węgiel., Jedno z największych bo-

gactw naturalnych Polski. Kopalnie Ślą-
ska dostarczają codzień tysiące tonn

czarnego m'nerału, kryjącego w sóbie
skarb życiodajnego ciepła. Długie pocią-
gi rozwożą węgiel pó eałym kraju. wiezą
go do Gdyni skąd okręty zabierają cząr-

ny ładunek do różnych portów świata.

Nie zabraknie Polsce węgla. Gėologo-
wie obliczyli że gdybyśmy wydobywali

nie 40 miljonów, ale 60 miljonów tonn
węślatócznie, zabrakłoby go nam dopie-
ro za 1.000 lat. |
Nie zabraknie Polste węgla, Wielkie

koncerny, kartele węglowe mają na dłu-
go zapewniony zarobek. Ale tysiące Po-
laków drży w zimie z chłodu przy wyga-
słych piecach. Bo dla nich węgla niema.
Na krańcach Warszawy, na Annopolu,

Żoliborzu, na Kole i na Woli w ciasnych
izbach drżą z chłodu małe dzieci. A kie-
dy mróz pokryje szybki okien fanta-
styczną płaskorzeźbą dziwnych liści i
kwiatów, może bezrobotni ojcowie tych
dzieci zarobią parę groszy. odnosząc
ciężkie kosze węgla do mieszkań, w któ-

rych piece są czynne...

(st. &)
——si

Nowa znižka ceny masla
Komisja notowań cen nab'ału m. stoł.

Warszawy zanotowała następujące orjen-
łacyjne ceny masła: wyborowego w opa-
kowańiu 2 zł. 60 gr. (dotąd 2 zł. 70 gr.),

žt. 80 gr. (2 zł. 90 gr.), w blokach — 2
żł. 70 gr. (2 zł. 80 gr.), mleczarskiego so-
lonego —+ 2 zł. 40 gr. (2 zł. 50 gr.), śmie-
tankowegó II gat. — Ż zł, 30 gr. (2 zł.
40 gr.) i osełkowego — 2 zł. (2 zł. 10
śr.), wszystko za kś. w sprzedaży hur-
towej oraz jaj świeżych — 13 i pół gr.
(dotąd 14 gr.) i wapiennych — 10 gr. (11
gr.) za sztukę. (b)

Postrachem ulicy Brzeskiej jest mło-
dy, bo żaledwie 21 lat liczący. awantur-
nik Józeł Żurek. Uprawia on wobec
mieszkańców tej ulicy teror, przypomi-
nający głośną swego czasu „akcję okiipo-
wą” na placu Kercelego „prezesa“ Sie-
miątkowskiego.

Procedura jest prosta. Od upatrzonej
ofiary Żurek żąda pieniędzy, a gdy spot-
ka się z odmową, grozi pobieiem. Między,
innemi z żądaniem tego rodzaju zwrócił
się do mieszkańca domu przy ul. Brze-
skiej 5, Józefa Załeskiego, zwrotniczego
P.K.P. na dworcu Wschodnim. Gdy mu
sodmówióno, pobił Żałęskiego i jego żę-
nę. Sprawa znalażła sięw sądzie i Żu-
rek powędrował na pół pokti do wiezie-
nia.
Na Nowy Rok ukończył właśnie odby” 

w drobnem opakowaniu firmowem — 2 | 
 

 

Dworu, stałego miejsca zamieszkania

zmarłej, gdzie już łatwo dałoby się tak

czy inaczej przyczyny zgonu upozofo-

wać. Jednocześnie rodzina „chciała w

ten sposób uniknąć - kosztów, związa«

nych z zachowaniem wszystkich wyma-

ganych przez prawo formalności przy

transporcie zwłok.

W celu wykonania tego planu, porózu-
miano się ze współwyznawcą — leka-
rzem d-rem Altkauierem, właścicielem
„pogotowia lekarskiego" (Kilińskiego 1,
tel. 116666), który przybył na' miejsce
karetką samochodową i trupa zabrał ja”

ko „chorą*, w celu przewiezienia de
Nowego Dworu. Transport odbył się bez

przeszkód. Trupa przewieziono i oddano
rodzinie w Nowym Dworze. Po powró-
cie do Warszawy, szofer pogotowia le"
karskiego dra Altkaufera, Polak Mu-
chowski, nie chcąc ponieść współrdpo-
wiedzialności z żydem — doktorem za
jawne nadużycie, udał się dó kómisar-
jatu policji i złożył odpowiedni meldu-
nek, Skutek był ten, że Muchowski na.
zajutrz stracił pracę. Dra Altkauiera za-
trzymała policja, ale po przesłuchaniu
w komisarjacie, zwolniła go. Dodać wy-
pada, że przewiezienie trupa do Nowe-
go Dworu nie jest jedynem uchybieniem
dra Altkaufera, Według relacji szolera,
dr. Altkauier przewoził karetką chore-
go na zakaźną chorobę, a następnie w
tej samej bieliźnie pościelowej wrócił do
szpitala położnic i t. p. Warunki sani-
tarne, w jakich działało żytowskie „po-
gotowie” — były fatalne. Będą one nie-
wątpliwie zbadane dokładnie, gdy doj.
dzie do sprawy sądowej o bezprawne
przewiezienie trupa.

Pozostaje sprawa krzywdy szofera —
Polaka Muchowskiego. Zajmie wię nię
zapewne sąd pracy.

Afera dra Altkauiera jest niezwykle

charakterystyczna dla maszych  stosun-
ków. Wskazuje ona raz jeszcze do cze-
$0 prowadzi zażydzenie walnych zawo-
dów w Polśce, RAL.

т

Dziecko, jako tarcza przed kułami |
Dziki wybryk awanturnika

wanie kary. Zwolniony, zgłosił się nie-
zwłocznie do Załęskiego, żądając okupu
100 złotych. W celu poparcia tego żąda-
nia, przyprowadził ze sobą pięciu kompa-
nów. uzbrojonych w noże i kastety. W
obronie Załęskiego stanął jego syn. saper,
który przybył właśnie na urlop świątecz-
ny do domu. Kiedy stało się jasne, że
krwawej awantury nie da się uniknąć,
młody Załęski wyjął rewolwer i skiero-
wał go przeciwko Żurkowi. Ten. prze-
rażony, chwycił stojąc opodal trzyletnie
dziecko i zasłonił się niem przed kulami,
ale nacierał dalej. Wówczas Załęski
strzelił do Żurka i ranił go w nogę To
poskutkowało: napastnicy rzucili się do -
ucieczki. Na wiadomość o zajściu przy”
była na miejsce policja i wszćzęła do=
chodzenie. i;
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JAKA DZIš BĘDZIE POGODA? ę

Pogoda o zachmurzeniu zmien-,
nem z przelotnemi gdzieniegdzie o-|

padami. į

Dość ciepło. |

Wiatry południowo-zachodnie ij

południowe. |

Od Wydawnictwa. Nie będąc w;

możności odpisania tym wszystkim|

naszym Czytelnikom i Przyjaciołom,|

którzy z okazji Nowego Roku byli|

łaskawi przesłać nam życzenia, tą

drogą składamy Im wyrazy serdecz-

nego podziękowania. :

Z MIASTA.,
—Kolendy. Od kilku dni po mie-|

ście krążą ubrani w kolorowe stroje|

kolendnicy, tak zw. „Króle wileń-

skie”, W roku bieżącym Starostwo

wydało 27 pozwoleń na tego rodzaju

imprezy. Zapewne kryzys dał się

itu odczuć, gdyż liczba ta jest mniej

sza, niż w roku ubiegłym, jeżeli cho-

dzi o Wiino, natomiast wzrosła na:

prowincji.
— Roboty na brzegu Wili, Mimo

zimy prace regulacyjne na Wilji w

obrębie śródmieścia Wilna są kon-

tynuowane przez zarząd dróg wod-

nych. Obecnie wbijane są pale sta-

nowiące przyszły zarys prawego

brzegu rzeki poniżej Zielonego Mo-

stu.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—- Rozporządzenie o rejestracji

mundurów i odznak organizacyjnych

weszło w życie. Z dniem 1 bmi we-

szło w życie rozporządzenie regulu-

jące sprawę noszenia mundurów i

odznak przez stowarzyszenia i or-

ganizacje społeczne i polityczne. Ww

myśl tego rozporządzenia na nosze-

nie odznak i mundurów udzielają

ozwoleń władze administracyjne
-ej instancji.

Dotychczas na terenie Wilna je-

dynie 2 organizacje ubiegały się i

uzyskały takie pozwolenia.
— ігпгу administracyjne. Staro-

sta Grodzki ukarał 50-cio złotową

grzywną z zamianą na 10 dni aresz-

tu  Antoszewicza, przedsiębiorcę

przewozu poczty, za miestosowanie

się do przepisów i wysyłanie na mia-

sto do przewozu poczty motocykli

bez dowodów rejestracyjnych.

\
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ileńska
Stefanowicz (ul. Promień 13),

ukarany został bezwzględnym aresz-

tem za wysyłanie nieletniej córki na

żebraninę.

Ponadto Starosta ukarał kilka

osób za „radjopajęczarstwo”.

SPRAWY PRASOWE.

— Koniiskata. Starosta Grodzki

zarządził w dniu 2 b. m. zajęcie cza-

sopisma „Ilustrowany Kurjer Co-

dzienny” Nr. 2 za wiadomość, ujaw-

niającą szczegóły dochodzenia pro-

kuratorskiego w sprawie nadużyć

urzędników kolejowych w Wilnie.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Zabawa w Ognisku Akademi-

ckiem. Bratnia Pomóc Pol. Młodz.

Alkadem. U. 5. В. w dh. 4 stycznia

w Salonach Ogniska Alkademickiego

(ul. Wielka 24) urządzą wieczór ta-

neczny. Oświetlenie  reflektorowe.

Nowy zespół orkiestrowy i wiele in-
nych niespodzianek,

ZABAWY.

—Nagrodę otrzyma ten, kito wy-

kona najpiękniejszy taniec na wie!-

kiej zabawie urządzanej przez Ko-

mitel Rodz. szk. powsz. Nr. 19 w

dniu 4-go stycznia rb. o gbdz. 8 (20)

w salonach reprezeniacyjnego po-

doficerskiego Kasyna Garnizonowe-

go, przy ul. Tatarskiej Nr. 5.

Całkowity dochód przeznacza

się na najbiedniejszą dziatwę szkoły.

KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzież ze straganu. W nocy z 2

na 3 bm. Skradziono Lucji Suchockiej (Ko-

lejowa 4) zł. 1.700 w gotówce, 700 rubli w

złocie i 35 dolarów. Kradzieży dokonała

Мага Sokołowska (Zawalna 53) z szufladki

straganu w hali miejskiej. W czasie rewizji

u Sokołowskiej część skradzionego łupu

odnaleziono,

— Zaginięcie dziewczynki. W dniu 2

bm. Stanisława Juszczyńska (Zawalna 65)

zameldowała, że w m-cu październiku r. ub.

córka jej Władysława, lat 12, wyszła z

domu i dotychczas nie powróciła.
— Kradzież i pobicie. W podejrzanym

lokału przy ul. Safjannej z kieszeni mary-

narki skradziono na szkodę Piotra Ławry-

nowicza ul. Trwała 50) 40 złotych, Poszko-

dowany, posądzając o dokonanię kradzieży

zamieszkałą tam Musię Wajnsztejn, pobił

ją tak ciężko, iż zaszła potrzeba ulokowa-

nia jej w szpitalu żydowskim. (e)
WYPADKI.

— śmierć żebraka na drodze. Na dro-

dze koło wsi Pawłowo, gm.  turgielskiej,

znaleziono zmarzniętego żebraka Awotynia,

 

 

 

В: 2 za kotar studio.
„Jubilat“ sluchowisko w Teatrze Wyobraźni

Rozstrzygniety wiosną  ubieglego roku
konkurs Polskiego Radja, wyróżnił słucho-

wisko młodego pisarza Arnolda Wilnera
p. t. „Jubilat, Jestto hołd złożony twór-

czości Wyśpiańskiego, oparty na auten-
tycznych zdarzeniach, osnuty wokół praw-

wziwych postaci. Autor w subtelny sposób

odtwarza duszę aktora, zasłużonego wete-

rana .sceny, odprawiającego na jej deskach
własny jubileusz. W doskonale naszkicowa-
ną postać bohatera wlał Stefan Jaracz całą

pasję swej sztuki aktorskiej, Dnia 5 stycz-

nia o godz. 18.30 wznawia teatr wyobraźni

ten udany debiut młodego poety.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. sztuka M. Trigera (prze-
kład H. Pilichowskiej) p.t. „Szczęśliwe ma!-
žeūstwo“.
— Jasełka polskie. Dziś o godz. 4-ej pp.

Salezjańska Szkoła Rzemiosł odegra w
Teatrze Miejskim Jasełka polskie. Przed-

stawienie przeznaczone jest na Biały Krzyż.

Ceny propagandowe.
— Zapowiedź! — „Mieszczanin Szlach-

cicem* jedna z najświetniejszych komedii

Moljera będzie grana już wkrótce w Teat-

rze Miejskim na Pohulance. Nową stylową

inscenizację opracowuje W. Makojnik. Pró-

by pod kierunkiem W. Czengerego dobie-
gają końca. Przedstawienia „Mieszczanina”|

będą niewątpliwie rewelacją artystyczną

dla szerokich ster publiczności wileńskiej.

— Koncert Ginzburga. Dnia 8 b. m. w.

"Teatrze Miejskim na Pohulance odbędzie

się recital fortepianowy Grzegorza Ginz-
burga. Ceny miejsc specjalne. Bilety wcześ-

niej do nabycia w kasie Teatru „Lutnia”.

— Anons! W przyszłym tygodniu wy-

stawiona będzie opera. St. Moniuszki
„Straszny dwor' z udziałem polskiego te-

nora Kazimierza Czarneckiego.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś re-

wja noworoczna w 20 obrazach. Wwyko-

naniu biorą udział wszystkie zespoły pod

reżyserją K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Przy

pulpicie M. Kochanowski i A. Wiliński, Po-

mysłowe sceny baletowe w układzie J. Cie-

sielskiego.
—- W niedzielę na przedstawieniu po-

południowem ukaże się operetka amery-

kańska „Rose Marie'„w premierowej obsa-

dzie.
— „Mały gazeciarz” dla dzieci w „Lutni”.

W/ święto Trzech Króli graną będzie raz

jeszcze efektowna sztuka W. Stanisławskiej

„Mały gazeciarz“ specjalnie napisanadla

dzieci i młodzieży. W widowisku bierze

udział zespół uczenic szkoły baletowej M.

Muraszowej. Ceny specjalnie zniżone. Przy

grupowych zgłoszeniach stosowane będą

ulgi biletowe.
— Poranek symioniczny w „Lutni” w

niedzielę nadchodzącą odbędzie się IV po-

ranek symfoniczny. Udział bierze Wil. Or

kiestra Symfoniczna pod dyr. O. Straszyń-

skiego, wybitnego kapelmistrza z Warsza-

wy. Jako solista wystąpi Albert Katz (wio-

lonczela). W programie: Saint-Saens, Stat-

kowski, Liadow, Glinka, Kurpiński, Dan-

kowski i inni. Ceny specjalnie zniżone.
-— Teatr „Rewja* Dziś program rewio-

wy p. t. „Noc sylwestrowa”. Początek
przedstawień o godz. 6,30 i 9-ej.

{

Polskie Radjo Wilno |
Sobota, dnia 4 stycznia.

6.30 Kolenda. Gimnastyka, Muzyka
lekka. Dziennik poranny. Płyty. Giełda rol-

micza. 8.00 Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał.

12.03 Dziennik południowy. 12.15 Koncert.

13.00 Zespół harmonistów Kaczyńskiego. |

13.25 Chwiłka gospodarstwa domowego.!

13.30 Muzyka popularna. 14.30 Płyty. 15.00|

Gruba gra — humoreska. 15.15 Listy dzieci

omówi ciocia Hala. 15.25 Życie kulturalne
miasta. 15.30 Sekstet Jadwigi Klechniow-
skiej. 16.00 Lekcja języka francuskiego.

16.15 Pieśni w wykonaniu Aleksandra Bie-

lakowa. 16.30 Skrzynka techniczna. 16.45)
Cała Polska śpiewa. 17.00 Transm. nabo-|

żeństwa z Ostrej Bramy w Wilnie. 17.50|

Nasze miasta i miasteczka. 18.00 Słucho-|

wisko dla dzieci „Klucz do świata”. 18.40|

Płyty. 18.55 Blaski i cienie oświaty na wsi.

19.20 Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. spor-

towe. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Sta-

re kolendy w nowej szacie, 20,45 Dziennik

wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski współ-

czesnej. 21.00 Audycja noworoczna dla Po-

laków z zagranicy. 21,30 Wesoła syrena.

22.00 Muzyka lekka. 23.00 Kom. met. 2305

Retransmisje ze stacyj zagranicznych.

RAIKOSTOO DONS

Nowošci wydawnicze
Już się ukazał z druku 1-y w

1936-ym roku mumer tygodnika li-

teracko - artystycznego „Prosto z

mostu“ rozpoczynający drugi rok

istnienia pisma pod redakcją Stani-

sława Piaseckiego. W numerze czy-

tamy artykuły: K. L. Konińskiego

„bóg” przez male „b“ czyli o cen-
zurze, J. Kisielewskiego „Martwa

siła”, J. Babińskiego „Stado Jarczo-

wieckie', J. Wilczyńskiego „Wspo-

mnienia z Jasnej Polany i pogrzebu

Tołstoja", St. Szurlejėwny „Ars Chri

stiana'; wiersze: A. Janty-Połczyń-,

skiego „Mechaniczny pilot", K. Do-|
brzyńskiego „Alarm“, ciąg dalszy,

poematu J. Pietrkiewicza „Prowin- |

cja“.

'

!

1. 50, obcokrajowca z prawem  pobytu w

Polsce do dn. 41. 36 r, ktėry ostatnio za-

mieszkiwał w maj. Jetupa, pow. sokolskie-

Zwłoki zabezpieczono.

—Pożar. W dniu 2 b. m. zapaliły

się sadze w kominie domu Nr. 16

przy ul. Pióromont. Niebezpieczeń-
stwo pożaru usunęło pogotowie

miejskiej straży pożarnej.

go.

Pozatem ciąg dalszy powieści '

 

Dziś pocz. o 2-ej Najnow-

  

go mieszkania
zrobili w suficie dziurę, przez którą

   

, WIELKIE WŁAMANIE DO FA-
BRYKI TRYKOTAŻOWEJ

MOKILA.
Wczoraj w nocy dokonano wła-

mania do tabryki wyrobów trykota-

żowych Mokila przy ul. Straszuna 8.

Włamywacze dostali się do próżne-
nad sklepem. Tam

dostali się do tabryki.
Zabrano towary różnego gatunku

i wyrzucono w pakunkach przez

okno na ulicę, gdzie stali wspólnicy
razem z wozem.

Następnie włamywacze spušcili
się na rurach wodociągowych na dół
i odjechali.

Dopiero nad ranem właściciel
przyszedł do fabryki i zauważył
dziurę w sulicie oraz brak towarów.

Zaalarmowana policja wszczęła

dochodzenie, aby wykryć sprawców
włamania.

Istnieje przypuszczenie, iż włama-

nie u Mokila ma ścisły związek z

włamaniem do Apteki Miejskiej.

gdyż do Apteki złodzieje także do»
stali się przez sufit.

Straty wynoszą około 15000 zł. ż

TRAGEDJA UCZENICY.
Nocy wczorajszej dyżurny poste-

runkowy znalazł w ogródku przed
gmachem wojewódzkim  wijącą się
w bólach 20-letnią Janinę Pieiczy:
kównę, (zauł. Bernardyński 8), któ-
ra w celach samobójczych zażyła
większej ilości esencji octowej.

Desperatkę w stanie bardzo tięż-
kim odwieziono do szpitalą św. Ja-
kóba. Ustalono, iż Pielczykówna
jest uczenicą kursów, oraz, iż
czterech dni porzuciła swoje miesz-
kanie.

Powodu samobójstwa
czas nie wyjaśniono. (e)

dotych-

ROZKAZ SUS ASTA AKG

A. Świętochowskiego ,„Twinko*”, jak
zwykle feljeton W. Wasiutyńskiego
„Z duchem czasu”, recenzje teatral-
ne St. Piaseckiego, z książek St. Ka-
liszewskiego i J. Korolca, filmowe
A. Mikułowskiego, przegląd prasy,
wycinanki, na margińesie, kroniki,
pe oraz mowy dział — bi-
ljografją nowości wydawniczych.
Cena numeru w prenumeracie;

30 gr. Adres redakcji i administracji
od 7.1 b. r. Warszawa, Książęca 6
(Róg N. Światu) m, 12-a, II p.
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