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Rok XX Wilno, Czwartek 9 Styeznia 1936 roku Nr. 8
 

Katastrofa kolejowa pod N. Oilejkq iProces 11 komunistów
Dnia 7 b. m. o godz. 23,25 na szla-

ku Wilno — Mołodeczno na odcinku

N. Wilejka — Kiena, na 9 km. od

N. Wilejki, wskutek rozkręcenia

szyn przez niewykrytych sprawców

wykoleii się pociąg mieszany N. 461,

zdążający z Wilna do Mołodeczna.

Parowóz wykoleił się jedną osią.

Jeden wagon III kl., jeden wagon II

kl i 3 wagony towarowe —rozbite,

wagon pocztowy i jeden wagon [il
kl. wywrócone i uszkodzone, 2 wa-'

gony Iii kl., jeden wagon towarowy

i wagon bagažowy — wykolejone|

uszkodzone oraz nieznacznie uszko-.

Po opatrzeniu rannych na miejscu wania pociągów, na+tym odcinku (CHARAKTERYSTYKA PROCESU I OSKARŻONYCH NA STRONIE 5)

odbywa się przesiadanie pasażerów. — W= > w ma Okręgo-
i orowy, odzą wymi w. ie rozpoczął się proces

"3 kdsła: >а za c jedenastu osób z pośród studentów,
RW oś „3%, asystentów i absolwentów Uniwer-

został odwołany. Przerwa w sytetu Stefana Batorego,
normalnym pociągów na tym szlaku nych o działalność antypaństwową.

potrwa przypuszczalnie do godz. 14 Na ławie oskarżonych zasiedli: J.
dnia džisiej ž į Pruto, M. i L Dziewickie, B. Liw-

940; szyc, M. Urbanowicz, M. Szczekałło,
Dochodzenie „prowadzą władzeĄ, Smal, K. Petrusewicz, W. Okolo-

sądowo śledcze. Iwicz, S. Jędrychowski i J. Szta-
18 a) | chelski,
AI | Akt oskarżenia zarzuca im, że w

Wrażenie świadka katastrofy „okresie od 1933 r. do 1935 r. wzięli

katastroty do szpitala kolejowego w

Wilnie zostali zabrani: Stełan Ka-

ziulewicz, któremu amputowano le-

wą nogę, Aleksander Oberman, e-

meryt kolejowy, który odniósł ogól-

ne obrażenia ciaia i Emilja Łuchow-

ska, mieszkanka iolwarku Paszkow-

szczyzna z pod Olechnowicz, która

odniosła okaleczenia nóg.,

Wobec zatarasowania toru kurso-

 

udział w porozumieniu pod nazwą
|„Komunistyczna partja i  komuni-

oskarżo- |

Natomiast wyjaśnił, iż terenem dzia-
łalności legalnej (!) jego grupy był
Legion Młodych i Strzelec, w kitó-
rego świetlicach urządzano zebrania.

Osk. M. Dziewicka nie przyznała
się do winy i wyjaśniła, że drogę od
Odrodzenia do Ż.N.M,S. odbyła na
podstawie przeświadczenia, iż tylko
socjalińm rozwiąże kiwestje „drę-
czące studenta”. W  kiwestji ulotek,
|znalezionych w jej szufladzie, twier-
Idzi, iż dał jej ktoś na zebraniu ro-
„botniczem. Treści ich nie znała, bo
nie zdążyła przeczytać,

| Oskarżeni Białorusini oświadcza-
"ją, iž sympatyzowali z lewicą ze

Jeden z jadących pociągiem, któ-

* sądowo -. śledcze.

dzone 1 wag, lil kL, 2 wag. służbowe ry uległ katastrofie, opowiada nam|

i jeden wag. towarowy. za a kids I
Z podróżnych, jadących tym po- ` SO RE ROCA

ies pila, spėtala Wieje ie| sa e, e ВОН
kowska — emerytka kolejowa, zam. W, pewnej chwili, gdy czytał ga-:

w Wilnie. Ciężko ranny Steian Ka- zetę, usłyszał straszny huk i wstrząs.
ziulewicz, rolnik ze wsi Mała, OR i aauo as z poor

worniańskiej, pow. wil.-trocki, Lżej osoby. Jakaś sul sę ao
rannych 25 pasażerów.

Po otrzymaniu wiadomości o |

tastroiie natychmiast wysiano z Wi.

na pociąg Sanitarno - ratunkowy,|

który przybył ma miejsce wypadku|
o godz. 1.30. Pociągiem tym wyje-

chały z Wilna wyższe władze kole-|  ADDIS-ABEBA (Pat). Podróżni,

jowe z wicedyrektorem K. P. inż. przybyli z Dessje, potwierdzają, że|
й ulewne deszcze czynią drogi nie do“Mazurowskim na czele oraz posag 5 Reks Rae Gdyby

deszcze ulewne trwały, zdaniem tych
podróżnych, na froncie północnym
operacje strategiczne będą wstrzy-|

 

i

 

AAAAINA isOT DODACSERRABODW

Uporczywe zaparcie, katary grubej mane. i

kiszki, wzdęcia, osłabione funkcje žoląd-| а
kowe, osiabione funkcje|toi ólna, Ža NE ы
WOLE Bola: "ŁA i pod żebramiABISYNCZYCY CHOWAJĄ SIĘ
przechodzą przy używaniu rano i wieczo- POD GODŁAMI CZERWONEGO
rem po szklaneczce naturalnej wody gorz- | KRZYŻA.
kiej Franciszka-Józeia. Zalec. przez lekarzy.,

{

 

W Hiszpanji zniesiono'
„Stan wyjątkowy |
MADRYT. (Pat), Po podpisaniu;

przez prezydenta Zamorę dekretu, |
przywracającego gwarancje konsty-|
tucyjne, został uchylony stan óblę: |
żenia w powincjach Kastylji, Katalo-
nji i Asturji oraz stan wyjątkowy wej
wszystkich prowiącjach, w ai
jeszcze był w mocy. W! ten sposób

RZYM (Pat). Komunikat oficjal-
„ny Nr. 91:_

Na froncie północnym na połu-
dnie od Makalie artylerja włoska
rozproszyła wojska abisyńskie, skon-
ceutrowane na Amba Aradam.

W. czasie starć pomiędzy patro-
lami w Tembien, o czem donosił ko-
munikat Nr. 89, nieprzyjaciel pozo-
stawił na polu walki 22 zabitych.
W pobliżu Alamata na południe

od jeziora Asziangi Abisyńczycy,
skoro tylko doniesiono im o zbliża-
siu się samolotów włoskich, rozło-

nia zemdlała. Krzyk przerażenia
rozlegał się w wagonie.

Gdy podróżny po pewnej chwili
wysiadł z wagonu, oczom jego
przedstawił się okropny widok. Le-
żały wywrócone i rozbite wagony,
z których dochodziły jęki rannych.
Widok wstrząsający.

Prócz rannych większość pasa-
> uległa silaėmu potłuczeniu

ciaia.

 

т Operacje na froncie północnym
- będą wstrzymanej

BUNT PRZECIW WŁOCHOM
Ww ABISTNJL |

ADDIS-ABEBA (Pat). W. pro-

ku dniami rewolta,
całkowicie stłumiona. Ludność wy-
dała Dedżasowi Tespan, szefowi
wojsk przysłanych dla. stłumienia
bumtu, trzech głównych kierowni-
ków ruchu.

Powstanie wybuchło na podłożu
rywalizacji i zazdrości pomiędzy kil-
ku drobnymi szefami lokalnymi, pra-
śnącymi wykorzystać obecną nie-
normalną sytuację.

ABISYNJA DOMAGA SIĘ ŚLEDZ-
TWA W SPRAWIE METOD

WŁOSKICH.

GENEWA (Pat). Do sekretarjatu
generalnego Ligi Narodów wpłynęła

domagająca się ponownie wysłania

wincji Gedżam wybuchła przed kil-'
iktóra zostałaj

' „Lewica alkademicka — front* na|

styczny związek młodzieży zacho- względu „na swoją narodowość”.
dniej Biatorusi“ oraz organizacji Nie kryją swoich sympatyj do ZSRR.

Osk. Petrusewicz twierdzi, iż
terenie Uniwersytetu St. Batorego w |tak był zajęty pracą naukową, iż nie

"Wilnie, wiedząc, że organizacje te i miał czasu na pracę polityczną.

 
nota posła abisyńskiego w Paryżu,'

porozumienie mają ną celu zmianę Osk. Jędrychowski tłumaczy
przemocą ustroju Państwa Polskiego swoją ewolucję od sanacji na lewo.
i oderwanie od niego części terytor- jBył członkiem Z.P.M.D., potem Le-
jum. Przestępstwo to przewidziane gjionu Młodych. Był sanatorem, bo
jest w art. 97 par. 1 K.K. w związ- myślał, że marsz. Piłsudski zreali-
ku z art. 93 KK. zuje „ideał Polski ludowej”.
Akt oskarżenia obejmuje 150stro- | Twierdzi, iż jego rękopisy, na

nic pisma maszynowego. Na rozpra-|których oparto oskarżenie, dotyczą
wę wezwanych zostało 87 świadków jego referatów, które wygłaszał na
oskarżenia oraz 21 świadków odiwo-'zebraniach B.B.W.R. (w Białymsto-
dowych. Rozprawie przewodniczy'ku) i artykułów, które pisał w „Pań-
prezes Sądu Okręgowego Michał stwie Pracy”. Z Legjonu odszedł,
Kaduszkiewicz, oskarżenie zaś wno-jgdyż zraził go radca Kawałkowski,
si wiceprokurator Dominik Pio- który go chciał przekonać do nacjo-
trowski. 3 ' izmu, em „ideową racją”

Proces budzi duże zainteresowa-| jego jest walka z nacjona-
nie. Dostęp dlą publiczności nasalę  lizmem”.
rozprawy dozwolony jest tylko zaj Pozostali oskarżeni nic ciekawe-
kartami wstępu. W godzinach przed- go nie wnieśli. To samo można po-
ponow na wniosek obrony wiedzieć o trzech świadkach, iktó-
ąd postanowił wezwać dodatko- rych zbadano wczoraj do godz. 19.

wych świadków, poczem odczytany Byli to p. Stomma, referent mło-
został akt oskarżenia. dzieżowy U.S.B., p. Skotnicki i kom.

Po przeczytaniu aktuoskarżenia, | Olearczyk, który, mówiąc o zjaz-
które trwało długo ze względu na dach Z.N.M,.S. w Krakowie, podał,

 

to, iż odczytujący sekretarz kilka- iż organizacja ta, na czele której
krotnie mylił się i opuszczał całe |stał żyd Lewin, ulegała wpływom
ustępy — przystąpiono do badania |komunizmu.
oskarżonych. + Dalszy ciąg sprawy dzisiaj o go-

I tak osk, Drutto nie przyzmał dzinie 9 rano.
się do zarzucanego mu przestępstwa.|

Przeciw umowie handlowej
francusko-sowieckiej

PARYŻ (Pat). Podpisanie umowy ostrą krytyką w pewnych kołach
handlowej francusko - sowieckiej, a; politycznych, zwłaszcza z tego po-

 

 

komisji Ligi na terytorjum Abisynji, przedewszystkiem zapowiedź przy-| wodu, iż nie została równocześnie
w całej Hiszpanji został przywróco- |żyli na ziemi trzy wielkie emiblematy celem zbadania metod wojennych, znania Sowietom kredytów w wyso-|poruszona kwestja dawnych długów
ny stan normalny.

Czy Japonja ustąpi
z konferencji morskiej!

LONDYN. (Pat). W kołach kon-y
ierencji morskiej panuje przeświad-
czenie, że Japonja nie wyrazi zgody
ną przystąpienie do rozmów na te-
mat jakościowego ograniczenia zbro
jeń na morzu. Większość mocarstw
zdecydowana jest mimo to przejść
do dyskusji nad temi sprawami. Gdy
by Japończycy zgłosić mieli opu-
szczenie konferencji, wśród innyc
mocarstw panują tendencje konty-*
nuowania konferencji bez Japonii.
Pomiędzy W. Brytanją, Ameryką,
Francją i Włochami miały nawet już
nastąpić pewne sondowania opinji
na temat, aby konierencję kontynu-'
ować w gronie 4 mocarstw. į

WRZENIE WšROD ARABOW |
W AFRYCE PLN. |

Czerwonego Krzyża,
wokół mich.

grupując się  stosowanych obecnie przez Włochy.

 

Sprawozdanie senatu belgijskiego
RZYM (Pat). „Tribuna', komen- koju, 4) istnieje niebezpieczeństwo

tując sprawozdanie komisji spraw rozszerzenia wojny na Europę, 5)
zagranicznych senatu belgijskiego,|stosowanie paktu Ligi Narodów
twierdzi, że sprawozdanie to jestwprowadza zaburzenia do stosun-
dokumentem doniosłym i. wymow-
nym, ponieważ głosi m. in., że: 1) w
Abisynji panują stosunki niekultu-
ralne i chaotyczne, 2) Włochy mają
niewątpliwie prawo do ekspansji,
3) w przeszłości inne państwa uchy-
lały się od zobowiązań, chociaż sta-
nowiły one poważną śwarancję po-

,czynniki

ków wymiany oraz dlo gospodarki i
finansów państwowych, 6) pewne

używają zatargu włosko-
abisyńskiego jako pretekstu do pod-
żegania namiętności i zmierzają do
obalenia ustroju państwowego w jed-
e z wielkich państw europej-

skich.

Dalsza koncentracja floty brytyjskiej
u wybrzeża 6recji

ATENY (Pat). Poza 4 torpedow- sunięcia floty brytyjskiej

„ska donosi z Tangeru, że szczepy pedowce stanęły w pobliżu wyspy

EŃ |eami angielskiemi, które przybyły
LIZBONA. (Pat). Prasa portugal-|wczoraj do Pireus, dziś dalsze 3 tor- !

bry-
ood“,  marokańskie na południe od Mara-'Voros. Wielkie jednostki 2

keszu uprawiają systematycznena-.tyjskiej „na Atlantyku ,,
pady na oddzialy legji cudzoziem-| „Renown“ '
skiej Stałe ulewy anos IEA 60 miesiąca na wody greckie.
podjęcia zarządzeń wojskowych ce-
lem radykalnego stłumienia napa- ANGLJA ZAPRZECZA.
dów, przybierających charakter no- LONDYN (Pat). W. kołach ofi-
wego powstania. cjalnych twierdzą, że ostatnie prze-

x

na morzu
Śródziemnem nie mają nic e-
go z polityką.. Co się tyczy przesu-
nięć floty framcuskiej, w Londynie
twierdzą, że nie pozostają one w

|

›

 
„zabity policjant i przywódca

; kamieniami tramwaje, przewracały samo-Opracowany A

| chody, załadowane żywnością. Liczba ran- plan, według którego oba kraje u-

kości 800 mil. fr., spońkało się z! rosyjskich.

Rozruchy Komunistyczne
» w Argentynie

LONDYN (Pat). Reuter podaje nastę- trownie, dworce i targowiska są strzeżone

pujące szczegóły strajku w Buenos-Aires: przez partole.
W 24-godzinnym strajku solidarności ze!

strajkującymi od 8-miu dni robotnikami bu-| "TAJEMNICZE NARADY.
dowlanymi, wzięły udział wszystkie związki| PARYŻ (Pat). „Le Journal" przy-

zawodowe. W ciągu licznych starć pomię- nosi wiadomość p. t. „Czyżby uowy

dzy demonstrantami a policją padło 6 za- francusko-angielski projekt wzajem-

bitych, Demonstranci parokrotnie przerwali nej współpracy?” Dziennik informu-

ruch kolejowy, obrzucając kamieniami po- je, iż wojskowi eksperci brytyjscy,

ciąg i autobusy. W szeregu miejscowości którzy przybyli do Paryża, celem

dworce obsadzone są przez policję z kara- odbycia rozmów z przedstawiciela-

binami maszynowemi. Poważne rozruchy mi Irancuskiego sztabu generalnego,

wybuchły w miejscowości Villa Urquiza, odjechali do Londynu. W związku z

gdzie w trakcie wymiany strzałów został tą sprawą powstał szereg pogłosek.
strajkują-' „New York Herald Tribune" idzie

cych. Grupy strajkujących kobiet obrzucały tak daleko, iż twierdzi, że został

= wspólny _ konkretny

nych jest bardzo wysoka. Dokonano 171 dzieliłyby sobie całkowitej wzajem-

aresztowań, Spalono 30 autobusów, tram- nej pomocy w razie napaści.

wajów i wagonów. Władze są przekonane,

że skrajne elementy usiłowały przćistoczyć
strajk w ruch rewolucyjny w Argentynie.

BUENOS AIRES (Pat) Komitet straj-
żadnym związku z niedawnemi roz- |kowy zdecydował dziś przedłużyć strajk o

i „Repulse“ przybędą w. mowami francusko - angielskiemi w jdalsze 24 godziny. W odpowiedzi rząd wy-
sprawie wzajemnej pomocy w razie dał zarządzenie, mające na celu zapewnie-
ewentualnego ataku włoskiego na |nie pracy szpitali, dostawę żywności oraz
siły brytyjskie na morzu Śródziem- jruch samochodów Czerwonego Krzyża w skimi handlarzami a przybyłymi na
nem.

SRB" 27 w

adzielnicach. Wodociągi, elek-

ZAJŚCIA ANTYŻYDOWSKIE
NA LITWIE,

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna, że w
północno  litewskiem miasteczku
Wornie doszło w tych dniach do po-
ważnych rozruchów  antyżydow-
skich. W starciu pomiędzy żydow-

targ chłopami 10 osób odniosło cięż-
kie rany. z

`  



 

 

Grodno otrzyma sutraganję |
Z kół dobrze poinformowanych

otrzymujemy wiadomość, która spra-

wi niewątpliwie żywą radość wier-

nym Archidiecezji Wileńskiej, że

dzięki zabiegom naszego Arcypaste-

rza, Ks. R, Jałbrzykowskiego, istnie-
je możliwość erygowania drugiej

sufraganji w Archidiecezji Wileń-
skiej, z siedzibą w Grodnie.

Niegdyś diecezja wileńska posia-

dała trzech biskupów - suiraganów,'
rezydujących w Wilnie, Trokach i
Brześciu nad Bugiem. Od czasu

przemianowania diecezji wileńskiej

'

na archidiecezję, istnieje w Wilnie | х
stanowisko biskupa - suiragana, za-
jęte obecnie przez J. E. Ks. Biskupa

Michalkiewicza. Na przyszłość bę-
dzie w archidiecezji dwóch bisku-
pów - suiraganów, przyczem i
biskup - suiragan nie będzie rezy-

dował w żadnej z historycznych
we stolic sufraganji, lecz w Gro-

ie.
Jako kandydat na stanowisko

Biskupa - Suiragana Grodzieńskiego
wymieniany jest jeden z młodszych
członków Kapituły Wileńskiej.

Pułk. Fr. Arciszewski prezesem „Sokoła'”
po ustąpieniu hr. Zamoyskiego.

Przez dwa dni toczyły się w War-

szawie obrady rady naczelnej związ-
ku towarzystw gimnastycznych ,„So-

kół”, poświęcone 'sprawicm organiza-

cyjnym. Po nabożeństwiew kościele

o. o. Kapucynów przy ul. Miodowej,
otwarcie obrad przez prezesa Ada-
ma Zamoyskiego nastąpiło w lokalu

Związku rzemieślników chrześcijan.

Na zjazd rady, która odbyłą 6-te

skiolei posiedzenie, przybyło prze-

szło 150 delegatów ze wszystkich
stron Polski.
delegat Związku szkolnictwa sło-

wiańskiego z Pragi, przedstawiciel

prezydenta miasta, przedstawiciele

polskiego Związku sportowego pre-

zes Foryś, kipt. Baran i inni.

Obradom przewodniczył mec. Sta-'

nisław Rawiński z Krakowa. Po za-
łatwieniu wielu spraw natury orga-

nizacyjnej odbyły się wybory do no-

wego przewodnictwa Związku, Na,

miejsce dotychczasowego długolet-

niego prezesa Adama hr. Zamoy-

skiego został wybrany b. poseł Stron

nictwa Narodowego pułk. Franci-
szek Arciszewski, wiceprezesem wy-

brano mec. dr. Celichowskiego z

Poznania. Pozatem w skład zarządu
weszli: Mikołaj Makcyś, Michał Pe-
res, Czesław Sielawski, Jozefat Go-

łębiowski, Eugenjusz Wunsel, Teo-
dor Drabczyk i Franciszek Przeź-
dziecki.

WIEC PROTESTACYJNY.
Komitet wykonawczy wiecu pro- | I paao kowski, posiadając

testacyjnego, na czele ktėrego stoi,
. gen. w st. spocz. Mikołaj Osi-,
owski, w porozumieniu z komite-,

tem obywatelskim, realizując uchwa-
łę wiecu, postanowił zwołać wielką
manifestację protestacyjną przeciw-
ko uciskowi Polaków na Litwie —
na dzień 19 stycznia rb.

Pozatem byli obecni:

Niewątpliwie nowe wł
ikolstwa polskiego z prezesemi pułk.

Arciszewskim będą kierowały orga-
nizacją według dotychczasowych za-
sad, wypracowanych w ciągu chlub-
nej 50-letniej działalności „Sokoła”.

drugiwej taryf

 

ladze 60-|

| Komisje radzieckie i magistracie
sprawą ustalenia no-

opłat za wodę ikanali-

|zację w Wilnie.
Jeśli omawiane projekty przeidą

przez wszystkie instancje samorzą”

j|dowe (Magistrat, Rada Mieiska) i

|uzyskają aprobatę władz nadzor-

| czych, od dnia 1 kwietnia mie!ibyś-

my zupełnie nowe zasady pobierania

rzeczonych opłat. Ponieważ dysku-

cja nad piojekitem” jest w toku, więc

poinformować możemy Czytelników

|ylko o pewnych wytycznych pro-

jektu, zastrzegając, że ostateczna

uchwała może mieć brzmienie od-

| mienne.

+, Projekt nowej
jna zasadzie ierania pewnego ty-

czałtu oraz opłat według wskazań

licznika. Opłata ryczałtowa wynosi-

łaby 50 proc, od dochodu brutto tych

nieruchomości, które leżą przy ulicy

debatują nad

 

taryfy opiera się

SKLOKI NL IK III TISO i

Wyjašnienie o stosowaniu

W związku ze stosowaniem usta-

wy aminestyjnej wydany został okól-

nik zarówno dla Sądów, jak i władz

skarbowych. Z okólnika wynika, iż

amnestja po raz pierwszy wprowa-

dziła częściowe darowanie kar za
"drobniejsze _wykroczenia
skarbowe; będą ją stosować również
urzędy skarbowe i celne. Ustalonem
zostało dla uniknięcia jakichkolwiek

wątpliwości na tem tle, że darowa-
nie kar za uszczuplenia dochodów
Skarbu Państwa przy drobnych prze-
stępstwach, jak omijanie cła, ograni-
czenia przywozu itp. w żadnym wy-

karno- |

amnestji
padku nie może powodować anulo-
wania opłat, które. powinny były być
uiszczane na rzecz Skarbu. W. ten

sposób, mimo amnestji, normalne na-
leżności, wynikające z ujawnionych

wykroczeń, będą ściągane. 8

Ustawa ammestyjna nie pociąga

za sobą žadnych ulg w dziedzinie

skreślania z rejestru karnego. Wy-

roki, pochłonione przez amnestję,

będą odnotowywane w rejestrzekar-

nym Ministerstwa Sprawiedliwości,

a wykreślanie ich z rejestru nastąpi

zgodnie z przepisami K. K. we wła-
ściwym czasie. (h)

Tajna gorzelnia, która zaopatrywała
w samogonk

| Organa służby śledczej ujawniły
"w miejscowości Aleksandrowo, śm.

jaźwińskiej, dobrze zakonspirowaną

ę całą gminę
gorzelnię  samogonki, prowadzoną

przez bezrobotnego  $orzelnianego

Stefana Zajączkowskiego. Zając:Jącz-|

Мале аОЕ| zawodową, ał ; niedużemi środ-

CZYTAJCIE TYGODNIK 4 | kami wa PE: gorzelnię,

KA przyczem produkował smaczną sa-

„WIELKA POLS |mogonkę. Wobec tego posiadał on
Nr. 1. " 4 | wielu odbiorców z całej gminy.

Narodowy organ walki ciągu ostatniego miesiąca Zającz-

cena 10 g$roszy kowski CE da zgórą ai

р : \ ом samogonki, którą rozsprzedał.

Do nabycia w kioskach. jw ostatnich dniach przygotował on

AKG 00 prawosławne święta Bożego Na-

Rozgromienie szajki młodocianych
włamywaczy

Organa pom zlikwidowały w
Wilnie szajkę młodocianych włamy-
waczy, która ostatnio w mieście do-
konała kilka włamań.

Do zlikwidowania szajki przy-

czynił się niejaki Fedorowicz Jan
(Koszykowa 57), który, przechodząc
ul. Legjionową, zauważył w mieszka-
niu G. Sadowskiej, zam. przy tejże
ulicy pod Nr. 125, kilku chłopców,
oTAAK

STRAŻNIK WIĘZIENIA ZABIŁ
KOBIETĘ I ZASTRZELIŁ SIĘ.
Dnia 8 b. m. o godz. 21 strażnik

więzienia  Łukiskiego Franciszek
Lisztwan (Zacisze 14), na tle niepo-
rozumień osobistych, postrzelił z re-
wolweru „Nagan“ Marję Stefano-
wicz, a następnie wystrzałem w ser-
ce pozbawił się życia. Wypadek
miał miejsce w podwórzu przy ul.
Jakóba Jasińskiego Nr. 18.

Stefanowiczowa poniosła poważ-
ną ranę w okolicę piersi. Prze-
wieziono ją do szpitala Św. Jakóba.

CHCIAŁ POWIESIĆ ŻONĘ.
W. dniu wczorajszym w mieszka-

niu bezrobotnego Kaz. Dziembo (Su-
bocz 66) wynikła kłótnia między
Dziembą a jego żoną Józełą. Wpew-
nej chwili Dziembo porwał sznur,
sporządził pętlę, którą zarzucił na
szyję swej żony, a następnie powie-
sił ją na haku. Ponieważ sznur oka-
zał się zbyt cienkim, kobieta zerwała
się i upadła nieprzytomna na po-
dłogę. Dziembo, sądząc, że -żona
jego nie żyje, usiłował zbiec, lecz
został zatrzymany i any w ręce
policji. J. Dziembową zaopiekowało
się pogotowie ratunkowe. (h)

ROZGROMIENIE SZAJKI
KONIOKRADÓW.

W. powiecie wileńsko - trockim
zlikwidowano szajkę koniokradów,
którym zak'westjonowano 11 koni,
pochodzących z kradzieży.  Zatrzy-
manych koniokradów przekazano do
dyspozycji władz sądowych. (h)

"rodzenia około 300 litrów, które nie
;zdążył sprzedać, gdyż władze ujaw-
|niły gorzelnię i zakwestjonowały za-
pas samogonki. (h)

sprawcy wybucha W  „niwetsali”
sthWytani

W związku z wybuchem w dniu

plądrujących * mieszkanie. Fedoro-
wicz, przy pomocy policjanta, zdołał
zatrzymać jednego z ywaczy,
reszta zaś zbiegła. Ujętym włamy-l
waczem okazał się 12-letni A. Ka-

posiadającej przewody wodociągowe

i kanalizacyjne, oraz 2 proc. od do-

chodu brutto tych nieruchomości,

które leżą przy ulicy. mającej tylko
jedne z tych przewodów (t. zn. albo
tylko wodociągowe, albo tylko ka-
nalizacyjne). Dochód brutto: oblicza-

ny byłby według wysokości faktycz-
nego komornego dwa razy do roku,

z uwzględnieniem lokali niezajętych
w Okresie dokonywania spisu.
Za ryczałt właściciel domu utrzy-

mywałby bezpłatnie 10 litrów wody

na dobę i głowę każdej osoby, za-

mieszkującej nieruchomość. Woda

zużyta ponad tę normę opłacana by-

łaby w wysokości 30 gr. za 1 metr

sześcienny, a opłata kanalizacyjna

wynosiłaby 25 gr. za 1 metr sze-
ścienny.

Nowe taryfy za wodę i kanaliza-

cję są tak skalkulowane, że Zarząd

Miasta nic na nich nie zyskuje w sto

suniku do stanu obecnego, Być może

nawet, że nowe opłaty przyniosą

|uszczerbek kasie miejskiej w wyso-

kości kilkudziesięciu tysięcy  zło-
tych. Pozostaje teraz pytanie, któ-
rzy właściciele nieruchomości na
A» taryfie zyskają, a którzy tra-

cą .

i Przykladowe obliczenie zużycia
wody według nowych nonm poucza,
że zyskają przedewszystkiem właści
ciele drobnych „nieruchomości, kktó-|
rzy nie mogli połączyć się z siecią
wodociągową i kanalizacyjną. Do-
tychczas — mimo iż nie korzystali
oni z wody i kanalizacji — zmuszeni
oni byli opłacać jedno i drugie we-
dług bardzo wysokiej normy, wyno-
szącej 37 litrów na dobę igłowę
mieszkańca. Obecnie zapłacą oni
tylko ryczałt od faktycznie pobra-
inego komornego (5 proc. względnie
|2 ргос.).

Zyskają również właściciele nie-
j1uchomości, całkowicie  skanalizo-
j wanych i korzystających wyłącznie
jz wody miejskiej. Przykładowe obli-
czenie wskazuje, że zyskują oni 30
;dó 50 proc. od dotychczas wnoszo-
„nych opłat. }

Któż więc ostatecznie traci? Tra-
cą właściciele nieruchomości z loka-

Projekt nowej taryfy opłat
za wodę i kanalizację

ło wody, a przynoszącemi znaczny
dochód brutto, oraz ci właściciele,
którzy korzystają z wody miejskiej
tylko częściowo, udzielając pozatem
lokatorom wody ze studni własnych.
Ci ostatni zyskują wprawdzie 10 li-
trów wody ma dobę i mieszkańca,
ale zmuszeni będą opłacać niekiedy
wysoki ryczałt od dochodu brutto,

Właściciele nieruchomości naogół
przyjmują nowy projekt opłat bez
niechęci. Pragnęliby oni jedynie
zreformowania sprawy opłat za wo-
dę w tym kierunku, aby każdy

j większy lokal był zaopatrzonyw
| wodomierz.

 

Zaparcie, Fachowe świadectwa powag
lekarskich podnoszą dodatnie działanie na-
turalnej wody gorzkiej „Franciszka-Józeia”
*u ludzi, którzy mają za mało ruchu.

 

' Emigracja z Polski
| do Palestyny

Liczbowy ruch emigrantów z Pol-
ski do Palestyny w latach 1934 i

i R przedstawiał się następująco:

 

Miesiąc Ilość osób.
] r. 1934 r. 1935
„styczen 632 2613
i luty '803 1666
į marzec 1138 2732
j kwiecień 465 1706
| maj 180 2113
'czerwiec 692 1670
'lipiec 704 2063
sierpień 1372 1850
wrzesień 2075 2218
październik 1639 3110
listopad 2052 2051

grudzień 1215 1300

razem 13567 24092
Jak wynika z zestawienia, emi-

gracja żydów z Polski do Palestyny
wzrosła w r. 1935 prawie podwójnie.

Podane liczby nie ilustrują cało-
kształtu ruchu emigracyjnego do Pa-
lestyny, gdyż nie uwzględniony zo-
stał wyjazd* turystów, którzy na
miejscu, w Palestynie, starali się o
prawo pobytu i „tam pozostali na
stałe. Pc ilami handlowemi, zużywającemi ma-

 

"Oszmiańskie nowinki
Zawsze doniosłą sprawą wśród Spotykają się naprzykład w Osz-

ludzi, czy to w mieście czy na wsi mianie w dniu targowym dwie ku-

zamieszkałych, jest spokój i zgoda. my, jedna przyjechała do Oszmiany

Ludzie zamieszkali w mieście,z odległej wsi, druga zaś jest na ‘оБо-

mniej może myślą o spokoju, bo wiązku w mieście. Kumaprzyjezdna

wszak na ulicach i w miejscach pub- ze wsi opowiada kumie miastowej

licznych spokoju strzegą i nad nim jak to u nich w wiosce na „wieczo-

czuwają władze _bezpieczeństwa 'rynce, napiwszy się tego przeklętego

publicznego, a gdy uczyni się niepo- | samogonu i rozbiwszy sobie głowy

kój gdzieś w domu (czego nie brak),!butelkami i czym popadło, a ten hy-

to każdy ma miożność, jak to sięmó-|cel mój Jaśka taksamio tam podkrę-
wi: „czapkę w ochapkę" iposzedł, ciwszy się dostał jakimś polanem,

„na spacer”. Często przy tem „,zale- | tylko dobrze, że nie nadto wiele”.
czyński (Legjonowa 63), który w wy-
niku pierwiastkowego dochodzenia
wydał swoich spólników: Wit. Kłosa
(Legionowa 154), lat 13 i Kaz. Szwi-
glisa (Leśniki 11), lat 14.

Młodocianych włamywaczy skie-
rowano do dyspozycji władz sądo-
iwych. (hb)

„NOCNE ŻYCIE BOGÓW*.
KINO „CASINO“,

Od wezoraj idzie w „Casinie“ nowy

film p. t. „Nocne žycie bogėw“. Jest to

typowy obraz rozrywkowy, oparty o dość
oryginalny pomysł. Mianowicie, młody wy-

nalazca buduje aparat, wytwarzający pro-

mienie, zmieniające żywych ludzi w kamień

sągi.

i odwrotnie — ożywiające marmurowe po- |

Na tem tle rozwija się w miarę za-

[4 bm. bomby w sklepie „Uniwersal”
a 9) zatrzymano, jak się do-
wiadujemy, z polecenia władz pro-
kuratorskich trzy osoby, co do któ-
rych istnieją poszlaki, że są one
sprawcami zamachu.

SPADŁ Z KONIA I ZABIŁ SIĘ.
Nieszczęśliwy wypadek zdarzył

się wczoraj w folwarku Krasnopol,
gm. mikołajewskiej. Mianowicie 21-
letni parobek Wincenty Tworczys,
jadąc konno do wodopoju, spadł z
Ikonia i rozstrzaskai sobieE o
przydrożny kamień, Upadek był
|śmiertelny. Zwłoki Tworczysa za-
bezpieczono do dyspozycji władz
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WŁÓCZĘG.
Do chlewu Jana Marcinkiewicza,

   

bawna akcja. Młody człowiek przywraca mieszkańca wsi Usowicze, gm. ku-
życie posągom bóstw greckich, znajdującym delskiej, zakradł się w nocy pewien
się w Muzeum Starożytności, i przeżywa z włóczęga, który usiłował widocznie

niemi szereg oryginalnych wydarzeń i sy- przenocować. Bezdomny, paląc faj-

tuacyj. |kę, zaprószył ogień, skutkiem czego
Film zmontowany poprawnie, ale sza- spowodował pożar.

blonowo. Dowcipy amerykańskie, mało do-, Włóczęga znalazł śmierć w pło-
cipne dla europejczyka. Nad program gro- mieniach wraz z żywym inwenta-
teska rysunkowa Fleischera oraz reportaż rzem. Nazwiska jego nie zdołano

krajoznawczy p. t. Włochy. 5. ustalić, gdyż zwłoki zostały kom-
pletnie zwęglone. (h)

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
(Ciagnienie przedpoludniowe.) (Ciągnienie  popoludniowe.)

10.000 zł, — 76712 129017 157644 160264 100.000 zł. — 150704

2.000 zł. — 19187 22348 23234 26982 145239 188983.
29045 35738 42431 51341 56116 56321 59879' 2.000 zł. — 18689 38237 39584 69270 68136 87492 91473 94092 103250 104065 71086 111497 117684 146668 138010 171059

104961 109918 132207 160974 172619 186572 174285,

188255 190927. l

5.000 zł, — 4059 16826 28473 37172 30.000 zł, — 55290. 3
50897 58640 60348 103366 116851 174118 10.000 zł. — 27072 94675 122046 189927,

193631. 5.000 zł. — 24133 76830 102547 121717

je się robaka" dla większej odwagi
przy powrocie do domowych piele-
szy, Jednakże i w mieście dosyć jest
zajść pożałowania godnych.
W. dniu Wigilji zdarzył się naprzy-

kład talki oto! wypadek: do jednego
ze sklepów spożywczych na przed-
mieściu wszedł jakiś człowiek  jak-

lyby z zamiarem kupienia czegoś.
tym czasie siedziała w owym

sklepie  dziesięcioletnia dziewiczyn-
ka, córka właścicieli sklepu, zajęta
czytaniem bajeczek. Nagle wpada z
furją do sklepu jakaś „poszkodowa-
„na“ niewiasta i chlust płynem źrą-
jcym ma owego mężczyznę, który
| wszedł do sklepu. Skutek był ten, że
sprytny jegomość przezornie upadł
do nóg rozwścieczonej baby i unik-
nął „podarku na gwiazdkę”, a pły-
nem zostało oblane Bogu ducha win-
ne dziecko.

Ludzie na wsi dla porachunków
własnych nie mają takich wymyśl-
nych środków jak płyny żrące; idą
tam: w ruch bardziej prymitywne na-
rzędzia — jak kłonice, siekiery, no-
że, a z bardziej udoskonalonych:
świncówiki, sprężynówki i t. p.

O ile natomiast mieszkaniec mia-
sta może mieć to przeświadczenie,
że przedstawiciel bezpieczeństwa
chociaż zdaleka czuwa nad jego
bezpieczeństwem i wrazie nagłej po-
trzeby zjawi się już po falkcie dako-
nanym, to gdzieś na odludziu można
człowieka upiec na wolnym ogniu

 

к bez obawy, że ktoś temu przeszko-
b

| Podobne myśli zaprzątują głowy
prawie każdego, a w: szczególności
tych, kitórzy mają zamiłowanie w
spokoju i zgodzie, Stąd często można
yszeć opqwiadania na powyższe

tematy i równocześnie narzekania 
Ina brak dobrych obyczajów.

A kuma z miasta — wysłuchaw=
szy opowiadania kumy ze wsi i poki-
|wawszy głową — dalej że opowia-
|dać, jak to bywą w mieście. „Urzą-
dziwszy — powiada — panowie aku-
rat przed samym adwentem zabawa
w takiej pięknej sali dlą jakichść
harcerzów, ci kogo innego. Zdaje się
to było 30 listopada przed Bozem
Narodzeniem. Moje panowie znaczy
sie byli tam przy tem a mnie posłali
do pomocy w różnych rzeczach do
usługiwania; kto tancował, a pano-
wie jedli i pili, a ja znaczy podawała
panom to jedzenie i znaczy tam w
kuchni była. A potem zrobił się zna-
czy krzyk, latanina, cuść mocno tak
plasnęło, to ja myślała, że to znaczy
pożar. A to widzisz kuma, to.co
miocno plasnęło, to znaczy jeden pan
drugiemu dał po mor... po twarzy.
ljeszcze jakie panowie: naczelnik
znaczy tunmy dał notarjusu. Zdaj-
sież oni i samahonu nie piwszy, a
widzisz jaki wstyd”.

Gdzieś indziej znowu  biadają
dwaj staruszkowie emeryci. Mają
dzieci dorosłe w gimnazjum miejsco-
wem, gdzie nauczycielem polonisty-
ki jest autentyczny żyd, Hirsz Perl.
A co z tego wyniknie?

|  Utrapienie tam, zmartwienie tu-
„taj, każdy ma swego mola. Miejmy
„otuchę, że Nowy Rok przyniesie z
sobą coś lepszego.
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KAŻDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA
INA AKCJĘ STRONNICTWA NA-
RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DO

| POLSKI NARODOWEJ!
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OBRONA KRAJU
I SPOŁECZEŃSTWO
„Kurjer Poranny" w artykule:

„Żołnierz polski w pochodzie ruchu
społecznego”, poruszył ważne zaga-

dnienie roli armji w usiłowaniach „wy-

dobycia ze społeczeństwa maximum

sił obronnych".

Powołując się na naszą przeszłość,

w szczególności na okres walk zbroj*

nych o niepodległość, „Kur. Por."

słusznie podkreśla, że wojsko i wo-

dzowie tego okresu przywiązywali о-

gromne znaczenie do stosunków spo-

łecznych w kraju. Wszyscy oni stawa-

li „wobec nieuniknionej konieczności
szukania źródeł organicznych sił spo-

łecznych, a często wobec konieczności

bezpośrednich i rewolucyjnych aktów
socjalnych, o które mogłaby się we-

sprzeć, odradzać i czerpać z nich moc

armja narodowa”,

Tak było istotnie. Wypływało to
zarówno z ideologii znacznej części

patrjotycznych kół narodowych, jak i
z trzeźwej, fachowej oceny charakte-

ru i możliwości — wyzwoleńczej woj-

ny polskiej, Pod tym względem polska
myśl wojskowa z końca XVIII i poło-
wy XIX wieku, chociaż liczyła się

przedewszystkiem z ówczesnemi na-

szemi warunkami zwycięstwa, miała w
sobie jakby przeczucie charakteru
wojny współczesnej,

We współczesnej wojnie bowiem,
kiedy cały naród jest pod bronią, kie-
dy stosuje się system integralnej obro-

ny, nie jest rzeczą obojętną, jak się u-

kładają jego stosunki społeczne i jaka

jest jego społeczna struktura. Wal-

czyć wszak będą nietylko ci, co się

znajdą w szeregach na froncie, ale i
ci wszyscy, którzy zostaną w głębi
kraju, który z chwilą wybuchu wojny

musi się zamienić w jeden obóz wo-

jenny. Całe życie narodu: moralne i

materjalne zostanie poddane wyma-

ganiom wojny i nagięte do jedynego

celu — jakim będzie: zwycięstwo. W
tym stanie rzeczy zwartość wewnętrz-

na społeczeństwa, jego normalna,

sprzyjająca wyzwoleniu maximum e-

nergji,budowa społeczna będzie odgry-

wała niemniejsze znaczenie, niż ar-

maty i karabiny. Już Napoleon ma-
wiał, że na wojnie siły moralne i ma-

terjalne mają się jak trzy do jedne-
go, współczesna zaś wojna zasadę tę
jeszcze bardziej uwypukli,

Ta okoliczność nakłada na armię i

lej wodzów szereg nowych obowiąz-

ków, dając im równocześnie moralne

prawo domagania się szanowania w
życiu państwa zasady podporządko-

wania polityki wewnętrznej celom o-
brony. Niektórzy rozumieją to mylnie

jako system:rządów wojskowych w |
kraju. Taki system polityczny byłby |
najszkodliwszy dla celów wojny i ce-

lów obrony,
Głównem zadaniem wojska, obok

zadań czysto fachowych, wychowaw-
czych i technicznych, jest w obecnych
warunkach, jaknajściślejsza łączność z

narodem, organiczne z nim zespolenie,

zrośnięcie z nim w jedną całość.

Wszystko, co staje temu na przeszko-
dzie, powinno być usunięte, jak naj-

rychlej zapomniane. Wojsko w dzi-
siejszych czasach przestaje już być

własnością tego czy innego szefa pań-

stwa, tego czy innego wodza. Staje się

ono własnością narodu, zrośniętą z
nim mocno, nierozdzielną jego częścią.

Ta nowa rola, jaką nadaje współcze-

sna wojna armji, nakłada zkolei sze-

reg obowiązków na państwo i społe-

czeństwo. Ponieważ obecnie wojna

jest straszną, śmiertelną próbą naro-

du, przeto cała polityka państwa w

czasie pokoju powinna być prowadzo-

_ prezydentem

 na z myślą o tem jak naród próbę tę

przetrzyma. Wobec grozy strasznej

odpowiedzialności, jaką powoduje

wojna ,tylko taka polityka wewnętrz-

na w dzisiejszych czasach ma rację

bytu, która wyzwala największe siły

w narodzie „organizuje moralnie i ma-

terjalnie, najściślej zespala go w jedną

mocną całość.

Każda inna polityka jest polityką |

niebezpieczną, sprzeczną, przedewszy-

stkiem, z najistotniejszemi wymagania-

mi wojennej obrony kraju.

Prez. Roosevelt i ojciec Cougklin
Orędzie prezydenta Roosevelta o-

kreśla jasno i dokładnie stanowisko
rządu Stanów Zjednoczonych wobec
położenia międzynarodowego, jest też
bardzo charakterystycznym dla Ame-
ryki przejawem sposobu myślenia i
postępowania.
Uderza w niem przedewszystkiem

ton kaznodziejski, wynikający z głę-
boko zakorzenionego w duszy Amery-

| kanina przeświadczenia o swej wyż-
szości nad starą Europą. Znamy już
ten ton z przemówień i oświadczeń
prez. Wilsona w czasie wojny i po woj-
nie, Wszak zapowiadano nam wte-
dy, że trzeba zapewnić panowanie de-
mokracji, usunąć rządy autokratycz-
ne it. d. (make the world sa-
fe for democracy), a wówczas
panować będzie pokój i zgoda między
narodami. Twórcy traktatów z roku
1919 zastosowali się do tych wska-
zań, oparli je na ideologii prez. Wil-
sona. Skutek wiadomy — Europa
wciąż żyje w niepokoju, nastały w
wielu państwach autokracje większe,
niż cesarskie, zamęt się wzmaga, Ma-
my więc prawo żywić pewną nieuf-
ność do nauk, wygłaszanych po tam-
tej stronie Oceanu. Życie na naszym

starym kontynencie nie jest takie pro-

ste i nie wiadomo, czy powrót do in-
tegralnej „demokracji' Włoch, Nie-
miec, Rosji i innych krajów; doprowa-
dziłby do wprowadzenia ładu, po-
rządku i spokoju? Mamy co do tego
poważne wątpliwości,
Pod jednym względem jest prez.

Roosevelt wiernym wyrazicielem opi-
nji obywateli Stanów  Zjednoczo-
nych — a mianowicie, gdy głosi zasa-
dę neutralności. Nie ulega wątpli-
wości, że Amerykanie nie mają naj- |
mniejszej ochoty pozwolić się wplątać |
w zatarg zbrojny, w którym nie były-

by zaangażowane ich własne intere-

sy. Dlatego pragną, by rząd Stanów

trzymał się jaknajbardziej zdala od

zatargów między państwami europej-
skiemi.

Neutralność la jest także wskaza-

niem wynikającem z sytuacji wewnę-

trznej, Nie zapominajmy o tem, że w

Stanach są liczni obywatele, którzy

nie przerwali jeszcze całkowicie

swych związków ze swemi krajami to-

dzinnemi, a Stany weszły w okres

przedwyborczy i pragnący pozostać
na nowe czterolecie
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prez. Roosevelt musi się z tem po-
ważnie liczyć...

Najbardziej nas musi interesować
to, co zamierza rząd Stanów Zjedno-
czonych począć wobec zagadnienia
nafty. Od tego w dużej mierze bę-
dzie zależało zachowanie się W, Bry-
tanji i Ligi Narodów. Orędzie daje
nam na to pytanie wyraźną odpo-
wiedź: Prez. Roosevelt chce przerwać
dostarczanie nafty obydwu stronom
walczącym w ilościach większych, niż
wynosiło ich zapotrzebowanie nor-
malne. Nie uderza to oczywiście w
Abisynję, która nafty nie potrzebuje,
lecz wyłącznie we Włochy, Nie będą
one całkiem pozbawione dowozu naf-
ty amerykańskiej, lecz —jeśli zapo-
wiedź będzie wykonana — otrzymają
tylko ilości z czasów przedwojen-
nych, a więc nie wystarczające. Wy-
nika tedy z tego, że4 oddzigływanie
czynników ponadpaństwowych (Żydzi
i masonerja) na rząd Stanów Zjedno-
czonych jest wystarczająco silne, by
rząd ten pozyskać dla pośredniego
współdziałania w akcji opartej o sank-
cje przeciw Włochom. Nie bez wpły-
wu była też zapewne chęć dogodzenia
W. Brytanii oraz dążenie do rychłeśo
zakończenia zatargu 0 morze Śród-
ziemne i Afrykę, ażeby w ten sposób
pozwolić W, Brytanji i innym pań-
stwom europejskim zająć się zagad-
nieniami azjatyckiemi, gdzie wobec
polityki japońskiej Stany Zjednoczo-
ne praśną współdziałania z W. Bryta- |
nią i z Sowietami...

*
Stanowisko prezydenta Stanów wo-

bec konfliktów europejskich nie ma
poparcia jednomyślnego w opinii a-
merykańskiej, Świadczy o tem, mię-
dzy innemi, fakt, że przeciwnik pre-
zydenta w tej dziedzinie jak i w wie-
lu innych, ks. Coughlin, posiada bar-
dzo licznych i wiernych zwolenników.
/ Ciekawa to postać, ten Irlandczyk,
będący skromnym proboszczem w
Royal Oak, odległem'o 12 mil angiel-
skich od Detroit. Zdobył sobie ogro-
mną pozycję przez swe kazania i
przemówienia, których słucha cała
Ameryka przez radio, Istnieje stowa-
rzyszenie jego słuchaczy, liczące kilka
miljonów członków. Otrzymuje ol-
brzymią korespondencję, posiada licz-
ne biura, które zajmują się nadchodzą-
cemi listami, Jest poważną.siłą w ży-  

ciu politycznem Stanów Zjednoczo-
nych.

Przemówienia ojca Coughlina są po-
święcane zagadnieniom _ gospodar-
czym, społecznym, politycznym i mo-
ralnym i zawierają wskazania progra-
mowe co do wszystkich spraw, nasu-
wanych przez życie, a więc i co do
sprawy zatargu europejskiego. Oto
jak ks. Coughlin streścił swe zapa-
trywania na ten zatarg wobec jedne-
go z dziennikarzy włoskich („Corriere
della Sera z 2 stycznia):

„Jako Amerykanin i w interesie naro-
du amerykańskiego nie przestanę zwal-
czać tych prądów politycznych, które w
tym kraiu dążą do pchnięcia Ameryki, a-
żeby wślad za kapitałem bankowym an-
gielskim i komumizmem rosyjskim poszła
przeciw Włochom przez zaostrzenie
sankcyj; postępowania podobnie niego-
dziwego i nieszlachetnego nie zastoso-
wano jeszcze nigdy dotychczas wobec na-
rodu cywil zowanego. Sankcje nie powa-
lą Włoch, Są one wynikiem spisku przy-
gotowywanego oddawna przy współu-
dziale _ masonerii _międzynarodowej,
przedstawicieli finansjery międzynaro-
dowej i komunizmu, sprzymierzonych z
Genewą. dla obalenia faszyzmu, sweko
wspólnego wroga. Otóż ponieważ maso-
nerja, wielkie finanse i komunizm są tak-
że wrosami naszymi, jako Amerykanów i
katolików, więc nie przerwiemy walki
dopóty, dopóki spisek nie będzie calko-
wicie udaremniony”,

Widzimy jaki świat jest dziś mały,
jak podobne prądy przebiegają wszy-
stkie narody zamieszkałe na olbrzy-
mich kontynentach, Ktoś powie, że
jest rzeczą niewłaściwą  przeciwsta-
wiać jakiegoś parocha wiejskiego pre-
zydentowi Stanów. Tymczasem ks.
Coughlin jest reprezentantem bardzo
poważnego odłamu opinji publicznej
w Ameryce, a wpływ jego wciąż ro-
śnie. W czasach przełomowych, ja-
kie przeżywamy, nikt nie zdoła prze-
widziać, jakie zmiany w rządach i w
opinii publicznej przynieść może czas
najbliższy, Dobrze, żeby czytelnik pol-
ski dowiadywał się o tem, co się dzie-
je w innych krajach nietylko z dekla-
racyj urzędowych i skąpych wiado-
mości telegraficznych. Kto wie bo-
wiem, czy ten ksiądz przemawiający
do mikrofonu i słuchany przez miljony
obywateli Stanów Zjednoczonych, nie
stanie się w przyszłości większą pote-

śą, niż ukonstyiuowane ciała poli-
tyczne?

S X

 

żadna instancja w ciągu dziesięciu dni, ! lik inne ma obowiązki wobec jednychZ podniety „Czasu”, który wyspe-

cjalizował się ostatnio w stawaniu w

obronie praw Żydów, pragniemy się
tu zająć sprawą napozór drobną, mia-

nowicie sprawą stanowiska, jakie za-

jął ks, Wacławski na uroczystości

św. Mikołaja w gimnazjum w Jaworo-

wie,
Sama sprawa sprowadza się do te-

go, że ks. Wacławski, na urocżystości

tej, na którą notabene dziatwa żydow-

ska nie przybyła, wbrew protestom о-
becnych, zarezerwował dla pięciu

nieobecnych uczniów - Żydów  pre-
zenty spośród prezentów, rozdawa-

nych na tej uroczystości młodzieży

niezamożnej. O fakcie powyższym za-

mieściliśmy w swoim czasie wzmian-

kę, Odpowiada nam na to „Czas”:
„Ksiądz katecheta Wacławski istotnie

„zapomniał”, że dzień św. Mikołaja jest

dniem katolickiego święta. Natomiast

ksiądz Wacławski pamiętał o tem, że

nędza nie zna narodowości, a przykaza-

nie miłości bliźniego nie uległo znoweli-

zowaniu, i Ewangelja nie straciła swej

aktualności po pojawieniu się Dwudzie-

stu Pięciu Punktów programu hitlerow-

skiego. Przypuszczam, że ks. Wacławski

również nie troszczył się o to, ©О „Zzro-

bią Żydzi”. Nie dostosowywał swei rol:-

gii do pięknej zasady „ząb za ząb”.Dzię-

ki temu został tak ostro potęp'ony przez

naszych arcykatolików. I dzięki temu mo-

że żadne pismo katolickie w Polsce, ża-

dna katolicka agencja, żaden tygodnik i

jakie upływają od zamieszczenia tej nie-
wątpliwej napaści na katolickiego ks.ę-
dza w stołecznym dzienniku, nie odezwa-
ły się słowem obrony. Przemilczały na-
paść tak gruntownie, jak uczyniła to pra-
sa żydowska (z wyjątkiem „Chwiii').

W porządku”.
Jak widzimy, mamy to do czynienia

z próbą wykazania niezgodności na-
szego stanowiska ze światopoglądem
katolickim, oraz pomawianiem nas o
atak na reprezentowany przez kapła-
na Kościół, Wystąpienie „Czasu” jest
więc — świadomie albo mimowoli —
ogniwem w łańcuchu od dość dawna
już montowanej propaśandy, niewąt-
pliwie mającej swe źródło w masone-
rji, usiłującej wmówić ogółowi, że sta-
nowisko antyżydowskie jest sprzeczne
z duchem moralności chrześcijańskiej,
Wobec tego sprawą ks, Wacławskie-
go wypada nam się jeszcze raz zająć.
Cechą Kościoła katolickieśo jest o-

$romna znajomość natury ludzkiej, ży-
ciowość ustanawianych przezeń naka-
zów i brak dotryneryzmu. To tylko
„niektóre wykoszlawione sekty prote-

stanckie pojmują zasadę miłości bliź-
niego po doktrynersku, zakazując np.
swoim wiernym godzenia w życie bli-
źniego przez uczestnictwo w wojnie.
Kościół katolicki nakazuje kochać
bliźniego, ale w wyciąganiu z tej mi-
łości praktycznych konsekwencyj sto-
suje daleko idące stopniowanie, Kato-

O EOCE

„Kurjer Poranny” zupełnie słusznie

stwierdza, że „społeczeństwo nasze

nie osiągnęło jeszcze tych form, w

których wodzowie nasi widzieli wiel-

kie źródła siły odporu, z których mo-

żnaby czerpać maximum energji о-

bronnej', Ale stanu tego nie może

poprawić wojsko, jego dowództwo, je-

go zarządzenia. Może on być napra-

wiony jedynie w drodze ogólnej poli-

tyki państwowej i wysiłku šwiado-

mych kół społeczeństwa.

Trzeba zdać sobie sprawę z głębo-

kich procesów społecznych, jakie za-

chodzą obecnie w łonie narodu. Mają

one tę główną właściwość, że zmie-

rzają do uorganizowania w Polsce no-

wej społeczności, opartej na zasadzie

narodowej. Różni się ona bardzo od  
społeczności dawnej, indywidualistycz-
no - klasowej zarówno w ujmowaniu

zagadnień moralnych, jak i politycz-'

nych oraz gospodarczych. W ciężkiej

walce i zmaganiu zdobywa ona nową

świadomość, która wytwarza w szero-

kich warstwach nowe poczucie wspól-

noty obywatelskiej,

Ta nowa postać sprawy społecznej

w Polsce domaga się swego odbicia

w państwie, w jego ustroju, w jego rzą-

dach, Z chwilą, kiedy cel ten zostanie |

osiągnięty, będziemy świadkami wy-

zwolenia się olbrzymiej energji spo-

łecznej, która, między innemi, stanie

się podstawą naszej zdolności do

przeprowadzenia wszechstronnej i

zwycięskiej obrony,

 

 

bliźnich, a inne wobec innych, Jeżeli
np., sam będąc biedakiem, niesie skro-
mne grosze, za które ma nakarmić
własne dziecko, to w pewnych oko-
licznościach popełniłby nawet grzech,
dając je jako jałmużnę innemu jakie-
muś biedakowi i tem samem uniemo-
żliwiając sobie spełnienie najbezpo-

obowiązek wobec własnej rodziny.
Wobec naszych bliskich mamy o

wiele większe obowiązki, aniżeli wo-
bec osób, które są nam obce. A poza-
tem, w okazywaniu bliźnim pomocy,
czy dawaniu im jałmużny, wskazane
jest stosowanie się do zasad celowości
iładu. Nie mam potrzeby opiekować
się kimś, kto ma zapewnioną pomoc z
innej strony, Jeżeli obowiązkiem ka-
tolika byłoby rozdawanie tego, co się
może przeznaczyć na pomoc dla ubo-
gich, między wszystkich biedaków,
którzy się nawiną, byłoby nie do po-
myślenia okazywanie przez poszcze-
gólne parafje pomocy przedewszyst-
kiem własnym parafjanom, t. j. nietyl-
ko nie ludziom obcych wyznań (np.
zamieszkałym w obrębie parafji lub
poza nią Żydom), ale nawet nie wier-
nym z innych parafij,

I zupełnie nie na miejscu jest tu po-
woływanie się na zasadę „ząb za ząb”.
Zasada ta nie dotyczy sprawy dawa-
nia jałmużny, czy prezentów, ale do-
tyczy zemsty. Nie jest to stosowaniem
tej mściwej zasady, ale jest powodo-
waniem się zwykłym rozsądkiem, gdv
się od korzystania z darów polskiego
społeczeństwa wyłącza Żydów, stano-
wiących społeczeństwo 0 wiele od
naszego zamożniejsze, a zarazem bar-
dzo solidarne i umiejące się swymi u-
bogimi skutecznie opiekować, skoro
równocześnie niepodobna oczekiwać
okazywania przez Żydów jakiejkol-
wiek pomocy ubogim naszym. Obok
tego, jest poprostu elementarnym obo-
wiązkiem, rozdając złożone przez in-
nych dary, czynić to zgodnie z wolą o-
fiarodawców; a można być pewnym,
że dary, złożone na urządzenie uro-

czystości św. Mikołaja, pochodzą od
polskiego społeczeństwa i że w inten-
cji ofiarodawców przeznaczone były
dla młodzieży chrześcijańskiej,

„Czas“ rozdziera szaty spowodu
tego, iż zganiliśmy wystąpienie ks.
Wacławskiego zgodnie z zasadą miło-
ści chrześcijańskiej. Nie będziemy

spewnością dalecy od prawdy, wyra-

 

 

| niem przez p.

PRZEGLĄD: PPASY
JESZCZE JEDEN

„UPADEK ENDECJI*

Codziennie czytamy w prasie ży=
dowskiej alarmujące artykuły o „nie-

bezpieczeństwie endeckiem” Nie tyl-

ko sama organizacja Stron. Narodo-

wego urasta na łamach tej prasy do
rozmiarów niezwyciężonego potwora
stugłowego, ale i wpływ jej ideologii
na inne stronnictwa, ba! nawet na sa-
nację, ma być coraz większy i coraz—
ze stanowiska żydowskiego — grož-
niejszy, Z wielką tedy ulgą i uciechą

dowiedzą się żydowscy czytelnicy z

ostatniego „Nasz, Przeglądu”, że na-

gle „wpływy społeczne endecji zupeł-
nie zmalały”, że powstanie i bankruce-

two ONR-u „dobilo endecję do resz-

tysi że „szanse jej zwycięstwa są bar-
dzo nieznaczne”, Uciecha ich będzie

jednak krótkotrwała. Już, zapewne

jutro lub pojutrze rozpocznie „Nasz:
Przegląd“ nanowo swe zwykłe jere-
mjady na rosnącą lawinę „endecką” i

będzie apelował naprzemian do PPS.

i do sanacji, by lawinie tej się prze-

ciwstawiły, Dzisiejsze konstatowanie
„upadku endecji (jeden z kilku tysię-

cy nekrologów, jakie o niej zdążono

już napisać), jest jedynie przeżywa-
Hirschhorna w marze-

niu tego tak długo i tak napróżno 0-
czekiwanego zdarzenia... Być może, że
to świeża,rocznica chanukowa: wspo-
mnienie zwycięstwa Makabeuszów —
tak rozhuśtała wyobraźnię p. Hirsch-
horna. „Miło snami uciec z życia.
Bezsilni marzyciele pocieszają się jak:
mogą.
DOBRE RADY P. HIRSCHHORNA.
Przyznajemy, że artykuł p. Hirsch

horna wprawił nas w dobry humor. Bo
autor nastrojony jest dla nas žyczli-
wie, niemal serdecznie. Tylu „ludzi u-
zdolnionych i wykwalifikowanych”,
ilu posiada „endecja” — jaka potężna
i piękna partja z nich mogłaby po-
wstać!.,, Pod jednym atoli warunkiem.
Oto powinna była ona ograniczyć się
do „reprezentowania mieszczaństwa”

i „przekształcić się na stronnictwo u-
miarkowane liberalno - konserwatyw-
ne”, zamiast — głosić ideologję naro-
dową i do tego antysemicką. Wtedy
rządziłaby niepodzielnie w Polsce i
byłoby jej dobrze, a Żydom jeszcze le-
piej. Liberalizm zyskiwałby tym en-
dekom ala Hirschhorn popar-
cie żydostwa w kraju i zagranicą...

Zdaje nam się jednak, że były próby
tworzenia w Polsce takiej endecji
według recepty „N. Przeglądu”. P.
Hirschhorn wspomina skulszczyków, i
inne małe grupy, jak konserwatystów

(Stesłowicz, Baworowski) i mieszczan

(Rosset), Jednak nie wielką zrobiły o-
ne karjerę. Aplauz pp. Hirschhornów:

już bowiem w Polsce nie wystarczy do
stworzenia wielkiego polskiego stron-
mictwa Czasy się zmieniły,
Nie wiemy tylko, na jakiej podsta-

wi» p. Hirschhorn swoje własne ma-
rzenia liberalne czyli filosemickie im-

| putuje ludziom mu obcym. Pisze bo-
į šredniejszego obowiązku, jakim jest | EA CA AMD :wiem:

„Wielu demokratów narodowych tę
swcją”misję (liberalną — przyp. Red.)
pojmowało j skłaniało partję do tej roli.
Byli to pp. Paderewski, O (Wła=
dysław i Stanisław), Koskowski, Śtroński,
poniekąd Trąmpczyński, nawet Korfan-
ty. Niestety ci nie wywierali należyteśo
wpływu, lecz górę zawsze brali dema-
godzy, którym uśmiechała się rola b.
„istinmo - ruskich ludzi” w caracie &
„echt deutsche Leute" w kajzerstwie”, |
Wątpimy, czy wyżej wymienieni

politycy upoważnili p. Hirschhorna do
składania w ich imieniu filosemickiego
wyznania wiary. Zresztą p. Wł. Grab-
ski tylko krótko i luźno był w wolnej
Polsce związany z naszem  stronnic-
twem, a Korfanty i Paderewski do nie-
go wcale nie należeli.

„NAJWIEKSZY BŁĄD”
Pisze dalej p. Hirschhorn o „błędach

endecji”, w okresie pomajowym. Naj-
cięższy z tych „błędów” popełniła
„endecja” po wybuchu hitleryzmu:
przejęła antysemityzm, Tu historja za-
mienia się znowu w bezsensowny
koszmar senny, bo przecież sam p.
Hirschhorn zapewniał przed chwilą,
że antysemicką była „endecja“ od
samego początku istnienia państwa
piolskiego.Jej antysemityzm jest wcze-
śniejszy, niż cały hitleryzm,
Tak to pan Hirschhorn plecie głup-

stwa, zarówno gdy opowiada historję,
jak gdy śni senoupadku „endecji.
ia ra POKI

4

żając przypuszczenie, iż to nie po
dotrynersku pojmowana miłość bliž-
niego, ale całkiem inne względy dy-
ktowały ks. Wacławskiemu jego po-
stępek, Poprostu — postąpił on tu
zgodnie z polityką obecnych właz
szkolnych, chcących zacierać we
wszystkich możliwych dziedzinach
granice między polskiem a žydow-
skiem środowiskiem młodzieży.
A czy polityka ta jest zgodna z ka-

tolickiemi postulatami w dziedzinie
wychowania i szkolnictwa?  Ješli
„Czasowi'' o dobro wiary istotnie cho
dzi — niech sobie na to pytanie od
powie. 3
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Nowy porządek we Francji
Na marginesie książki E. Belime'a

__E. Belime, autor, wydanego w r.
1933 studjum gospodarczego p. t.
„Heure de 1а France", w którym wy”
stępował przeciwko anonimowemu
i koczowniczemu kapitalizmowi ery
liberalnej, wydał nowi pracę:
„L'ordre róel (Principes)'. Auto ро-
starał się przedstawić zasady syste-
mu ekonomicznego. który mógłby się
znaleźć poza ramami kapitalizmu li-
beralnego i komunizmu. Punktem
wyjścia dla Belim'a, jest twierdze-
nie Proudhon'a, że prawdy społec”-
nej nie może zawierać ani utopja, ani
rutyna; krytyki, usprawiedliwienia i
konkłuz;e Belim'a, oparte są wy-
łącznie na skonstatowaniach z dzie-
dziny gospodarczej, zaś pojęcia poli*
tyczne i moralne są wnioskami, nie
zaś argumentami autora. Studjum
dzieli się na trzy części; pierwsza po-
święcona jest „porządkowi zaginio”
nemu' — liberalizmowi, w drugiej
części znajduje się krytyka „widma
porządku” — komuniżmu, w ostatniej
najobszerniejszej przedstawione są
ogólne zasady „rzeczywistego po”
rządku”,
Krótko mówiąc, Belime jest zwo-

lennikiem ideologii  korporacyjnei;
chciałby odbudować ten system й07
spodarczy, który istniał do wielkiej
rewolucji francuskiej; w dziedzinie go”
spodarczej rola rewolucji francuskiej,
była daleko bardziej destruktywna niż
konstruktywna. Należy odrodzić spra”
wiedliwy i harmonijny ustrój zawo”
dowy, wprowadzając dwie zasadnicze
poprawki: 1) uruchomiając produkcję
przemysłową i metody pracy, aby za-
pobiec skostnieniu, oraz sztucznym
reglamentacjom, na korzyść samo-
lubnych monopolów i POWY
2) znosząc sztywny podział na patro-
nów i pracowników, gdyż podział ten
stwarza podłoże dla walki klssowej.
Brak tych dwóch poprawek i niedo”
rozwój przemysłowy wielkich obsza”
rów przyczynił się do zapanowania
o" gospodarczegow wieku

Liberalizm był przez pewien czas
systemem porządkującym gospodar"
kę krajową i światową; na rynkach
wewnętrzno - krajowych sprowadził
wyrównanie cen, a na terenie między”
narodowym  zaspakajał _ potrzeby,
wzbogacał i rozwijał gospodarczo od-
ległe, nieuprzemysłowione jeszcze
kraje pozaeuropejskie. Obecnie ano”
nimowy, koczowniczy i anarchiczny
kapitalizm, odpowiadający systemowi
liberalnemu sprowadza nietylko za-
met ale i nędzę. Racjonalizacja przed-
siębiorstw, produkowanie na jaknaj-
większą skalę, zmniejszanie zarob-
ków i redukowanie personelu pracow”
nicześo przeciwstawianie się świata
przedsiębiorców światu najemnych

pracowników, zerwanie łączności po”
między produkcją i zdolnością kon*

. sumcyjną miast i wsi, takie są skutki
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lekkomyślnego przedłużania gospo-
darki liberalnej: :
Jako następca liberalizmu, jako sy-

stem porządkujący, reklamuje siebie
od lat już prawie dwudziestu komu-
nizm, dokonując eksperymentów na
prawie jednej piątej części kontynentu
światowego.
Komunizm dotąd wykazał, że zrów-

nywa ludzi tylko przez nędzę; odebra-
nie własności, zakaz inicjatywy pry-
watmej, sprowadziły w naturalnej
konsekwencji do zbudowania olbrzy-
miej biurokracji, leniwej. niebiorącej
pod uwagę odrębności lokalnych (o-
sławiony Magśnitogorsk zbudowano
o dwa tysiące wiorst od kopalni węgla.
zaś niemniej osławiony Dnieprostroj
przelewa wodę i wytwarza masę ener-
gii zupełnie bezużytecznie), Komu-
niści okazują zupełne  zaślepienie
chcąc traktować rolnictwo, jak za-
późnioną gałęź przemysłu; rolnictwo,
moyąc oczywiście intensyfikować pro*
dukcję, nie może jednak tak rozszerzać
zbytu jak przemysł, a z drugiej strony,
pojemność rynku przemysłowego zale
ży od zdolności nabywczej rolników.
Podobnie jak Decugis, („Le destin des
races blanches') i Renaud „La Soli-
fidaritć Francaise"), Belime fważa, że
maszynizm, stosowany, jak wiadomo,
na wielką skalę w Sowietach, nie da
się ograniczyć i powinien być rzeczy-
wiście rozwijany, śdyż bez wielkiej
produkcji maszynowej nie możnaby wy
żywić przeszło 2-ch miljardów miesz-
kańców naszego globu; powyższy po-
gląd Belime'a, sprzeczny jest z zasa-
dami wyłożonemi przez zńanego eko-
nomistę L. Romier, w książce: „Si le
capitalizme disperaissait', którą już
dawniej omawialiśmy w „Gazecie
Warszawskiej".

Według Belime'a, następujące zasa-
dy powinny kierować polityką gospo-
darczą i finansową, oraz być podstawą
ustroju gospodarczego. Państwa po-
wińny stosować umiarkowaną samo-
wystarczalność, ale wyrzekłszy się in-
nych sposobów wpływu na obrót z za-
granicą, prócz środków finansowych.
Polityka celna bez żadnych premij i,
kontyngentów i przedewszystkiem wy-
równanie cen w ten sposób, aby dany
objekt kosztował zagranicą to samo co
w kraju, w którym został wyproduko-
wany.
Celem osiągnięcia wyrównania cen

krajowych i światowych, konieczne są:

1) zawarte z dobrą wolą i bez przy-
must układy międzynarodowe;

2) wprowadzenie w każdym kraju 2
rodzajów walut, a mianowicie elastycz.
nej waluty dla stosunków z zagranicą
i stabilizowanej waluty wewnętrznej,
a wreszcie;

3) ciągłe branie pod uwagę tej za-
sady, że do światowej równowagi e-
konomicznej, konieczne jest istnienie

2)

Profesor Miiiberg
NOWELA

-— To zapewne grypa z jakiemiś ner-

wowemi komplikacjami. Ale to ostatecz-

nie nic groźnego i mamy nadzieje, że za

kilka dni prołesor wróci do normalnej

pracy...
Po te rozmowie, gdy na dobitek w

EG wydziału humanistycznego ukaza-

ła się kartka z zawiadomieniem, że prof.

M. przerywa wykłady i ćwiczenia aż do

odwołania, spowodu urlopu kuracyne-

go, — nainieufniejsi ekstremiści teorji

nieograniczonego wątpienia zostali prze-

konani o obłędzie swego mistrza.

Cichaczem, nieoficjalnie, bez wiedzy

kuratora i senatu, urządzono dyskusję w

gronie i przy udziale paru starszych ko-

legów z sekcji psychologicznej. W zaga-

jeniu określono temat, jako badan'e gno-

seologji prof. Miilberga w świetle patolo-

gii życia uczuciowego. Trzeba było

stwierdzić, czy ta teor'a nie kryje zna-

miom i zapowiedzi obłędu.

Ale konferecjąnie dała żadnych re-

zultatów, i zresztą w tych warunkach dać
ich nie mogła. Bardzo szybko obecni po-

dzielili się według dwóch skrajnych sta-

nowisk, Zwolennicy systemu profesora,
podrażnieni skandaliczną plotką, uzasad-

niali entuzjastycznie swe uznanie dla

geniuszu nauczyciela t bronili gwałtow-

mie jego osoby. Natomiast „intuicjoniści

pozytywni” z przeciwnego obozu nauko-

wego poddawali nieskończenie nieufnej

krytyce teorję Miilberga. Doszło zatem

do obelżywej kłótni. Po wyjściu obrażo-

nych koleżanek popisywano się 'uż żoł-

nierską swadą w atakach „ad perso-

nam.

Rzesze niewtajemniczone w te arkana
i subtelności filozofi, uznawały fakt

bezpośrednio, bez zasadniczych docie-

kań. Dla wszystkich było 'asne, že prot

Mólberg zwarjował. Obłęd kogok>.wiex
oinnej specjalności byłby może dziwił:

w tym wypadku przyjęto wiadomość tak,

jakby się dawno już tego wszyscy Эро-

dziewali, jakby to była naturalna kolej

rzeczy. =

III. L

Służba w domu profesora nie dała je-
dnak wiary tej publicznej diagnozie. Sta-

rego Marcina zapytywano setki razy,
gdzie się tylko ruszył, jak zachowu'e się

profesor, jakie są poułne opinje lekarzy
i czy to, lub owo, co o nim mówią, to

prawda. Marcin nic z tego nierozumiał.

Przecież nikt tak jak on nie znał sławne-
go profesora, Nawet obecna pani dopie-
ro od czterech lat jest żoną Millberga.
Marcin na ręku nosił jeszcze Leonarda
i ten dom nie miał dla niego zagadek,

ami sekretów. A teraz on, taki bystry

obserwator i tak zžyty z państwem.

wszechwiedzący sługa, zaczyna nagle

nie orjentować się w tem, co się u niego

w domu dzieje.

, Prof. Miilberg ponad wszelką wątnli-
wość był zdrów na ciele i umyśle. Nic

przecież nie wskazywało na żadne zbo-
czenie lub chorobę. A jednak życie do-

mowe u niego straciło dawny spokój i

równowagę. Czy owa jakaś zmiana do-

konała się na wycieczce w Szwaicar'i.

czy już tutaj, po powrocie do Berlina?
Marcin nie umiał tego dociec. Cztery dni 
- tak, dokładnie cztery dni temu pan 

obok zlokalizowanej i zróżniczkowanej
produkcji przemystowej, jstnienie go-
spodarstwa rolnego, widzianego w ska
li światowej, gdyż losy handlu i prze-
mysłu zależą od rolnictwa, jego siły
nabywczej i zdolności wytwąrzania
surowców. Dążenie do wysokiej jako-
ści zapobiegnie tak zwanej „nadpro-
dukcji”, rewaloryzacja produktów rol-
nych, bez uciekania się do deflacji, to
są najbliższe sposoby ożywienia go:
spodarki. Jako czynniki i formy ustro
ju gospodarczego, powinny, wedłu$
Belime'a, działać: państwo antyetaty
styczne, kontrolujące, pośredniczące
(arbitraż) działające nie drogą polityk
przemysłowej, lecz fiskalnej, korpora-
cje i kooperatywy.
Jak widzimy, zasady „rzeczywistego

porządku” gospodarczego, przedsta-
wione prez Belime'a*), znajdują się na
tej samej linji ideologicznej, co nie-
dawno omówione przeż nas zasady go-
spodarcze francuskiego „Frontu chłop-
skiego” Dorgeres'a i „Solidarności
Francuskiej'Renaud'a. a

*) E. Belime, L'ordre rećl. Paris 1935.
Oeuvres franęaises, str, 219. :
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KRONIKA LITERACKA

K. H. Rostworowski | „wawrzyny”, —
Słynne „wawrzyny akademickie" mie
przestają zajmować opinji publ cznej.
Wywołały one już sporo zatargów i scy-
syj; wśród nich szerszy rozgłos zdobyło
ordynarne wystąpienie p. Antoniego Sło-
nimskiego, (którego nie odznaczono), prze
ciw Karolowi Irzykowskiemu. Przy tej
okazji padła ze strony Słonimskiego in-
symuacja w stronę K: H. Rostworowskie- |
go, który wobec tego ogłosił znamienne
w sprawie wawrzynów oświadczenie:

1. „Godność akademika przyjąłem pod
warumkiem, że będę miał prawo głorowa-
nia listownie, lub telegraficznie, 2 Ze
względu na moje zdrowię warunek ten
przyjęto. 3. Wobec przyjęcia tego warun-

 
ku powinienem był otrzymać listę kan- ;
dydatów przed zatwierdzeniem jej przez | worowski".

Listy
Dzieła Zygmunta Krasińskięgo wy*

dał i wstępem krytycznym poprzedził
Tadeusz Pini. Tom Il. Listy wybrane.
Z dziewięciu ilustracjami i z faksimi-

le listu do J. Slowackiego . Warszawa
1935, str. 412. Nakładem spółki wy-
dawniczej „Parnas Polski",

Nie możę się nauka nasza poszczy*
cić licznemi edycjami listów wybit-
nych Pólaków. Zveria kios w calošė
zebranej i wydanej korespondencji Jul
jusza Słowackiego, nie mamy żadne”
Go pełnego zbioru listów polskiego
poety. Listy Mickiewicza zgromadził
w jedną całość i skomentował dopiero
obecnie prof.Stanielaw Pigoń. Mają
się podobno niedługo ukazać w „sej-
mowem wydaniu” dzięł poety, i bę-
da pierwszą .edycją obejmu'ącą całość
odszukanej korespondencji. Na pełny
zbiór listów Krasińskiego Zygmunta
wiele jeszcze lat trzeba będzie cze-
kać, nietylko dlatego, že korespon-
dencja įego obięlaby zapewne 30 spo-
rych tomów, ale też dlatego, że nie
pozwala na to rodzina poety: Listów
Norwida znamy załedwie drobną czą-
stkę. Wiele ich opublikował w Myśli
Narodowej w ub: roku prof. St. Pi-
śoń, — całe setki drzemią od lat w
biurku Miriama-Przesmyckiego.
Cóż mówić o innych mniej wybit-

nych lub też współczesnych naszym
czasom autorach? Tu się doiero uja-
wniają rzeczy arcybolesne, Oto na wy-
danie zbioru listów Wyspiańskiego,
przvdotowanego z wielkim piety-
zmem i znawstwem przez ś: p. Wło”
dzimierza Żuławskiego, — nie zna”
lazł się w Polsce nakładca: Nie za-
interesowała się też niemi Polska A-
kademia Literatury, która uchwaliła
w ub, roku wydać część koresponden-
cji Żeromskiego: Wszelako — jak do*
tąd — na uchwale się skończyło. Nie-
LA SaTOEENITATS,ATKANT Z ROROORACAU

ministra W. R. i O. P. 4. Tę Uste otrzy-
małem z jednoczesnem zawiadomieniem,
że już została zatwierdżona,
zatwierdzenia listy nie pomoszę żadnej
odpowiedzialności za tegoroczne rozdaw-
nictwo odznaczeń. 6. Wyjątek stanowi
p. Słonimski. A było tak: Pewn>go dnia,
wieczorem, nadeszła depesza mniej więcej

następującej treści: „Czy pan Kolega zga-
dza się na złoty wawrzyn dla Słonimskie-
go. proszę przesłać telegraficzną odpo-
wiedź do Akademii". Podnis (ne Irzy-
kowski). Bez wahamia odpowiedz'»łem:
„N'e zgadzam się, głosuję przeciw, Róst-
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wrócił wieczorem z obandażowanym i ; żadnego wy'ątku nie przyjmie nikogo.
chorym synem i od tej chyba pory wszy-
stko się w tym domu pozmieniało i za-
panował w powietrzu niepokój, Zbrakło
staremu słudze pewności jutra, oczeki-
wał lada dzień jakichś wypadków i
wstrząśnień, wyjaśniających tę sytuację
o wysokiem napięciu.
Prżybyło wtenczas, tej samej nocy,

przed dom profesora auto, i za chwilę |
odjechało z paniczem. To prawdopodob-
nie było początkiem wszystkiego złego.
Młody Miilberg rychło po drugiem mał-
żeństwie profesora wyprowadził się z do-
mu i od tej pory już ga tu nie widziano. -
Stary raz myślał, że już zaczyna coś poj-
mować, to znów czuł, że traci głowę i nic
naprawdę nie rozumie. Byle zaś domy-
słem nie dał się samochcąc zbałamucić,
on także był wyznawcą nieograniczone-
go wątpienia i szukał pewnych dowo-
dów.
Pan zamykał się w bibljotece po ca-

łych dniach i trzeci już dzień nie przyj-
mował nikogo. Nie podchodził też do te-
lefonu; kazał mówić, że jest chory, albo
nieobecny. O zmroku wychodził do mia-
sta i przyjeżdżał późno w noc, czasem.
dopiero nad ranem, у

Pani, gdy była sama, zamykała się tak-
że na klucz w bibljotece i wogóle chodzi-
ła porządnie zdenerwowana, i szczegól-
nie dla służby surowa. Raz nawet widać
było, że płakała.
Z gośćmi nie można było sobie dać ra-

dy. W godzinach wizyt drzw: nie przesta-
wały jęczeć od dzwonka. Schodziło się
nawet w przedpokoju po kilka osób na* |
raz A byli to goście niebyle'acy: iokaj
naliczył dotychczas paru generałów,
kilka zawoalowanych dam w zawrotnie

bogatych futrach, zjawiali się liczn: wy*
socy urzędnicy państwowi, przyjeżdżał
też dwa razy sam nadinspektor pol.cji w
nieobliczalnie kosztownej limuzynie.
Tymczasem pan prof. raz na zawsze

zapowiedział, że bezwarunkowo t bez  

Niektórzy interesanci mełdowali się га-
raz pani, z którą przy zamkniętych
drzwiach salomu wiedli nieskończone kon
ferencje. а
Do gabinetu co chwila wnószono pełne

tace listów z poczty zwykła i pneu-
matycznej, oraz bileciki z puszki w
drywiach,
a | a w m w m——-

Protesor położył się spać, ale czytał
jeszcze w łóżku jakieś dokumenty, Skoń.
czywszy, nię gasił światła; wiedział, że
nie będzie mógł odrazu zasnąć, przewi-
dywał zresztą jeszcze wizytę.
Oczekując, marzył sobie i kombinował.

Ogarniał syntetyczną myślą swe życie, W
skrótach przedsennych, półprzytomnych
widzeń oglądał własną przeszłość, jak-
gdyby patrzył na film,
Jego znakomicie wyćwiczony mózg

zrezygnował dobrowolnie ze swej dykta-
tury na Czas określony. Raczył nawet ze
zwolić na potok półanów, czuwając niby
'odniechcenia, aby nie przeżywać ich za-
głęboko. Refleksja unosiła się nad temi
šlębinami, jak Duch św. po pierwszym
dniu stworzenia.
Najpierw więc ukazały mu się czasy

studenckie w małem mieście sakżoń -
skiem. Był to naturalnie okres wzlotów :
upadków duchowych, gdy ciało żyło po
cyę ńsku — o giodzie na'częściej chło-
dżie. Ale to wszystko chaos, pozaciera
ły się ślady po tamtej burzy. Wyraźnie
rysuie się natomiast sylwetka  staregn
profesora, jednego z twórców znanei kry
tycznej szkoły niemieckiej filozofji ZŽwoi-
na przypomniało się profesorowi w'ęce'
blasków i nędz młodzieńczego życia Kor
poranckie szaleństwa, pierwsza miłość —
i pierwsze kobiety... Tak — i pierwsza
rozprawka filozoficzna, drukowaza w
berlińskim roczniku i rozkosz żywej dy-

5. Wotec |

poety
duży zbiór listów Wyspiańskiego wy”
dał prof. Leon Płoszewski ( Z kore"
spondencii St. Wvspiańskieśo. War”
szawa 1933), Ogromną ilość listów
Stanisława Przybyszewskiego zdołał
zebrać dr. Stanisław Helsztyński, Je-
żeli uda mu się je wydać ( a obejmą
cztery duże tomy), to otrzymamy
pierwszy wielki zbiór listów współ-
czesnego pisarza polskiego: Zbytecz”
ną rzeczą dodawać, jak niezwykle

ważny i pożądany byłby bodaj wye
bór listów Sienkiewicza, Prusą, Orze-
szkowej, Konopnickiej, Kasprowicza i
in.

Ostatnie lata przyniosły dwa duże
tomy listów Zyśmunta Krasińskiego
do Delfiny Potockiej, wydanych

przez prof. A. Żółtowskiego w Po"

znaniu, a obejmujących w wyborze
dopiero sześć pierwszych lat kores-
pomdencji; materjał z lat 13 pozosta-
je jeszcze niewydany: Podobnie, pozo”
staje w Opinosórze olbrzymia kores*
mondencja z ojcem, która objęłaby do
20 tomów.

Świeżo otrzymaliśmy wybór listów
Z. Krasińskiego, wydanych i objaśnio-
nych przez prof: Tadeusza Piniego
Jest to pierwszy i jedyny dotychczas
wvbór korespondencji Krasińskiego,
dokonany z pośród wszystkich zbioe
rów oraz rozrzuconych po czasopie
smach listów poety. Wydawca uwy*
datnił dobrze wszystkie fazy twór”
czości i koleje życia twórcy „Irydio*
na', kładac nacisk zwłaszcza na do
kładne zebranie materjału dla oce”
nienia stosunku Krasińskiego do in
nych wybitnych ludzi jego pokolenia.
Intencią wydawcy było więc dokona"
nie takieśo wyboru wśród olbrzymiej
korespondencji poety; któryby zilu”
strował epoki jego życia i stosunków
z ludźmi. Naiobficiej uwzględnił prot.
Pini wspaniałe listy poety do Reeva-
W ten sposób czytelnik polski ma
sposobność zapoznania się z tymi wy»
nurzeniami szczeremi i glębokiemi
wobec przyjaciela Anglika, później”
sześo współpracownika „Timeg'a”.
Listy te uważa wydawca za naiwięk*
szv bodaj skarb polskiej epistolośrae
fii Pisał je poeta — jak wiadomo —
po francusku i angielsku, obecnie
pierwszy raz przełożono je na jężyk
polski, :

Wiele miejsca zajęły prześliczne №
sty do Delfiny Potockiej, do Cieszkow
skiego, Gaszyńskiego, Sołtana. Upoe
mniećby się może należało o obšzer“
niejsze uwzględnienie listów do Ojca.
Wybór dokonany wzorowo, przez naj.
lepszego dziś znawcę Krasińskiego,
któremu prof. Pini poświęcił doskona-
la monośrafię, stanowi drugi tom po”
pularnej i bardzo przystępnej edycjł
dzieł poety w nakładzie Parnasu Pol-
skiego. Przyczyni się też niewątplie
wie do lepszego i głębszego pozmania
życia i twórczości nieśmiertelnego
twórcy „Nieboskiej Komedji"*, |

(leg. art.)
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skusji prasowe”, a potem jeszcze większa
rozkosz zwycięskiej obrony nowego zyste
mu na kongresie w Królewcu, w 1924-m
roku. Wytrzymał krzyżowy ogień ciosów
ludzi o wspaniałych mózgach i niezrówna
nej kulturze, na cztery nogi kutych wyg
i wyjadaczów, bal uwieńczonych akade-
mików*
To był przełom.

Prof. Milberg nie mógł nigdy spokoł=
nie myśleć o tych dwuch sprawach, któ.
re składały się odtąd na całe jego ukry=
te życie, na całą jego tragedję. Nic ne
mogło powrócić spokoju, w żaden spo
sób w ciągu lat całych twórczych docie-
kań i sławy nawkowej nie udało się za*

pomnieć tego ani na jotę, Usuwane w
niepamięć, wracały w snach i na jawie
kompleksem, który uawniał się niespo-
dziewanie i błyskawicznie rozrastał, w
sercu i gardle, jak tuberkuloza worga-
nižmie į żył straszny, nie do usunięcia,

jak rak. Te sprawy tliły się w duszy i
dawały znać o sobie, emanowały w
dym nastro'u, oddziaływały na każdy
krok. Prof. starał się o nich nigdy n'e my»
śleć, bo się bał. Och tak, bał się: straszno
mu się robiło na myśl, że mógłby odsło-
nić sobie w pelni świadomości, chotby na
moment, obnažvė wprost oczom te żwłoe
ki osoby ukochanej nad życie, którą
właściwie sam niecnie dobił. Ale dla
trupa do reszty oszalał... Musi się ooha-
mować, choćby nadludzkim wys ik em,
bo i tak czuje już w całem ciele i ouszy
śmiertelny odór rozkładu. Nie — póki
mu jeszcze dopisuje przytomność nie
będzie myślał o swojej pierwszej żonie.
Dtuga sprawa, która go zrubiła wro-

giem najdroższej istoty i pokłóciła z sa-
mym sobą — była jeszcze gorsza, jako
wewnętrzny, duchowy robak. (D.<.n.)
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Gdzie się kończy sanacja
a gdzie rozpoczyna się komuna?

Sensacyjny proces młodejwileńskiej komuno-sanacji

Wilno przeżywa
procesów politycznych, odsłaniających
tajniki zakulisowego życia sanacji wileń- |
skiej. Jeszcze nie przebrzmiały echa pro-
cęsu Mackiewicz — Kamiński, a oto
znów mamy nową sensację na sali wileń-
skiego Sądu Okręgowego. We środę 8 b.
m. zasiądzie na ławie oskarżonych 11 wy
chowanków Uniwersytetu Stef. Batorego,
I, o dziwo, kilku z nich rozpoczynało,
swoją karjerę polityczną pod moralnym
patronatem p. Stanisława Mackiewicza,
który na łamach redagowanego przez się
dziennika „Słowo”* udzielił gościny $ru-
pie młodych „antynarodowców*, którzy
mięli sę stać grupą szturmową dla zdoby
cia t. zw. terenu młodzieżowego.
Określamy ich mianem „antynarodow-

ców”, įdyž jedynem wyraźnem hasiem {

celem, cementującym tę grupę była wal-
ka z Obozem Narodowym.
Główne kadry tej sanacyjnej „sztur-

mówki młodzieżowej” stanowiło począt-
kowo wileńskie „Odrodzenie”, kierowa-
ne przez głośnego w swoim czasieDembiń
skiego. Patronem „Odrodzenia był ks.
Walerjan Meysztowicz, syn b. ministra
sprawiedliwości, dyrektora Wil. Banku
Ziemskiego, p. Aleksandra Meysztowi-
Cza.

Rozpoczynając walkę z Obozem Naro-
dowym wychodzili odrodzeniowcy z za-
łożeniu iż nacjonalizm jest największym
wrogiem katolicyzmu.

Nie było. to hasło nowe. Głosiła Je
przed dwudziestu z czemš laty, grupa od-
rodzeniowców krakowskich z Czeszejką

— Sochackim na czele. Na czem skoń-
czyli, wiemy, bo w swej walce z nacjona-
lizmem Sochacki poszedł tak daleko, iż
stał się komunistą i prowadził w Rosji
sowieckiej walkę z Kościołem tak, jak
ją obecnie prowadzą bezbożnicy.

Przykład krakowskich odrodzeniow-
ców upoważnił nas do twierdzenia, że i

wiłeńscy w końcu wstąpią na tę samą
ścieżkę, co ich starsi koledzy, Istotnie,
przepowiednie nasze wnet się zaczęły
srrawdzać. Oto na łamach „Słowa”, pra$
nącego uchodzić za odzwierciedlanie pol-
skiej myśli konserwatywnej, poczęły się
ukazywać artykuły Dembińskiego i Ję-
drzychowskieśo o treści wyraźnie komu-
nistycznej, Gdy wywołało to w społe-
czeństwie zrozumiałe oburzenie, doszłe
w łonie redakcji „Słowa” do zatargu {
młodzi adepci Lenina, wyeksmitowani ze
nSława”, znaleźli przytułek dla swych po
pisów w konkurencyjnym „Kurjerze Wi-
leńskim",
Pewnych efektownych zdolności i du-

żeśo tupetu nie można tym młodym lu-
dziom odmówić, Pisane żywo i dobre pod
wzólędem formy artykuły jeduały grupie
Dembińskiego i Jędrychowskiego zwo -
lenników z pośród bezkrytycznej mło -
dzieży. że im nie brakło tupetn, najlepiej
ilustruje, zamieszczony w swoim czasie w
„Dzienniku Wileńskim”, artykuł dr. St
Kodzia, który zestawiając jeden z „pro-
śgramowych” artykułów Dembińskieśo z
którąć z broszur Lenina ustalił niezbicie.
że przywódca katolickiego „Udrodzenia”
żywcem ściąga swe teorje od wodza ko-
munizmu.

Jednakże pp. Dembiński I Jędrychowski
swoje zrobili; Narobili dużo zamie-
szania w umysłach młodzieży tuniwer-
syteckiej, a nawet na jeden rok potrafili
zdobyć władzę w największej organizacji
akademickiej, w Bratniej Pomocy Mło-
dzieży Akademickiej U. S. B.
To chwilowe powodzenie do teszty

wytrąciło ich z równowagi. Popieran'

przez sanację, honorowani przez najwyż-
szych dyśntiarzy państwowych, stają oni
miebawem na czele całej t. zw. młodzieży
„państwowej”,a Dembiński przewodniczy
ogólnopolskiemu zjazdowi tej młodzieży
w Warszawie,
Ale właśnie po tym zjeździe rozpoczy-

na się zmierzch „państwowców”.Zjazd bo
wiem odsłonił całą pustkę ideową sana.
cji, która zamiast programu i haseł ofia-
rowywała młodzieży... posady sekwestra-
torów.
Młodzież jednak chciała prawdziwej

Idei, bez cudzysłowu. Tę pustkę usilowa-
li jakoś wypełnić przywódcy młodzieży
Jednakże ładnym stylem i odwagą w pi-
saniu nie stwarza się programów. Nic też
dziwneśo, że w poszukiwaniu „czegoś no
wego” wpadli byli odrodzeniowcy i tegjo-
nišci (Jędrychowski całkiem oficjalnie

wstąpił do Leg. Młodych) pod wpływ cał.

kiem nienowych tez marksowskieżo „ka:
pitalu“, i „Manifestu Komunistycznego”,
zaktnalizowanych przez proroka & nad
Wożgi.
Oto historja części oskarżonych, Któ-

rzy dnia 8 stycznia zasiądą na ławie о-
skarżonych Wileńskiego Sądu Okręgo-
wego: Stełana Jędrychowskiego, Marji i
Ireny Dziewickich, Wincentego Ukoło-
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serję sensacyjnych | wicza i Jerzego Sztachelskiego, który za-
nim popadł pod wpływ Dembińskiego
przez krótki przeciąg czasu nawet nale-
żał do Młodzieży Wszechpolskiej. Do
grupy tej wypadałoby także zaliczyć Ja-
na - Kiejstuta Druto, Wprawdzie podaje

się on za Litwina, ale Litwini wyrzekają
się go, a ponadto na terenie uniwersytetu

! szedł on zawsze z dembińczykami i na-
wet był skarbnikiem Bratniej Pomocy w

zarządzie Dembińskiego,
Przedewszystkiem jednak honorowe

miejsce wśród oskarżonych nalezy się
młodemu człowiekowi, którego nazwisko
brzmi: Liwszyc Bortch.

Już na ławie szkolnej, w gimnazjum
/ pińskiem, dał się on poznać, jako czynny
komunista, pracujący w jaczejkach szkol-
nych. Na terenie U. $. B. ustalono jego
przynależność do Komunistycznej Partji
Zachodniej Białorusi (K. P. Z. B.), przy
czem niewątpliwie był on ogniwem,łą -
czącem młodzież chrześcijańską po przez
organizacje żydowskie z kierownictwem

ruchu komunistyczngo w Polsce.

Grupę białoruską wśród oskarżonych
stanowią studenci: ołaj Urbanowicz,
Martyn Szczekało i Aleksander Smal. Do
jakiej grupy zaliczyć Kazimierza Petruse
wicza, wykaże dopiero przewód sądowy.
Jst on starszy od swych towarzyszów
z ławy oskarżonych, bo liczy lat 29, śdy
inni są w wieku od 21 do 25 lat, Z tere-

nem uniwersyteckim pozostawał on w
związku stosunkowo luźnym, bo chociaż
był asystentem wydziału matematyczno -
przyrodniczego, to jednak ukończył uni-
wersytet już przed kilku laty i do organi.
zacyj akademickich nie mógł należeć.
O co jednak są oskarżeni wszyscy ci

młodzi ludzie?
Akt oskarżenia zarzucz im popełnienie

przestępstwa, przewidzianego w art. 93
K. K. wzwiązkuzart.97p. 1.

 

 

Wilno, w styczniu,

Mieli oni należeć do organizacji pod
nazwą „Lewica Akademicka", będącej
przybudówką do K. P. Z. B., dążącej „do
zmiany przemocą ustroju państwa pol-
skięgo i oderwania od niego części tery-

torjum.

Jak widzimy, zbrodnia to bardzo cięż-
ka, zagrożona karą 10-letnieżo więzienia.

Czy jednak zdołano zgromadzić dosta-
tecznie ważki materjai dowodowy na
stwierdzenie winy oskarżonych? — prze-
konamy się niebawem na przewodzie są-
dowym.

W każdym razie prokurator będzie
miał twardy orzech do zgryzienia chcąc
ustalić moment, kiedy oskarżeni przestali
działać, jako zwolennicy „ideologji sana-
cyjnej*, a kiedy rozpoczęli wywrotową
robotę w związku z K.P. Z, B.

Izk np. jako dowód przynależności do

K. P. Z. B. Jędrychowskiego, cytowane
są artykuły z redagowanych przez niego
czasopism, których wybitnym wspótpra-
cownikiem był komendant Legjonu Mło-
dych, Ryńca, występujący obecnie w pro
cesie, jako świadek oskarżenia.

Wogóle galerja świadków jest bardzo
bogata (85 osób). Widzimy tam proteso -
rów uniwersytetu, działaczy akademic-
kich (aż trzech b. prezesów bratniac-
kich), redaktorów (St. Mackiewicz)
przedstawicieli siużby bezpieczeństwa z
Warszawy i Krakowa (insp. W,Ulear -
czyk), no i pół kompanji funkcjonarju -
szów wileńskiego urzędu śledczego.

Bronić oskarżonych mają adwokaci:
Zasztowt - Sukiennicka, Krzyżanowski,
Matyasz, Engiel i Wirszyłło Tadeusz,

Jak widać, są wśród obrońców także i
adwokaci o sympatjach narodowych, co
nadaje procesowi specyficzny charakter.

‚  WILNIANIN.  

Manewr zwrotny
Na marginesie „zmiany” metod w Małopolsce Wsch.
W ‘ейпут г numerów „Dziennika Na.

rodowego" zastanawiał się ks. Franci-
szek Błotnicki, wbardzo interesuącym
artykule, nad kwestją, czy w Małopolsce
Wschodniej czynniki olię alne nawracają
rzeczywiście od znanej nam „państwo-
wości" do polskości.

W rozważaniach swych stawia Szanow-
ny Autor pytanie, czy jest to rzeczywi-
sty zwrot, czy też jeden z wielu manew-
rów operacyjnych? Otóż zdaje mi się, że
jest to więcej manewr niż zwrot, a rączej
mixtum compositum, co można określić

jako manewr zwrotny.

Przyczyny tego są natury podwójnej,
Niewątpliwie polityka  „państwowości**
tak dalece wytrzebiła i osłabiła aktyw -
ność elementu polskiego w Małopolsce
Wschodnie', że nawet na'zagorzalszy
„państwowiec” ' musiał stwierdzić, że
stan obecny polskości równa się stanow,
pa przegranej wojnie. Ale bo też pomi-
nąwszy objawy wojny zbrojne', jaką są
vkraińskie sabotaże j zamachy z bronią
w ręku, wydali nam Rusini także formal-
aą wonę na platformie organizacyj spo -
łecznych i ekonomicznych, i w wojnie tej
są dotychczas zwycięzcami, Objawy na-
sze klęski są tale jaskrawe, że widzi je
każdy ślepyprzeto spostrzegli je nas'
„państwowcy”.
Tedy occzwało się zapadłe gdzieś Я-

boko, a dlugo nie užywane poczucie od-
powiedzialności za ich „pažstwowe“
sprawki, a ponadto i śmiem twierdzić,
przedewszystkiem, odezwał się lęk, że
na te' równi pochyłej można przy jakiejś |
bardziej * zliwej okazji stracić wogóle
obiekt „państwowych eksperymentów,
a zarazem smaczny i wygodny kęsek pań
stwowej czy komisarsko - samorządowj
synekury. Trzeba zatem zatrąbić na a-

latm,
Że jednak trąbka alarmowa w obronie

zagrożonę' własnej pieczeni grzmiałaby
zbyt fałszywie, przeto należało do niei
dorobić coszerniejszą Klewiaturę zagro-
żoneśgo interesu narodowego.

Stąd śwałtowny powrót do zaintere-
sowania opinią społeczeństwa polskiego
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Echa zajść na wyższych uczelniach. —
Na odbytem w dn. 30 grudnia r. ub. po-
siedzeniu rady miejskie: w Białymstoku,
zgłoszony został przez sjonistów demon-
stracynie nagły wniosęk, wzywający do
uchwalenia przez tę radę protestu j po-
tępienia z powodu maltretowania żydów
na wyższych uczelniach. Po przemó-
wieniu radnego Witolda Butkiewicza
(Stron. Narodow.) przeciw nagłości tego
wniosku, rada miejska nagłość tegu wnio
sku odrzuciła większością głosów. Na-
stępnie wniosek ten, jako zwykły, był
rozpatrywany merytorycznie. Po wyczer-
paniu porządku obrad, a w rezultacie po
ożywionej bardzo dyskusji kgosta -
tecznie odrzucony, czem żyd! hvl slon-
sternowani,

CHORZÓW.

Szaleniec na ulicy. — Dnia $ b. m. ra-
no w dzielnicy czwarte; chory umysłowo
26-letni Paweł Rudzki począł rzucać sie
na przechodniów i powywracał k'lka uli
z pszczołami, Pszczoły dotkliwie pokąsa-
ły Rudzkiego. Rudzki począł uc'ekać i

wpadł do mieszkania Alojzego Kowalika
przy ul, Puławskiego 19 i zdemolował
mieszkanie, a następne usiłował wysko-

czyć z okna I piętra, zaczepił się jednak
na przewodach wysokiego napięcia We

zwano straż pożarną, która zdjęła Rudz-
kiego z przewodów, nałożyła mu kaitan
bezpieczeństwa i odwiozła do miejsco-
wego szpitala.
Jak się okazało Rudzki zajęty był jalko

robotnik na kopalni św, Jacka w Cho-
rzowie, gdzie uległ ciężkiemu wypadko-
wi, który spowodował u niego poważny
wstrząs mózgu. У

LOWICZ

żydofilskie kino. — Dziwną sympatją
darzy Żydów zarząd kina „Corso'. Oto
od dłuższego 'uż cząsy ku oburzeniu wi-
dzów - Polaków w kinie tem przed każ-
dym seansem wyświetla się szumne rekla
my firm, należących wyłącznie do Żydów.
Pominąwszy 'uż to. że widzowie wogóle
nie życzą sobie oglądać w kinie jakich-
kolwiek reklam (boć prze ież nie po to

rdzą.do kina), fakt reklam: ana
w polskiem kinie przed polskimi widza
mi żydowskich (* tylko żydowskich) firm
jest szczególnie oburza'ący. Dyrekcja ki-
na „Corso” powinna zrozumięć niesto-
sowność swego postępowania i jaknaj-
prędzej zaprzestać reklamowania Żydów,
jeżeli nie chce narazić się na bojkot.
Rewizje u narodowców. — Policja prze.
prowadziła szereg rewizyj u kierownika

iczłonków zarządu miejscowego koła

 

 

 

Stronnictwa Narės Szukano podob- kwrowice, na 2-ch kłusowników. Kawecki
no nieleg lnych ulotek. W czasie rewizji
zakwesionowano deklarację o załóże-
niu koła oraz legalne okólnikii instruk-
cje zarządu głównego Stron, Narod

Zwolnienia z więzienia. — W związku
z ogłoszeniem amnestji z więzienia w Ło-
wiczu zwolniono okóło 80 więźniów. Są
to przeważnie więźniowie kryminal-
ni. (Z. Z.)

PIOTRŁÓW

Walka policjanta z kłusownikami, —
Postęrunkowy Kawecki z Rozprzy, pow.
piotrkowskiego, podczas służby natknął
się na polach wsi Ludwików, śm. Gorz

 

wezwał obu do zatrzymania się klusow-“
nicy wtedy oddali do niego kilku strza-
łów. Policjant w obronie własnej odpo-
wiedział również strzałami. Jedna z ku'
raniła słusownika, którym okazał się
Ludwik Matyja. Gdy posterunkowy za-
jęty był rannym, drugi kłusownik sko-
rzystał z chwilowej nieuwagi Kaweckie-
go i zadał mu kilka ciosów kołkiem w
głowę, usiłuąc jednocześnie wyrwać po-
licjantowi z ręki -ewolwer. Kawecki
strzelił óo napastnika i zranił go w no-

#®.
Rannym kłusownikiem okazał się brat

pierwszego, Marjan Matyja. Obu rannych
przewieziono do szpitala w: Piotrkowie.

 

Z KRAKOWA
* Teatr im. J. Sfowackiego: środa „Trzy
asy i jedna dama".
Kina polskie;
Apollo: Raj na ziemi,
Promień: Księżniczka czardasza
Stella: Dwie Joasie.
Świt: Dodek na froncie.
Sztuka: Najpiękniejszy dzień,
Uciecha: Katarzynka,
Komuniści przed sądem przysięgłych—

W Krakowie przed sądem przysięgłych
rozpoczął się proces komunistyczny, Na
ławie oskarżonych zasiedli 31-letni Wła

| dysław Jodłowski, tokarz z Krzesiawic
Chana Ryfka Kalmanowicz lat 25 z Kra-
kowa i Marjan Waśnik lat 25, malarz
pokojowy z Krakowa. Wszyscy oskarżeni
są o agitacę komunistyczną, prowadzoną
za pomocą druków i kolportażu ulotek.
Rozprawa potrwa kilka dni.
Niezadowolona z amnestji, — Na stację

Pogotowia Ratunkowego przyprowadził
posterunkowy P, P. jakąś kobietę którą
położyła się na chodniku w Rynku Gł.
twierdząc, że niema sił do chodzenia Jak
się okazało była to 29-letnia Otylja Maj-
ka, która opuściła więzienie św Michała
na skutek ustawy amnesty'nej. Kuretką
Pogotowia Ratunkowego odstawiła ją do
patronatu Opieki nad więźniami.
250 osób opuściło mury więzien kra.

kowskich. — W ciągu piątku i soboty
zwolnionych zostało na zasadzie amne-
stji 170 osób odbywających karę w wię
zieniu św. Michała w Krakowie. Pozo-
stałe 90 osób zwolniono we wtorek. Nie-
zależnie od tego zwalniane będą w dal -
szym ciągu osoby, do których ustaw»am-
nesty'na odniesie się dopiero po pewnym
czasie. A więc skazani np. na 6 lat wię-
zienia, opuszczą mury więzienne po od-
siedzeniu połowy kary.  

Odprawa Stronnictwa Narodowego. —
W niedzielę, dnia 12 stycznia b. r. o
godz. 10 w lokalu Stronnictwa Narodowe
go w Krakowie, Rynek Gł. 6 m. 17 odbę-
dzie się odprawa prezesów i referentów
organizacyjnych zarządów powiatowych
Stronnictwa Narodowego okręgu kra-
kowskiego.

'
Kradzież w mieszkaniu profesora U. J.

—Nieznani sprawcy zakradli się do mie-
szłkania proł, U. J., Zygmunta Mysłakow

iego zam. przy ul. Basztowej |. 3 skra
dli futro damskie i garderobę męską, war
tości 1.500 zł. Jak dochodzenia polic'i u-
staliły kradzieży tej dokonali: 21-lerni Jó
zet Zieliński zam. przy ul. Biskup.e 8 i
20-letni Marjan Jędras, zam. przy ul.
Kasztelańskiej 35. Zostali oni przytrzy-
mani.

Nadużycia w krakowskiej LOPP, —
Przed dwoma miesiącami natrafiono ni
ślady nadużyć w Krakowskim miejskim
obwodzie LOPP. Pod zarzutem dokona-
nych małwersacyj aresztowano dwóch in
kasentów Z. Wojciechowskiego i M.
Szymėzyka. Obaj oskarżeni są o dokona
nie sprzeniewierzenia na sumę ponad
1000 zł.

Żydowscy bandyci skazani na 8 lat wię
zienia. —W procesie dwóch Żydów spraw
ców napadu rabunkowego, dokonanego
w maju ub roku na listonosza Bezwińskie
go, w bramie domu, przy ul Sławkow-
skiej 14, zapadł wyrok. Sąd przys ęgłych
uznał obu oskarżonych winnymi dokona-
nia tego napadu, wobec czego trybunał z
sędzią Bartynowskim na czele, skazał o-
bu oskarżonych Chaima Dawida E chen-
walda i Izraela Siegfrieda na kary po S
lat więzienia. Równocześnie obaj oskar*  

w Małopolsce Wschodniej, stąd wzrusza-

jąca troskliwość o „skuteczne metody

pracy narodowej” i wogóle nieusta'ąca

deklinacja, skazanych poprzednio na ba-

nicję wyrazów jak: społeczeństwo pol=

skie i interes narodowy.
Poza poczuciem jednak klęski ogólnej,

'est także boleśnie odczuwana przez na-

szych „państwowców” świadomość wła-

śnej klęski, jako grupy politycznej. Po-
dobnie bowiem 'ax w budownictwie pań «
stwowem tak samoiw kunsztownej archi

tekturze party'nej oparła sanacja wszyst-
ko na posterunkowym, sekwestratorze i
na cudach nad urnami, Tymczasem przy-
szło coś co było w przybliżeniu próbą
sił — wybory na podstawie nowej ordy-
nacji — i tu okazało się, że całe społe -
czeństwo polskie odwróciło się piecami

od tych niewczesnych pomysłów. a na ich
autora, do niedawna męża opatrznościo-

wego, każda sanacyina koza skacze dziś

z tem większą zaadłością, im bardziej

się przed nim płaszczyła.

Dla ratowania zatem rozbitych pozy=
cyj partyjnych, następuje gwałtowny na-

wrót do PZP, do niedawna spo:
łeczeństwa polskiego i odkrycie Ameryk!

t.j. stwierdzenie groźnego zaniku poł-
skiej ekspansywności w Małopolsce

Wschodniej,

Ale 'akżeż zwrócić się wprost do tego
społeczeństwa, względnie organizacyj,

będących prawdziwym wykładnikiem te-
go społeczeństwa, a nie organizacjami

sztucznie narzuconemi; skoro zdrowy roz

sądek nakazuje „państwowcom” spodzie-

wać się bardzo smętnych dla siebie rezul-
tatów, gdyby te prawdziwe siły społecz

ne doszły do swobodnego głosu

Zaczyna się zatem z inne beczki, Mia-
nowicie przy pomocy oddanych sobie

związków czy organizacyj i figurantów,

ujada'ących nawet za najwyższem zezwo-
leniem na „pułkowników”, usiłuje się
wciągnąć na swoje podwórko pom.atane
dotychczas organizacie i odepchnietych

dawnie' zasłużonych działaczy narodo-
wych.

Wszystko to dzie'e się pod hastem u-
jednostajnienia akcii narodowo - spułecz-

ne' w Małopolsce Wschodniej, abv tem
bardziej osłabić krytyczne nastawienie

Społeczeństwa do tych poczynań.

Otóż wszystko to byłoby dobre i pięk-
ne, gdyby było szczere. Ale odnośn: ini-
catorzy powinni zrozumieć, że dziewięć

lat rządów sanacyjnych nie minęło bez
rzetelnej nauki, oraz że ludzie aż nadto

dobrze umieją oceniąć fałszywą grę.
Kwestię pracy dla polskości w Matopol-

sce Wschodniej i odrabianie strat zada”
nych 'ej przez dotychczasową zabójczą

politykę: trzeba postawić uczciwie i ja »
sno,
Przedewszystikiem rozpocząć należy od

zaniechania szykan wobec zasłużonych

na tym terenie organizacyj polskich tak
nie miłych sanaci. Organizacje te, które

przez tyle lat, 'eszcze pod zaborem, krze
wiły skutecznie polskość w'tejdzielnicy, o
ile zostaną zwolnione obecnię z pod cią-
głej presji, odżyją niebawem z powrotem

i przeciwstawią się znowu z całą siła za-

lewowi ukraińskiemu. Będzie to także
połączone ze znaczną korzyścią budże-
tową. Organizacje te bowiem oparte bez-
pośrednio na społeczeństwie i z niego
wyrosłe, nie będą potrzebowały owych
ciągłych subwencyj, któremi żyły jedynie

sztuczne twory sanacy'ne.

Te zaś twory i potworki należy zosta-
wić również swemu losowi, bez zastrzy -
ków gotówkowych, niecHaj wykażą same
swo'ą istotną wartość. Niewątpliwie w
królkim czasie pozostańie po-nich jedy-
nie niezaszczytne wspomnienie, ale dla
polskości nie będzie stąd straty, gdyż

zginie tylko szkodliwa a kosztowna fik-
ca, te zaś chętne i wartościowe rzeczy
wiście 'ednostki, które z tych albo imnych
przyczyn tam pracowały, przejdą do or-
ganizacyj, które swą piękną tradycją i
długoletnią pracą dobrze się
dla polskości tej dzielnicy. Panowie sta-
rostowie niechaj pozostawią innym bezpo

średnie kierownictwo organizacjami spo-
łecznemi, gdyż takie zetatyzowanie jest

|| dla tych organizacyj jak najbardziej zgub
ne. Na ofiarność i pracętute'szego społe-
czeństwa polskiego można liczyć, ale
trzeba mu pozostawić swobodę działania,
a zaniechać wszelkich fałszywych mane-
wrów, chociażby ubranych w pozory
zwrotu do społeczeństwa.
Społeczeństwo zaś to, ztednoczone w

zasłużonych dla pracy narodowej na tu-
tejszym terenie organizacjach, oswob>-
dzone od nacisku administracyjnego sta”
nie znow” ochotnie do pracy j z pewnoś-

cią przyczyni się znacznie więcej do po-
m.nożenia polskości, aniżeli dziesiątk po-
sterunkowych i wszelkie cuda nad urna«
mi.

ž Dr. ROMAN'/ŚLĄCZKA,

ов &ака2 ойНУ СВщОНРО.

żeni skazani zostali na solidarne zapłace-
nie listonoszowi Bezwińskiemu odszko-
dowania w kwocie 1.000 zł,, jako nawiąz
ki za ból

zaslużyły °

 



       

 

 

ODWROTNA STRONA MEDALU
‚„ & dniem 1 grudnia wszedł w życie
dekret Prezydenta Rzeczypospolitej,
obniżający komorne o 15 proc. dla
mniejszych mieszkań do trzech izb
włącznie, zaś dla mieszkań większych

ji lokali przemysłowych i handlowych
© 10 proc. Obniżka nie dotyczy więk-
szych lokali mieszkalnych, zaczynając
od sześciopokojowych, oraz lokali
przemysłowych i handlowych, zaję-
tych przez przedsiębiorstwa zaliczone
do wyższych kategoryj.
. Zasięg obniżki jest bardzo znaczny,
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mie-
szkania 1 i 2 pokojowe stanowią w
miastach polskich 83 proc. ogólnej
liczby mieszkań, podlegających usta-
wie o ochronie lokatorów, w których
mieści się 64 proc. izb mieszkalnych.
Ilość mieszkań większych, nie podle-
gających obniżce, szacuje w przybli-
żeniu dr, Jerzy Schimmel na 3,6 proc.,
podając dokładne dane co do Łodzi,
$dzie ta liczba zniża się do 1-proc.

Natomiast dekret nie objął miesz-
kań w nowych dómach, które należą
do osób prywatnych lub spółdzielni,
chociaż komorne jest tam znacznie
wyższe, niż w domach starych, podle-
gaiących ochronie lokatorów.

|. Tak więc obniżenie komornego bar-
dzo poważnie zmniejsza dochodowość
starych domów. Państwowy Instytut
Badania Konjunktur i Cen ustalił w
1928 r. dochodowość domów, podle-
gających ochronie lokatorów, na 1,97
proc, rocznie. Znaczne powiększenie
cd tego czasu ciężarów państwowych
i samorządowych sprawiło, że już
przed obniżką , komornego mniejsze
domy były deficytowe, a większe,znaj-
dujące się w dobrym stanie, dawały ©-
koło 1 proc. rocznie, Ё
Rozwažmy, jaka sytuacja wytworzv-

łą się obecnie i co uczynił rząd dla
zmniejszenia obciążeń własności miej-
skiej wobec tak znacznego obcięcia
dochodów, tembardziej, że p. minister
Kwiatkowski podnosił w swojem ex-
posć konieczność przywrócenia ren-
towności warsztatom gospodarczym,

Zmniejszono oprocentowanie kredy-
tów hipotecznych z 6 do 5 proc. i za-
wieszono na okres 2 i pół lat spłatę
tei części rat w Towarzystwach Kre-
dytowych Miejskich, która przypadała
na amortyzację kapitału, Zarządzenie
to dotyczy oczywiście tylko domów,
które posiadają pożyczki Tow. Kredy-
towego Miejskiego, a te są w mniej-
szości nawet w stolicy, gdzie liczba
ich wynosi koło 4 tysięcy, podczas
kiedy 9 tysięcy domów nie korzysta z
tych kredytów.

Niektóre pisma podnoszą jako ol-
brzymią ulgę możność spłacania
przedterminowo długów Tow. Kredy-
towych Miejskich listami zastawnemi
według wartości nominalnej, podkre-
ślając, że „130 miljonami mogą spła-
cić dług, wynoszący 319 miljonów".
Tymczasem, jak już wspomnieliśmy,
większość właścicieli nie ma pożyczek
w Tow. Kredytowych, a dla tych, co
posiadają je na hipotece i nieraz zale-
śają w płaceniu rat, nie mając šrod-
ków na opędzenie bieżących wydat-
ków, przywilej ten nie ma najmniej-
szego znaczenia. Tak więc zaledwie
nieliczne jednostki będą mogły z nie-
$o skorzystać,
Natomiast jak przedstawia się

zmniejszenie ciężarów ze strony skar-
bu państwa i samorządów? Wiemy, że
w tej dziedzinie ostatnie lata kryzysu
zaznaczyły się nmieslychanym wzro-
stem obciążeń,  

Podniesiono dodatek od podatku do
nieruchomości z 10 na 15 proc., wpro-
wadzono podatek kryzysowy, :wyno-
szący 43 proc. podatku od nierucho-
mości, daninę majątkową i opłatę na
Fundusz Pracy, Zaznaczyć należy, że
w tym stosunku nie wzrosły obciąże-
nia żadnej innej dziedziny gospodar-
czej.
| Samorządy nie pozostały wtyle w
tym fiskalnym wyścigu, podnosząc za-
równo dodatki do podatku od nieru-
chomości, jak podatek inwestycyjny,
„opłaty drogowe, za wodę i kanalizację,
czyszczenie jezdni i t. @.
Pozatem własność miejska,  szcze-

gólniej drobna, dotknięta jest morato-
rjum dla bezrobotnych, ponosząc cały
sa sę dostarczania im bezpłatnie mie-
szkań, wtedy gdy na całym świecie
obowiązek ten ponosi bądź państwo,
bądź gmina, |, :
Jakim zmianom ulegty te obciąženia

wobec tak wydatnego zmniejszenia
komornego? *
Podatek od nieruchomošci, ktėry

jest podatkiem kluczowym, gdyż na
nim oparte są podatki komunalne, za
4 kwartał roku ubiegłego, mimo obni-
żenia komornego za grudzieńizmniej-
szenia podstawy podatkowej, — nie
został do tego zmniejszenia dostoso-
wany. Trudno zaprzeczyć, że tego ro-
dzaju metody w skarbowości, aczkol-
wiek oryginalne, są zupełnie niezgod-
ne ze sprawiedliwością,

Podobno na rok bieżący przy wy-
miarze podatku ma być uwzględnione
zmniejszenie komornego, natomiast
dotąd nic się nie słyszy nawet o za-
miarach obniżenia stawek podatko-
wych od nieruchomości miejskich.

A ciężary samorządowe? Dekret
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3
śrudnia, dotyczący danin komunal-
nych, zmniejsza je tylko dla płatników
wsi. Wprawdzie znajdujemy tam ró-
wnież przepisy o rozszerzeniu inge-'
rencji władz nadzorczych w sprawie
opłat za używanie urządzeń i zakła-
dów dobra publicznego. Przyszłość
dopiero pokaże, czy władze nadzor-
cze zechcą skorzystać z tych upraw-
nień dla obniżenia ceny wody, kanali-
zacji i t. p. Narazie stwierdzić należy,
że dochodzą wiadomości z różnych:
miast o podniesieniu podatków komu-
nalnych od własności miejskiej, np. in-
westycyjnego we Włocławku.

nieruchomej miejskiej, bardzo dotkli-
we już uprzednio, obecnie, po obniże-
niu przychodu brutto (bo o dochodzie
netto w wielu wypadkach niema już
mowy) sprowadzi bardzo poważne
skutki gospodarcze, Brak miejsca nie
pozwala mi wymienić całego ich za-.
sięgu. Ograniczę się więc tylko do
sprawy remontów i polskiego stanu
posiadania, ,

Właściciel domu, pozbawiony
środków, nie będzie mógł go utrzymać
w należytym stanie, Nakazy i przy-
musy remontowe nie zastąpią. braku
funduszów, Mówi się o walce z rude-
rami, a przyczynia się do masowego
wytwarzania ruder z krzywdą  naju-
boższej ludności, Tego lata głośno by-
ło w całej prasie o waleniu się do-
mów, o stemplowaniu rysujących się
murów, o wysiedlaniu lokatorów z za-
grożonych domów. Ale okazuje się.
że nawet te ponure wyniki dotych-:
czasowej polityki mieszkaniowej nie
przekonały o jej bankructwie.

|

 

Domy w śródmieściu są w lepszym
stanie technicznym, natomiast zagra-
ża im inne niebezpieczeństwo. Wła-
ściciele pozbawieni dochodów, o ile
nie mają innych źródeł utrzymania,
będą musieli pozbywać się domów
masowo, Warsztat rolny, nawet defi-
cytowy, daje przynajmniej właścicie-
lowi możność przetrwania w postaci
płodów rolnych. Cegły i blacha nie
zastąpią kartofli i chleba,

» Oczywiście, znaczna podaż domów
na rynku sprzedaży obniży niesłycha-
nie ich cenę, A nabywcy? Dla nikogo
nie jest tajemnicą, że Żydzi są zasob-
niejsi w kapitały i oni przedewszyst-
kiem wyzyskają tę konjunkturę dla
nabycia za ułamek istotnej wartości
znacznej części domów: w naszych
miastach. Zapewne stracą również
poszczególne jednostki i wśród Ży-
dów, ale w ogólnym rachunku wzmo-
że się znakomicie żydowski stan po-
siadania w miastach, Wpłynie to na
zażydzenie miast i w. pośredni spo-
sób, utrudnia walkę o byt polskie-
mu rzemieślnikowi, bo nie Gaieży się
chyba łudzić, żeby właściciel Żyd za-
trudniał rzemieślnika Polaka,

Na ziemiach zachodnich proces ten
będzie miał przebieg odmienny. ale nie
muiej szkodliwy z punktu widzenia
narodowego. W Poznańskiem, a szcze-
$ćlniej na Pomorzu, Niemcy już teraz
wysupują domy. Cytowano mi przy-
kład. Wąbrzeżna, małego miasteczka,
gdzie na 30 domów sprzedanych w o-
statnim czasie, 10 przeszło w ręce nie-
mieckie, Na Pomorzu polski stan
posiadania porobił większe postępy
w dziedzinie własności miejskiej, niż
wiejskiej, czyż mamy to obecnie prze-
kreślić?

Błędna polityka mieszkaniowa i
przeciążenie podatkowe własności
nieruchomej miejskiej ma skutki nie-
tylko gospodarcze, ale i pozagospodar-
cze.

Czas pomyśleć o odwrotnej stronie
medalu,

E, PEPŁOWSKA  

Bezprocentowa kasa pożyczkowa
powstaje w Toruniu dia drobnych kupców i rzemieślników

Z Torunia donoszą:

Ostatnio odbyło się tu zebranie organi.

zacyjne kilkunastu przedstawicieli miej-

scowego społeczeństwa narodowego  ce-

lem założenia „Towarzystwa Chrześcijań-

sknej Kasy Bezprocentowej”, W. skład

komitetu wchodzą m. in. ks. kan. Ko-

złowski, adw. dr. Ossowski, dyr. Meyza,

mjr. Ławniczak i por. Naporski.-

Towarzystwo ma na celu utworzenie

bezprocentowej: kasy pożyczkowej dla

drobnego. kupiectwa i rzemiosła, Pożycz-

ki, choć narazie drobne, będą udzielane

jedynie na wytwórczość: dla rzemiosła

i jako kapitał obrotowy. dla kupiectwa.

Projekt przyszłego statutu przewiduje,

że «wszelkie czynności, związane ż dzia-
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Angija--žrėdiem požyczek!
lowe i wysyłające swo-

ich delegatów do różnych stolic, w tej

liczbie i do Londynu kredyty — za-

(oną nadzieją na wia mośćz Londynu,

iz „Financial Times“ wypowiada opinję,

že Wielka Brytanja odzyskuje obecnie

pozycję kraju — požyczkodawcy; spra-
wa ta podnosi problem udzielania poży-

czek zagranicy. Pismo stwierdza,że licz-

by obrotów gospodarczych za rok 1935,

których ogłoszenie spodziewane jest w

bliskim czasie, JA kazać, že bilans

płatniczy Wielkiej anji był dodatni

na sumę 30 milionów funtów. -*

Ponieważ W. Brytanja nie będzie

chciała naaśladować polityki ściągania

złota, praktykowanej przez Stany Zjedn.,

i będzie cnciała odegrać dodatnią rolę

kraju wierzycielskiego, przyszedł obec-

nie czas na osłabienie a. w

rawie pożyczek zagranicznych.

* akkotwi w ciąguostatnich 4-ch lat

— twierdzi pismo — nie pożyczaliśmy

zaśranicy, to jednak w chwili obecnej

nadszedł moment, na odpowiednie wy-

korzystanie nasześo pomyślnego stanu

gospodarczego. Pismo czyni pewne za-

strzeżenia co do możliwości przywróce-

nia całkowitej swobody na rynku kapita-

ło , gdyż pamiętać trzeba o poczynio

nych w tym względzie smutnych _do-

Sia edjacis w okresie kryzysu.Zda-

niem jednak pisma rozluźnienie więzów,

nałożonych na rynek kapitałowy mogło-

by być spowrotem zaniechane, wwypad-

ku, śdyby funt ponownie potrzebował 0-

chrony. , .
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34 grosze oszczędności na głowę
` da obecna zniżka ceny Soli :

| Z towarów, wytwarzanych przez za-

Przeciążenie podatkowe własności. kłady państwowe, obniżono dotąd ce-
„nę soli, aż o 4 grosze na kilogramie.

W „Kurj. Warsz. snuje na ten te-
mat słuszne uwagi p. Stefan Górski:

„Dlaczegóż więc w Warszawie kilo-
aż w detalu kosztował aż od 36
о 38 groszy?! Kiedy kg. cukru sprzeda-
wany est po 1 zł. A czyż można porów-
nać koszty produkcji soli i cukru?!
Akcję zniżkową artykułów pierwszej

potrzeby należało > dawno rozpocząć
właśnie od soli. Akcję najłatwiejszą —
kopalnie na'więssze w Polsce są w tę-
kach rządu!
-_ Przed wojną sól kosztowała grosze.
Przestała być tematem rozważań ekono-
micznych.
Obecna drożyzna ceny soli zahamowa*

ła rozwój je eksploatacji. Hasło: duży 0-
„brót, mały zysk, nie stosowało się do
monopolu solnego. Polska w zasięgu pro-
dukcji soli zajmuje jedno z ostatnich
miejsc w statystyce przemysłowej świa-
ta. Produkc'a, pomimo wzrostu ludności,
pomiędzy r. 1928 i 1933 spadła w Polsce
prawie o 100 tys. ton. „Produkujemy s li
sześć razy mniej od Niemiec, trzy razy
mnie od Francji, dwa razy miniej od
Włoch i Hiszpanii. ы
Na głowę ludności spożycie soli jadai  

nej w Polsce ada 8.44 kg. rocznie.

Wzamian wzrosła u nas sprzedaż sol:
bydlęcej, z 51 tys. ton w r. 1928 do 69

tys. ton w r. 1934, nie dlatego, aby mia-

ła wzmódz się konsumcja soli dawanej

inwentarzom, leczz prostej przyczyny,

że zubożała ludność wiejska używa dziś
nie soli jadalnej droższej, lecz czarne;,
nieoczyszczonej, tańszej, к

Tegoroczna znižka ceny soli, -wyno-

sząca 4 gr. na1 "kg, przy „przeciętnej

konsumcji niespełna 8 i pół kg. na łowę,

daje w budżecie i :
niecałe 34 grosze oszczędności, co się
równa prawie 3 i jedna trzecia pudełek.
zapałek. Jest więc ta zniżka tak min:mal

na, iż chciałoby RE ją uważać jedynie za
pierwszy etap redukci ceny soli. Po
przeprowadzonych studjach kalkulacji
produkcji, powinna przyjść nowa zniżka,
ale już o wiele TEBlniEikkas która naresz-.
cie umożliwiłaby ubogiej ludności naby-
wanie soli w rozmiarach normalnej po-

trzeby organizmu.
Tu można w

wać hasło o małym zysku
nej produkc'i“,

Jeśli rząd wymaga ofiar od innych—
powinien sam świecić przykładem ta-
niej gospodarki i tanich cen. Zwłasz-
cza gdy chodzi o produkt tak elemen-
tarnej potrzeby, jak sól.

przy wzmożo-
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G. O. BAXTER.

Droga do San Trisle
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

I wówczas stała się katastrofa.
Opowiadałem panu, że za czasów Don. Diega

jego obecność wystarczyła do uśmierzenia powsta-
nia. Ale ziarno rewolucji wschodziło w śórskich oko-
licach i w innych częściach kraju, gdzie. nieznano

prawie nazwiska. Vórćalów. Doszły tam jednak wie-

ści, że Vóróal wyjechał z San Triste i że ludność nie-
nawidzi naznaczonego przez niego zastępcę,

Jednocześnie obmyślono nową rewolucję — na-
wet pan może już pamiętać to zdarzenie. Tłum męż-

czyzn, chcących zaprowadzić nowe porządki, zszedł

z góri zatrzymał się pod San Triste. Dowiedzieli się

wprawdzie, że Vórćal powrócił, ale fakt ten nie był

już w stanie ich zatrzymać. Parli naprzód.Vėrėal

posłyszawszy o tem zebrał swoich ludzi iwyszedł

ma ich spotkanie. Z bitwy, wróciła połowa ludzi ży-

wych, druga połowa legła na polu chwały, a między

zabitymi znajdował się Don Pedro. Śmierć jego za-

mieniła Kidność San Triste w stado owiec. Nie byli

w slanie zebrać myśli, nie byli w stanie rąk podnieść,

stali zbici w małe grupki, bełkocąc zduszonym czep-

tem: „Zamordowali Vćreala". Nim zdołali się opa:

miętać, rozwścieczeni, zdziczali rewolucjoniści zaleli

miasto, mszcząc się za ciosy zadane ręką Vėrėala

i jego otoczenia, łakneli krwi — i utoczyli ją, Prze-

rzy

 

biegli przez ulice San Triste, wdarli się na wzśórze,
na którem stał pałac Vórćalów, przysięgali, że za-
mordując każdego, noszącego to nazwisko.

Wpadli na pałacowy dziedziniec, Przypomi-
nam sobie, że z pół tuzina poczciwych chłopców,
przez chwilę, starało się ich wstrzymać przy wej-
ściowych bramach, ale roztrzaskano im głowy kol-
bami karabinów lub podcięto gardła nożami. Zoba-.
czywszy tę rzeź, zrozumiałem, że nie uspokoją się.
póki nie wymordują wszystkich mieszkańców tego
domu. Pierwsza moja myśl była o skarbie, druga o
własnem życiu, w końcu przypomniałem sobie o
egzystencji dziesiecioletniego synlca
Wiedziałem, że chcąc uratować własne życie, sekun-
dy mam policzone. Chciałem biec do pokoju, gdzie
ukryłem mój skarb, ale wpierw puściłem się na po-
szukiwanie małego. Josć'go. Znalazłem go w towa-

ie nauczyciela, Francuza, Ludwika Gasparda.
Gaspard był człowiekiem starym, miał długie, białe
włosy i bardzo uprzejmy sposób bycia, był mało co
wyższy od Josć'go i chodził oparty na kiju, jak czło: '
wiek stojący nad grobem. Ale tego dnia zapomniał
o swojej lasce, wyprostował grzbiet i biegł, uiosąc
w ramionach chłopczyka, a siwe włosy rozwiewały
mu się dokoła głowy. Co za widok! Te psy trafiły

przypadkiem, przez okno,w Josć'go i ramiły go.

Głowa dziecka ociekała krwią, ale zachowywał się |
spokojnie i odważnie, jak dorosły mężczyzna.

` — Josć, czy bardzo cię boli— słyszałem pyta-
nie mijającego mnie biegiem Ludwika.
— To drobnostka — odparł Josć po francusku.

Niech mnie pan puści, mogę biec sam.
— Ktoś się dzieckiem opiekuje, — powiedzia-

łem sobie. I lepiej tego, w tej piekielnej sytuacji,
zrobić nie można, A teraz każdy dla siebie! Czyż nie
miałem racji, panie Jones'ie?

Don Pedra.

 

Nie otrzymał żadnej odpowiedzi, nic, prócz
leniwego ruchu ramion, nie zdradziło zainteresowa-
nie słuchacza.
— Pędem zbiegłem ze schodów aż do skarbca.

Tam czekałem na ich przyjście i prawie cieszyłem
się z tego, że umrę, otoczony całem .mojem bogac-
twem. Ale nikt nie nadchodził. Czekałem cały dzień,
nie zjawił się nikt. Wówczas pomyślałem sobie: sko-
ro mnie nie znaleźli, spróbuję uciec. Wziąłem garść
klejnotów. Wysunąłem się cichaczem i przekonałem
się, że dom był nawpół zrabowany i że nie było w
nim żywej duszy. Ośmieliłem się wyjść na miasto.
Cisza panowała dokoła. Rewolucjoniści poszli dalej,
wyrządziwszy maksimum szkód. Cisza zaległa mia-
sto aż do chwili gdy mnie spostrzeżono; wówczas,
podniósł się z tłumu głos, podobny do wycia wilków,
kiedy to w czasie zimowego głodu ujrzą zdobycz.
Krew mi dotąd krzepnie w żyłach, śdy przypomnę
sobie twarz pierwszego człowieka, który mnie zo-
czył. Rzucił się na mnie jak warjat. Zastrzelilem te-
go niebezpiecznego furjata i zacząłem z całych sił
uciekać. Gońili mnie przez dziesięć dni. Jectałem
na jednym z najlepszych Vćrćalowskich koni. To
mnie uratowało. Zanim pościg ustał, zajeździłem te-
go konia na śmierć, nie dogonili mnie jednak. Nape
wno byliby mnie żywcem spalili na wolnym ogniu
Powodem tej zawziętości był nietylko fakt, że za-
stepując Vėrėala, okazałem się surowym panem. ale
i idjotyczne przekonanie — Bóg wie na czem oparte,
że to ja sprowadziłem rewolucjonistów do San Tri-

ste, chcąc zniszczyć doszczętnie tych, których nie bę-
dę mógł już dalej dręczyć.

‚ (Cdn),

rocznym mieszkańca :

ełnej rozciągłości stoso--

: rolnego 83.

 

łalnością towarzystwa będą wykonywa-

"ne przez członków bezinteresownie, a

biuro będzie się mieściło przy jednym z

urzędów: parafjalnych.

Towarzystwo zamierza prowadzić ak-

cję pożyczkową podobną do akcji żydow=

skich. kas bezprocentowych „Gemilas

Chassid", by'w ten sposób wzmocnić sy

tuację gospodarczą rzemiosła i drobnego

kupiectwa w walce z zalewem žydow-

skim w- Toruniu, 3

„ Akcja ta obejmie niewątpliwie także

inne miasta na terenie Pomorza, Następ-

ne posiedzenie towarzystwa już dla szer-

szego społeczeństwa odbędzie się w naj-

bliższym czasie. OE
z oj ać

Giełdy pieniężne |

DEWIZY
Belgja 89,30 (sprzedaż 89,48, kupno

89,12); Holandja 360,00 (sprzedaż 360,72,
kupno 359,28); Kopenhaga 116,90 (sprze=
daż 117,19, kupno 11661; Londyn 26.17
(sprzedaż 26,24, kupno 26,10); Nowy Jork,
530 i pięć ósmych (sprzedaż 5,31 i sie=
dem ósnrych |kapro 5,29 i trzy:ósmc);
Nowy Jerk (kabel) 5,30 i siedem ósmyc
(sprzedaż 5.32 i jedna ósma, kupno
5,29 i pięć ósmych); Oslo 131,55 (sprze-
daż 131,88, Žuana, 131,22); Paryž 35,01
sprzedaż 35,08, kupno 34,94); Praga
1,96 (sprzedaż 22.00, kupno 21,92);

Szwajcarja 172,50 (sprzedaż 172,84, kup-
no 172,16); sių 1260 (sprzedaż 72,75,
UMa 72,45); erlin 213,45 (sprzedaž
213,98, kupno 212,92). :
Obroty dewizami średnie,

niejednolita.
nknoty dolarowe w obrotach prywat-

nych 5,30 i trzy czwarte; rubel złoty 4,76;
dolar złoty 9,01; rubel srebrny 1.60; 100
kopiejek w bilonie rosyjskim 0,65; gram
cg io zlota 5.9244,

tach prywatnych manki niem.
anknoty) 126,00 — 127,00; funty ang.

banknoty) 26.18 — 26.17, :

"PAPIERY PROCENTOWE
1. proc. pożyczka stabilizacyjna 64,25—

64.50 (500 dol.) 64.75 — 65,00 — 64 i
siedem ósmych (w proc.); 4 proc. pań-
stwowa życzka premjowa dolarowa
52,60— 52,70; 5 proc. konwersyjna 64,50;
6 proc. pożyczka dolarowa 80.25 — 80,50
(w proc.); 8 proc, L. Z Banku gosp, kraj.
94.00 (w Brocj; 8 proc. obligacje Banku
ospodarstwa krajowego 94.00 (w. proc.);
proc. L. Z, Bankuflarye krajo-

wego 83.25; 7-proc. obligacje Banku g
odarstwa krajowego 83.25; 8 proc. L, Z.

BaskaIe,94,00; 7 proc. L. Z. Banku

tendencja

X 4.i pół proc. L. Z. i
Vdie proc. Li Z. Warszawy
1933 a 54,00. — 54,25; 5 proc, 1! Z.
dzi (1933 r.) 48,75; 6 proc, obligacje m.

„Warszawy .6 em. 62.00.
Dla pożyczek: państwowych tendencja

„przeważnie „utrzymana; dla ogligacyj m.
REWA mocniejsza; dla akcyj niejed-

nolita. |
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-

nych; 8 proc. pożyczka z r. 1925(Bilo:
nowska) 95,00 — 95,25 (w proc.);7 proc.
pożycza Śląska 72 i Ie, ósme (w proc.);

proc. pożyczka m. Warszawy (Magi-
strat) 70.75 — 70.50 (w proc.).

AKCIE

Bank Polski 96,25;. Węgiel 12,25 —
13,00; Norblin 34,50, Haberbusch 32,25.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 7 stycznia

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. — —
— — —, Pszenica jednolita 753śl. 19,50

— 20.00; Pszenica zbierana 742 gl. 19,00
— 19.50.

Żyto I standart 700 gl. 12.50 — 12.75;
Żyto II standart 687 gl. 12.25 — 12.50;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 g |. 14 25—

| 14.75, Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14.75 — 15.00; Owies II stan. 460 $-1
— 13.75 — 14,25; Jęczmień browar-
niany 16,25 — 17,00, Jęczmień 673 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—
13.75; Groch polny 20.00 —22.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; Wyka 19.50 —
20.50; Peluszka 21.50 — 22.00; Seradela
odwójnie czyszczona 21.00 — 22.00;
Tab, niebieski 8.25 + — 8.50; Łut
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak zutowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 415U —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
ak letni 41.50 — 42.50; Šiemis
niane  bassis 90 procentowe 32.
— 33.50; Koniczyna czerw. sur. bez $r.
kanianki 90.00 — 100.00; Koniczyna
czerw. bez. kan. 9 czyst 97 proc 126 (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80.00 — 90,00, Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. iad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc. 31 00—
33.00; Mąka pszenna gat, I— В © —
45 proc. 29.00 — 31.00; I-C0— 55 poc.
27.00 — 29.00; I — D 0 — 60 proc.
25.00—27.00; 1-Е 0 — 65 ргос 2404—
25.00; II-B 20 — 65 proc. 23.00 — 25.00;
II-D 45 — 65 proc. 22.00 — 23.00; 1I-E
55—65 proc 22,00 — 23.00, II G 60 —65
proc. 21,00—22,00. Mąka żytnia wycią-
RZ. 0-30 20.00—21.00; Mąka żstnia
gat. |-45 20.00 — 21.00; Mąka żyt ' gat.

0-55 proc. 19.00 — 2000; I śat 0-65 croc.
20.50 — 2150 ll gat 15.00 — 16.04 ra-
zowa 1500 — 1600, ooślednia — — —
— — —, Otrębv pszenne grube przem.
stand 10.50 — 1100. otrębv pszeune
średnie przem stand 9.56 — 1000 О.
tręby pszenne mialkie 950 — 1000.- 0-
tręby żytnie 8.75 — 9,25; Kuchy lnia-
ne 15.50 — 16.00; Kuchy rzepakowe
13.50 — 1400; Kuchy stoneczn kowe
—————; Šruta sojowa 45 proc.
22.50 — 23.00. ‚ ;
Ogólny obrót' 3769 ton. wtem żyta

1143 ton, Usposobienie spokojne.

 



 

 

 

500.000 zł. wygrał nr. 08-5.4100
Losowanie Pożyczki inwestycyjnej

Po Zł. 500.000 — S. 4100 Nr. 08.
Po Zi. 100.000 — 21496 — 22.
Po Zł. 50.000 — 18440 — 35
Po Zł. 10.000 — 454 — 37, 3440—23,

6369—19 606—39 6785—30 10809—08
11376—34 12617—18 13966—01 14257—
Al 17340—29 20559—50 20953

o Zl. 5.000 N-ry: 11926—05 7142—
08 1879—0% 19948—09 18562—01 3721—
10 11355—11 5435—11 584—13 2151—13
1674 —13 5802—13 4308—14 2—16 2395
—16 10056—16 10398—10 2675—18 404
—20 11718—20 20359—20 570—21 12509
—21 20340—26 12615—27
10606—29 7851—30 10014—32 692—34
8378—34 8605—35 12415—22 88—36
6055—37 19961—37 16954—37 4135—38
17973—38 17609—38 22937—38 22767—
41 8927—42 2386—42 7296—43 1436—44
21883—47 17691—49,
Po zł. 2.000 N-ry: 4517—14 8517—14

12528—14 18651—14 19143—14
12742—04 13370—04 22243—-04 22475
--04 6605—05 16720—06 — 17306—05
20303—05 21085—05 158—09 5096—09
11532—09 17807—09 21264—09 2571—
15 5189—16 6356—16 9720—16 9835—16
9180—19 9972—19 13866—10 15005—19
21740—19 1070—23 7427—23 2507—23
12062—23 22097—23 3341—24 8204—24
8290—24 9524—24 18830—24 5586—35
6043—36 13483—36 19399—36 21640—36
3374—36 6719—38 18551—38 19975—38
20155—38 5043—40 5493—40 (/704—40
16034—40 17256—40 18362—40 20781—
40 21703—40 22171—40 22756—40 716—
42 2504—42 4788—42 5696—42 6501—42
14465—42 15488—42 1681942 17855—
42 20216—42 873-—42 2515—43 2621—43
3371-—43 4352—43 4331—43 5132—43
5903—43 610'—43 6919—43 7895—43
12284—43 14353—43 15366—43 22722—
43 11259—44 17354—44 13462—44 21023
—44 21413—44 3120—48 4794—48 13376
„48 16970—48 20793—48 9486—50
14355—50 20861—50 21557—50 21869—
50.
Po ZŁ. 1.000 N-ry: 4130—08 5379—08

6466—08 6474—08 4472—08 11148—08
19—08 14475—08 4'005—08 17356—08

17873—08 17496—08 17945—08 18002—
08 =. 1182—09 2693—09 6207—
09 6248—09 8218—09 9728—09 11491—
09 13588—09 15707—09 13836—09 18256
—0 1 19651—09 20253—09
21661—09 141—11 1811—11 2866—11
3749—11 7126—11 7814—11 8121—11
10128—11 10151—11 10225—11 15454—
11 14763—11 19755—11 19783—11 22407
—11 1791—12 2494—12 25'9—12 3505—
12 3686—12 5770—12 1948—12 6346—12
8962—12 14099—12 14392—12 18139—12  

18150—12 21029—12 21488—12 321—13
1210—13 1086—13 3102—13 3272—13
6059—13 7100—13 8084—13 8563—13
11228—13 13323—13 16999—13 19646—
13 21236—13 22627—13 2'30—20 2799—
20 3827—20 4690—20 6030—20 7146—20
8189—20 12891—20 13738—20 16190—20
16588—20 17424—20 18739—2020804—20
20511—20 653—22 2661—22 3360—22
4760—22 7829—22 9711—22 12987—22
14708—22 14249—22 15109—22 15768—
22 18044—22 21057—22 22228—22 22981
—22 2304—25 37:4—25 4171—25 4192—
25 5950—25 5895—25 8739—25 12986—
25 16262—25 15127—25 17836—25 19199
—25 20527—25 20885—25 22057—25
932—26 2686—26 1743—26 3757—26
3794—26 6699-—45 14086—26 11165—26

Z cyklu afer
 

26 22515—26 22669—26 22898—24 56—
32 3255—32 3752—32 2740-—32 6191—32
"Br 10283—32 11655—32 13809—32

| 15993—26 16126—26 19154—26 20488—

14755—32 16116—32 18371—32 19026—
| 32 21953—32 21976—32 1163—33 255—
| 33 4803—33 5712—33 7891—33 10601—
| 33 10938—33 11499—33 13100—33 13526
| —33 17461—33 18169—33  20744—33
j 21192—33 22302—33 188—40 1025—40
4465—40 6011—40 10495—40 10917—40
11181—40 12778—40 14037—40 16497—
40 17496—40 22575—40 22578—40 2358
—40 20033—40 979-—49 3569—49 5225—

| 49 5571—49 6242—49 6051—49 7154—49
| 7971—49 9403—49 10191—49 15143—49
R" 200'3—49 21257—49 22231—

 

Proces b. dyrektora Zaktadu Oczyszczania
Wczoraj na wokandzie Sądu Okręgo-

wego znalazła się sprawa b. dyrektora
Zakładów Oczyszczania miasta, Stanisła-
wa. Biłowickiego.

Osk. dyr. Biłowidki pełnił początkowo
funkcje kierownika taborów miejsk'ch. a
następnie objął stanowisko: dyr. Zakł, o-

czyszczania miasta, Tutaj zaznaczył się

jako energiczny kierownik. Miał nawet 0-

pinję „kata na pracowników”, Na stano-
wisku swem pobierał pensji miesięczne

przeszło 2.500 zł. Oprócz tego za admi-
nistrację szaletów — 500 zł. miesięcznie.
W lipcu 1934 r. kontrola miejska zakwe-

stjonówała szereg pozycyj z gospodarki

Bilowickiego, wszczęto dochodzenie za-

wieszono go w urzędowaniu i w kólka

miesięcy potem aresztowano.
Na mocy przeprowadzonego śledztwa

—zarzucono dyr. Biłowickiemu, iż na sta-

nowisku swem otrzymywał od dostaw-

ców prowizję, w następstwie czego za-
wierał umowy szkodliwe materjalnie dla

zarządu miejskiego. Zarzuty te w sżcze-
gólności dotyczą umów zawieranych z
firmą „D'on Bonton“ na dostawę części
samochodowych, z firmą „Dunlop” i
„Michelin“ w sprawie opon samochodo-
wych oraz z Rosenem na dostawę paszy.

   

 

Dział gazetowy poczty w Warszawie w nowym lokalu przy ul. Chmielnej. |

 

Zjazd b. stypendystów Rockefellera.
Dorocznym zwyczajem 6 b. m., w dzień
Trzech Króli, w Państwowej szkole hi-
gienyw Warszawie odbył się jedenasty
® rzędu zjazd polskich stypendystów
Fundacji Rocketellera, rekrutujących się
€ pośród lekarzy państwowej i samorzą-

dowęj służby zdrowia oraz inżyn erów
sanitarnych, bakterjologów i chemi-
ków, którzy korzystali w ub. latach ze
stypendów Fundac'i dla pogłębienia
swych studjów, przeważnie w St. Zjed-
foczonych. |

Na zjazd przybyli b. stypendyści ze
wszystkich dzielnic Polski, Na zjeździe |

odbyła się wymiana zdań co do dalszej"
ścisłej współpracy „Rockefellerczyków”
nad podniesieniem stanu zdrowotnegc

kraju.
Wyrażono podziękowanie Fuńdacji za |

dotychczasowe je zasługi w dziedzinie
pomocy dla Polski, która trwa 14 lat
Z'azd wystosował pozdrowienia do za-
rządu Fundacji w Nowym Jorku i do
przedstawicjela Fundacji w Paryżu. (b).

"180 nauczycielek-mężatek
wygrało procesy o dodatek mieszkaniowy

Nawyższy Trybunał Administracyjny
ogłosił wyroki w serji procesów, które
ma'ą zasadnicze znaczenie dla nauczy-

cielek - mężatek. Gminy kwestjonowały
dotąd prawo nauczycielek szkół publicz-

mych mężatek, do otrzymywania specjal:

nego dodatku uposażeniowego na miesz-

kanie. Zatargi z gminami na tem fle do-
prowadziły do wytoczenia w Trybunale
180 procesów, NTA. skargi te uwzgiędnil
i orzekł, że nauczycielkom - mężatkom
należy się dodatek mieszkaniowy od

gmin, (i)

Kradziež maszyn dopisaniaw„Grodzisku“
Przy ul. Zielnej 26, do biura „Gtodzi-

skie Zakłady Przemysłowe”, sp. z o. o.
(właściciele Kobylański i Pawlikowski)
po uprzedniem wyważeniu drzwi, zakra-
dli się złodzieje i skradli 2 maszyny do
pisania. Wychodzących z łupem włamy-

waczów spostrzegł dozorca domu, An-

tomi Zawadka i usiłował ich zatrzymać,
ci jednak rzucili się do ucieczki ul. Świę-
tokrzyską w stronę Marszałkowskiej i
udało im się zbiec. Po drodze jeden z o-
pryszków porzucił mnieszą maszynę
Właściciele firmy zawiadomili o kradzie.
ży policję 8 komis,

W związku z większemi dostawami dyr.
Biłowicki stale omijał przepisy miejskie
o przetargach i większychzamówien ach.
Zarzuca się również oskarżonemu, iż po-
lecał sporządzać fikcyjne bilanse, z któ-
rychby wynikała ,dochodowość” zakłądu.
Rozumał on bowiem dobrze, iż wykazy-
wany deficyt powodowałby wzmożoną
kontrolę miejską. я

Prócz tych zarzutów są jeszcze i takie,
jak np. pobieranie zgóry dodątków do
pensji, o których oskarżony wiedział, że
są zniesione i t. p.
Ogólna suma strat poniesionych przez

Zarząd m. st. Warszawy nadsyła nam

następujące sprostowanie urzędowe, w

związku z notatką naszą w numerze 4

pod tytułem „1.000 zł. pensji plus 200 zł.

na reprezentację — Jęszcze o nowych

posadach „delegatėw“ — Sensacymy ©-

brót sprawy”.
1) Nieprawdą jest, jakoby
„Prezydjum Zarządu m. st. Warszawy

postanowiło nie odwoływać się do władz

nadzorczych w sprawie uposażenia dla

czterech nowomianowanych delegatów

Prezydenta miasta'
natomiast prawdą jest, że Prezydjnm

Zarządu Miejskiego nie potrzebowało

postanawiać ani odwoływania się do
władz nadzorczych, ani nieodwoływania

które podlegają jednoosobowej decyzji

Prezydenta miasta.
2) Nieprawdą jest, że

W związku z pożarem, jaki wynikł w

Radości, w nocy z niedzieli na poń'e-

działek ub. tyg. na terenie willi należą-

cej do Moszka Fefera, właściciela skła-

Socjališti
„wyslugują się Żydom
Prasą żydowska z nienkrywanem

zadowoleniem informuje, że P, P. S.

i żydowski „Bund* przygotowują

ogólną akcję przeciw antysemityżmo-

 

wi,
| Wnafhliższym czasie ma się od-
być w Warszawie zgromadzenie ludo-

we przeciwko antysemityzmowi, Na
zebraniu tem mają wystąpić działacze

P. P, S. oraz przedstawiciele sociali-
stycznej młodzieży razem z Żydami.

Tragiczne skutki
nadużycia alkoholu

Przy ul. Chmielnej 128, lokator tegoż

domu, 52-letni Aleksander Ćwiarzyński,

pracownik kolejowy, będąc podchmielo-

ny, spadł ze schodówna Ill-em p'ętrże.

Lokatorzy pośpieszyli na ratunek i prze”

mieśli C, do mieszkania, gdzie przed

przybyciem lekarza Pogotówią zmarł.
Zwłoki przewieziono do prosektorjum.

Tabela Loterji Państwowe
(Nieurzędowa) :

20.000 zł. — 117785.
10.060 zi. — 26004 28297 115874 |
5.000 zł. — 24323 143716 73516 93465

| 2.000 zł, — 330 10240 11223 466 19247
40090 52696 62736 74657 74748 101673
103649 109137 115021 122546 123751
124269 134625 152754 159632 172522
177435 181882 182099 183912.

1.000 zł. — 4307 16779 27264 35922
| 37670 39996 35260 40901 4820] 51612
54068 50319 53372 64478 71375

1.000 zł. — 86883 88483 91835 94023
' 08024 102038 107039 118748 119661
124048 127658 135745 139088 140732
153845 156736 171258 183584 186358
192154 192919. ' $

 

 

 

się do władz nadzorczych w sprawach. į

 

Sortownia listów w urzędzie pocztowym przy ul. Chmielnej.

 

   
Zjazd zw. nauczycielstwa polskiego

Przemówienie min. prof. Świętosławskiego

W poniedziałek i wtorek toczyły się

w Warszawie obrady delegatów sanacy:-

nego „Związku nauczycielstwa polskie-

go". Obrady toczyły się w burzliwej at-

mosferze, w nastrou wybitnie opozycyj-

nym dla dotychczasowego zarządu prze-

ciw któremu podnoszono szereg zarzu-

tów, w szczególności natury finansowe.

W pierwszym dniu obrad wieczorem do-

magistrat wyniosła kwotę około 50.000 zł. ! konano wyboru nowego prezesa związ-

SEAT WE KE ZETOR TO ZOE APARTTOTEŻTEORIA

Zarząd miejski o nowych posadach
Sprawę pensyj załatwiono jednoosobowo

„e. jeden z wiceprezydentów miasta

| założył protest przeciw utworzeniu nie-

przewidzianej przez Statut m. st. War-

szawy instytucji delegatów Prezydenta

Miasta" —
natomiast prawdą jest, że żaden z wi-

ceprezydentów takiego protestu nie

wnosił.
Kierownik Referatu Prasowego

Jerzy Kossowski

Sprostowanie an! słowem nie wspomi-

na o wysokości pensyj pp. deleśatów  
dzielnicowych zarządu, ani o wielu in- /

nych, poruszonych przez nas szczegó-

łach sprawy. Co do protestu jednego z

wiceprezydentów, bardzo możliwe, że

fo nie było. Albo może był tylko ustny

lub nieoficjalny. Nie będziemy o to kopji

kruszyć.

Echa pożaru w Radości
Preszłowznie właściciela w Ii, oraz jego syna

du farb (Gęsia 13), policja pow. war-
szawskiego aresztowała Fefera i syna
jego, 30-letniego Naftala. Willa była ase-
kurowana na 40.000 zł. Dzięki czujności

dozórców nocnych i lokatorów — nie

spłonęła całkowicie, W r. ub, wynikł po-
żar w tejże willi i również był ugaszo-
my. W obydwu wypadkach — jak usta-
fiło dochodzenie, pożary wynikły wsku-
tek podpalenia.

Chińczycy w Polsce

Stosowane w wielu państwach ośrani-
czenia dewizowe utrudniły zarobeowa-

nie wędrownym przekupniom chińskim.

Chińczycy kierują się obecnie do tych

nielicznych państw, w których ogranicze
nia dewizowe nie zostały wprowadzone
Do, krajów tych należy Poleka.

Ostatnio przybyła do Polski znaczna

ilość przekupniów chińskich, trudnią-
tych się handlem domokrążnym. Ilość
przybyłych Chińczyków obliczają na 100
osób, Przekupnie chińscy zatrzymuą się
dłuższy lub krótszy okres czasu, poczem
opuszczają kraj z zarobionemi pieniędz-

mi.
Jak słychać, mają być wydane zarzą-

dzefiia, aby do przekupniów  ch'ńskich
stosowane były obowiązujące w Polsce

prawo przemysłowe i przepisy o vchro-
nie rynku pracy. (pr.).

Wał bieleński niszczą
króliki

Wał nad Wisłą, ciągnący się od Żoli-
borza do Bielan, jest podziurawiwny i
źniszczony przez dzikie króliki które się
w tym wale zagnieździły. Podziurawiony
wał 'est znacznie osłabiony i może w
czasie powodzi nie wytrzymać naporu
wód. Okoliczni właściciele ogrodów
skarżą się, iż króliki niszczą im zasie-
wy. W najbliższym czasie przeprowa-
dzona będzie wielka akcja wytęp enia

królików. (Om.)

 

 
Г)

ku, wobec rezygnacji b. senatora Nowaw

ka. Prezesem związku wybrany został p.

Jan Kolanko.
W drugim dniu od rana obradowały

komisje, a o godz. 12-ej w południe przy»

był na zjazd minister prof. Świętosław

ski, który wygłosił następujące przemó=

wienie:
„Panowie. Nie jest tu czas, animiej-

sce na kreślenie programów. Cieszę się

z nawiązania bliższego kontaktu z pana=

mi i uważam, że w naszym stosunku wza-
iemnym należy wysunąć na czoło jedną,

rzecz; zdawać sobie sprawę z określo-.

nego celu i środków, jakiemi rozporzą=

dzamy. Sytuacja nas wszystkich i moe=

go resortu jest trudna. Zdajemy sobie.

sprawę z trudności i będziemy z niemi,
walczyć. Współpraca nasza winna odby=
wać się w atmosferze wzajemnego zro”

zumienia, zaufania, jasności i rzetelno=

ści. Ministetstwo W. R. i O. P. obecnie
pracuje nad stworzeniem warunków jak=

nalepiej umożliwia ących nauczyc'elowž

pracę. Ufam w rezultaty naszej współ-

pracy i życzę panom owocnych obrad",

 RESNPOZRCODZYWA WROCE OPOKA TEPARY

20 PROC, WIĘCEJ ŚWIATŁA ZA DARMO

Na rynku ukazały się nowej konstrukcji
| żarówki tak zwane osramówki-D, których
palniki świet!ne są zbudowane z dwuskręt-
nego drutu wolframowego, wydzielające do 20
proc. i więcej światła, niż żarówki wwyko*
naniu dotychczasowem. Osiągnięcie tego
sukcesu kosztowało blisko 20 lat pracy i ba-
dań laboratoryjnych, uwieńczonych jednak
znakomitym wynikiem, podniesiono bowiem
wydajność świetlną żarówki, nie kosztem
prądu, lecz wielkiem udoskonaleniem tech=
nicznem.

Blisko 20 proc. więcej światła wydziela*
nego przez osramówki — D otrzymuje spo*
żywca za darmo, bo ani żarówka tego ty»
pu, ani też pobierany przez nią prąd nic więe
cej nie kosztuje ponad dotychczasowe wy=
datki. (R.)

Zniżka dla uczniów

Na wszystkichlinjach” dalekobieżnych
i podmiejskich, utrzymywanych przez

oddział komunikacji samochodowej P. К,

P., obniżono cenę ulgowego miesięczne-
go biletu szkolnego, która wynosi obec-

nie 20-krotną (dawniej 25-krotną) cenę

biletu normalnego lub podmiejskiego na
jednorazowy prze'azd. Obniżka wynosi

więc 20 proc. dotychczasowej ceny. (b)

Dodatkowe komisje
poborowe

W styczniu odbędą się następu'ące do-
Uatkowe komisje poborowe: dla poboro=
wych żamieszkałych w obrębie: 15, 16,
17, 18, 24 i 25 komisarjatów P. P., po-
dlegających PKU. Nr. 3 — 10 stycznia
i dla zamieszkałych w obrębie 5, 6, 7, 8,
10, 19i 22 komisarjatów P, P., pod'egają-
cych PKU Nr. 4 — 24 b. m.
Na komisje te winni stawić się wszys

cy ci poborowi, którzy dotąd obowiąz-
ku tego z jakichkolwiek powodów nie
dopełnili, a obecnie otrzymali wezwania
z komisarjatu rządu. (b)

Naruszenie

polskiej granicy morskie!
W pierwszych dniach b. r. nastąpiło

kilkakrotne naruszenie naszej granicy
morskie na Bałtyku Spowodowały to
liczne ławice szprotów, które przed sza-
lejącemi burzami spłynęły na —„olskie
wody terytor'alne do zatoki Puckiej. W
pościgu za niem, podążyły ryback:e ło-
dzie, oraz kutry, należące do rybaków z
Niemiec i Gdańska. Zatrzymani przez
polską flotylię strażniczą na granicy
wód terytorjalnych zmuszeni byli zapłau
cić śrzywny po 50 zł. od kutra, nadta
skonliskowano im cały połów.

  



Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu chmurno z rozpodze-

niami, miejscami drobny opad. Wogóle w

dniach najbliższych nie należy spodziewać

się większych zmian w stanie pogody, a

lemsamem i obiitszych opadów.

Temperatura w najbliższych dniach nie

będzie wykazywała większych zmian.

Słabe wiatry z kierunków  południo-

wych.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Lustracja robót na nowym

rynku. Prace terenowe nad urzą-
dzeniem nowego rynku przy ul. Łu-
kiskiej postępują szybko naprzód.
Część placu została już zabruko-
wana. W dniu wczorajszym z postę-

pami prac zapoznała się miejska ko-

misja, która orzekła, iż za tydzień
rynek na placu Łukiskim ostatecz-
nie zostanie przeniesiony ną nowy
plac, który odpowiada zupełnie wy-

maganiom nowoczesnego rynku. (h)
— Komisja ministerjalna bada

agendy gospodarki miejskiej. Z

dniem wczorajszym specjalna ko-
misja rewizyjna z ministerstwa
spraw wewnętrznych przystąpiła do
łustracji agend gospodarki miejskiej.
Komisja, po wstępnej konferencji z
prezydjum miasta, rozpoczęła lu-
strację rewizyjną sekcji finansowej

Zarządu m. Wilna: Lustracja rewi-
zyjna potrwa około 3 tygodni. (h) .

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wyjazd Dyrektora Kolei Pań-

stwowych. P. Dyrektor Kolei Pań-

stwowych w Wilnie, inż. Kazimierz
Falkowski, wyjechał w dniu 7 stycz-
nia r. b. do Warszawy w sprawac
służbowych, gdzie zabawi kilka dni.
— Obostrzona kontrola linji ko-

lejowych. W. związku z katastrofą
kolejową pod N. Wilejką, dowiadu-,
jemy się, iż władze kolejowe wy-
dały obostrzone przepisy w sprawie
kontroli linij kolejowych. Na po-
szczególnych odcinkach kolejowych

będą czuwali specjalni funkcjonarju-
sze służby kolejowej. (h)
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-— Ministerjalna komisja przy-|

bywa do Wilna. Na wieść o wiel.|

kiej katastrofie kolejowej pod N.

Wileiką, Ministerstwo Komunikacji'

wydelegowało specjalną komisję,

która przybywa na miejsce wypadku|

celem przeprowadzenia fachowych.

dochodzeń. (h)

— Straty Wii, Dyr. Kolejowej.

Według prowizorycznych obliczeń,

slraty, jakie poniosło kolejnictwo w

związku z katastrołą kolejową na:

14 km. od Wilna na szlaku Wilno—

Mołodeczno, wynoszą zgórą 50 tys.

złotych, nie licząc wielkiego!odszko-

wania, jakie otrzymają dzieci po za-

bitej matce ś. p. Kulikowskiej oraz

odszkodowań dla rannych i poszko-'

dowanych. (h)
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Zarząd Ogniska Akademic-

kiego przy Bratniej Pomocy Pol.

Młodz. Akadem. U.S.B. zawiadamia,

iż w dm. 12, I. 36 r. o gloldz. 12-ej w

południe odbędzie się pierwsza pró-
*ba nowoorganizującej się orkiestry

akademickiej pod dyrekcją kilku-

nastoletniego współpracownika or-

kiestry Warszawiej Opery Teatru

Wielkiego. Uprzejmie prosimy o za-

pisywanie się. Zapisy przyjmuje re-

ierent Ogniska Akademickiego (ul.

Wielka 23) codziennie © godz. 20-ej.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Związek Oficerów Rezerwy

Koło Wileńskie podaje do wiado-

mości członków, że w piątek, dnia

10 stycznia r. b., o godz. 18-ej w lo-

kalu związkowym (ul. Orzeszkowej

h 11-a, m. I) odbędzie się odczyt p.

mjr. dypl. Karchera p. t „Pierwsze

spotkanie piechoty polskiej z kawa-

lerją Budiennego w roku 1920".
RÓŻNE.

— Kursy księgowości dla wła-

ścicieli domów. W związku z ujed-

nostajnieniem systemu prowadzenia

ksiąg dla właścicieli nieruchomości,

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli
Nieruchomości m. Wiina uruchamia

i Ginger Roger wynonaja
„Continental“.

Bokserski
  

 

, Jeanette
jest nieporównaną
w najpiękniejszej

komedji

Wkrótce w kinie „HELIOS”

Mac Donald
„KAPRYŚNA MARIETTA"

W najnowszej produkcji w realizacjiV.S. VAN D.YKE Świetny nadpragram
 

CASINO)

LIE
Kapitalne sceny, Nejwiększy wynalaze

 

wkposągi,(powołują kamienne rzeżby do życa..

PORADNIA BUDOWLANA

Dziś. Najoryginalniejszy
gfilm sezonu. Pełen pomysłowych tricków.

LILIE G0GÓN
k XX wieku: magiczne promienie obracają ludzi

Nejpięk. kobiety. Wspaniały nadprog.

WILNO, TW.FILIPN |
TELEFON 20-25

INŻ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO cobz. 3-5 r0r04

orady u
Kwiefinych p*

rządzenia wystaw i wnętrz, reklam
rzebudowy, remoniaw, izolacuj
doraźne gnrawdzanie rachunwilgoci i zimna, [ chunkow

a

 

FP. kupcy Chrześcijanie
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-

ma jest jedynym
dnym środkiem dochodu.

OGŁASZAJIE SĘ W POŚNIE  CHRZEŚCIJAŃSKIENIM
jakiem jest

„DZIENNIK
WILEŃSKI”
Najstarsze i;najpoczytniejsza pismo

na Wileńszczyźnie.
ADMINISTRACJA—Mostowa 1,;czynna codziennie

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

© CZYTAJCIE |;
„ROZPOWSZECH-
ANIAJCIEPRASĘ

268 NARODOWĄ   
    

   
    

ELEGAN
i niezawo-

|WS

 GR"

| nakład

 

 

w dmiu 10 etycznia rb. praktyczne

kursy prowadzenia tych ksiąg pod
kierownictwem Witolda . Hochhejma,
autora ostatnio wydanej księgi dla
właścicieli nieruchomości.

Zapisy przyimuje i informacje u-

dziela sekrelarjat Stowarzyszenia,
ul. Jagiellońska 14, od 10-ej do 12-ej
codziennie. |

—- Koniiskata broszury. Wczoraj
na dworcu wileńskim został zajęty

broszur. p. t. „Katastrofa
szkoina”. Broszury przysłano z
Warszawy celem ich rozpowszech-
nienia z Wilnie. (h)
— Zaćmienie księżyca. Zapowie-

dziane na dzień wczorajszy około
godz. 5-ej po poł. zaćmienie księży-
ca nie mogło być w Wilnie obser-
wowane, gdyż całe niebo byłło za-
ciągnięte jednolitą powłoką chmur.

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie dezertera, Funkcjo-

narjusze wydziału śledczego aresztował:
przy ul. Ostrobramskiej dezertera 11 pułku,
Konstantego Czerniawskiego, który równo-
cześnie był poszukiwany przez władze za
dokonanie licznych kradzieży.

Aresztowanie fałszywego  wywia-
dowcy. Organa policji śledczej aresztąwały
niejakiego Bronisława Derwińskiego Kai,
waryjska 23), który, podając się wywia-
dowcę wydziału śledczego, wyłudził od
Drozdowskiego Jana (Mysia 23) 20 zł. ty-
tułem zaliczki za zwolnienie od kary
mies, więzienia, którą to ostatnio zastoso-

wano wobec  Drożdowskiego za pewne
przewinienia. (h) i

— Kradzieże. W dn. 7 bm. około godz.
20, w czasie nieobecności domowników,
nieznani sprawcy, zapomocą otwarcia drzwi
dobranym kluczem, przedostali się do mie-
szkania Ignacego Giebierza (Słowiańska,
Nr. 2), skąd skradli biżuterję i 70 zł w'
gotówce, łącznej wartości 130 zł.

Odnalezienie skradzionych szyn ko-
lejowych. Podczas rewizji policyjnej znale-
ziono u niejakiego Romualda Wołkowskie-
go, zam. przy ul. Legjonowej 76, dwanaście
par szyn kolejki wąskotorowej, pochodzą-
cych z kradzieży na szkodę właściciela ce-
gielni „Buchta“, položonej około Wilna.|

' WYPADKI.
— Karambol na W. Pohulance. Na uli-

cy W. Pohulanka samochód ciężarowy, pro-
wadzony przez kaprala 4 pułku ułanów,
Aleksandra Konarskiego, najechał na do-
rożkę konną Jana Matusza (ul, Wiłkomier-
ska 58), Wskutek katastrofy
został koń oraz lekko uszkodzona dorożka

» Wesoła Rozwódka
Nowy wielki wspaniały Sukces
najmiiszej trzepiotki ekranu

Franciszki
w najnowszym filmie wiedeńskim

„KATARZYNKA*

„jowy p. t. „Pieśń nad Nilem”. — Początek
|przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.

Z za Kola stuūjo.
iewja tenorėw м Palskiem Radjo.

Polskie Radjo zaprosiło ostatnio przed

swoje mikrofony szereg doskonałych teno-

rów polskich i zagranicznych, cieszących

się sławą na całym świecie: z zagran:-

nych wystąpił Jozef Schmidt, z polskich zaś

słyszeii już radjosłuchacze w Sylwestrze

Janusza Popławskiego i Stefana Witosa, e

obecnie wystąpi dnia 18 b.m. Ignacy Dyga*
i 21 i 26 stycznia Wiktor Bregy występują-

|ey stale na deskach operowych zagranicz-

| nych. Radjosłuchacze dzięki tym koncertom

mają więc okazję porównanianajrozmait-

szych timbrów głosowych, różnorodnych
sposobów interpretacji i pozatem znajdą w

audycjach tych bezwątpienia chwile na-

prawdę artystycznych wrażeń.

_ — — Nowy cykl występów Elny Gistedi.| Czwartek, dnia paw й

Znakomita artystka Elna Gistedt, wystąp: | 6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka po-

2 Maze = tr sra loota rzy Dziennik poranny. Płyty. Giełda roi-

nich będzie słynna op. la „Królowa mil-|n;cza A : szkół. 8.10 P ы

jardów, e której próby, już sięrozpoczęły 1157 Sygnałczasu| Hejnal. 1203 Dziennik
pod kierownictwem M. Tatrzańskiego. Pra- „południowy. 12.15 Koncert, 13.00 Płyty.

cownie Z. przygotowują nowe deko- į325 Chwilka gospodarstwa domowego.

sze: AE 113.30 Muzyka popularna. 1430 Przerwa.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzis „15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne

SASZ E Si ai miasta i prowincji. 15.30 Koncert s: salo-

\ ° й 4 „ 1600 G i t ktora.rAA
įsi ia Warmji do Kujaw Audycja. 17.00 W fabryce

rady w Hendri ke ą (Cz Kl ) _]‘ Forda, telį. 17.15 Egzotyczna podróż, report.

PP:: . 'З" ichówna J Pi awa R. 17.50 O książce Ferrery „Wielkość i upadek

O sigMal ski SEWH ь Rzymu”. 18,00 Recital fortepianowy  Wik-

A Kuch 1 E R = aiS Ė toraSchiolera. 18.40 Płyty. 19.00 Przegląd

kTea OMADOWEK, M. ry i Or“ litewski. 19.10 Jak spędzić święto? 19.15:

iestra operowa wzmocniona. AZU! W U- Poradnie psychotechniczne, odczyt. 19.25

zag AOanoma: BACA: Koncert reklamowy. 19.33 Wyniki ciągnie-

Padóióć. dakieicić W. Maleójnika. Ceny EA OK Mia GI
z R osy: EW za 1% офа а jualna. Я juzyka

zwyczajne. Wszystkie kupony i zniżki nie- jękką. 20.45 Dziennik .wieczorny. 20.55 Ub
ważne. х rona przeciwlotniczo - gazowa pog. 21.00

2 2p M. Aaaże Ake Goście aperz Zn pieśni

p „m. wystąpi raz jeden tylko zasłu: w wyk. iny Dudziczówny. 22. oncert

żona artystka Rep. Sowieckiej, artystka symfoniczny. 23,00 Wiad. meteor. 23.05 —

oper Leningradzkiej i Moskiewskiej Marja 23.30 Muzyka taneczna,

Maksakowa (mezzo-sopran). Bilety  WOZ65- sakiai AGC K
ej do nabycia w kasie zamawiań teatru

Teatr i muzyka.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś „Ro-

se Marie". W rolach głównych: Bestan',
Martówna i Wawrzkowicz.

— Jutro rewja noworoczna „W Wilnie
życie wre!"

— „Mały gazeciarz w „Lutni”*. W nie-
dzielę nadchodzącą o g. 12.15 pp. ukaże się
po raz ostatni widowisko w 6 obrazach W.
Stanisławskiej „Mały gazeciarz”, w którem
zarówno szlachetna tendencja, miejscowy
regjonalizm oraz niefrasobliwy humor są
podane artystycznie i odpowiednio dla u-
mysłów młodocianych, to też widownia roz-
brzmiewa płynącemi.z serc oklaskami.
— Teatr dla dzieci przy teatrze „Lut-

nia”. Drugą premjerą w sezonie bieżącym

dla młodocianych widzów będzie widowisko
ze śpiewami i tańcami według anegdoty
scenicznej J. Kraszewskiego p. t. „Leosia
Puciatówna”. Premjera odbędzie się w so-
botę 18 b. m, o g. 4 pp.  

ni

„Lutnia”*, Wszystkie kupony i zmiżki nic ' OFIARY, ZE -

wažne. złożone w Administracji „Dziennika Wi-

—  Najbliżasza premjera. Niezwykle leńskiego”. ||

barwnie zapowiada się inscenizacja znako- L L. zł. 2-—- dla najbiedniejszych Naro-
dowców.

Zamiast kwiatów ma trumnę ś. p. Ja-

dwigi Pietraszkiewiczowej — Administracja

domu Nr. 25 przy ul. Mostowej składa

zł. 3-— dla najbiedniejszych.

B. Ognicki zł. 4— dla chorej 5-letniej

mitej, tryskającej humorem komedjiMolje-

ra „Mieszczanin Szlachcicem”. Stylowa ilu-
stracja muzyczna, balet i chóry wraz z do-

skonałą obsadą aktorską złożą się na ca-

lość artystyczną wysokiej klasy. Premjera

 

 

HELIOS |

 

Н w najnowszej wielkiej
komedji muzvcznej

W pozost. rol.

7 DŹWIĘKOWE KINO

ŚWIATOWI
- Miekiewiczaży„: at

GERTH. Nad program atrakcje
Kina uprzejmie prosi Szanowną

 
 

M. Znicz, Ćwiklińska, Halama,

Chór  Siemionowal Chór Dana, Nad program: Dodatki

Czarujące melodjel Humor! Tempo! Przepyc!

światowej sławy śpiewak JAN KIEPURA,

 

seansów: 4, 6, 8
 

 
 

REWJA|

 

Nowość.
"Tapczany automatycznie podnoszone oraz

inne meble wyściełane poleca

Waciaw Mołodecki
WILNO, Ul. JAGIELLOŃSKA 8.

Ceny konkurencyjne,

CKA PANI i PAŃ
oszczędza, kupując

 
 

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

ZofjaJankowska
WILNO,

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

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

WIELKA 15.

\

 

ŻYSTKO STANIAŁO
WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKŁ
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,—

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

 

  

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1
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4 Mieszkania
| pokoje

IaBPO,

Pokój
do wynajęcia w cen-
trum miasta umeblo-
wany, z wygodami i
telefonem, Ew. ko-
rzystaniem z salonu.
Można z  utrzyma-
niem. Adres: Kaszta-
nowa 4—11 (od g. 3
do 5-ej po poł.).

TANIO!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkania
BIURO

POšREDN. MIESZK.

„UNI WERSAL“
zostało _ przeniesione
ua ul. Mickiewicza 4
m. 6-a, tel. 22-11.

Biuro przyjmuje zgło”
_ |szenia wolnychmiesz-
kań i pokoi umeblo-
wanych. Opłata od
P. T. Właścicieli nie-
ruchomości po wy-

в najęciu.  
I REPRAE

Odpowiedzialnyredaktor

 
 

D
do wynajęcia, można
z utrzymaniem. Zam-
kowa 14—1. 52

POKÓJ
do wynajęcia umebio-
wany. Portowa 19,
a. ii. —2

RARREBRASRC
kupno

4 I sprzedaż ©
 CRDGTYCANOAZOW

Drzewo fabryczne
dąb, jezion, brzoza,
śoba, klon, olcha, le-
szczyna sprzeda
majętność  Eljaniszki,
p. Mejszagoła, pow.
|WiL - Trocki. Pisem-
ne i ustne oferty
przyjmuje się do 10
stycznia 1936 r.

SKLEP SPOŻYWCZ7
z towarem sprzedam
z powodu wyjazdu.
Mostowa 17. 316

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

wapokoje!

stańskiej, Jankowskiego, Opolskiego, Żejmówny. — Początek codziennie 6.30 i 9 w.

Niedziele i święta 4.15, 6.45 i 9.15. aiski ac
romozmy
biiżnim

W. P. prosi
| skromniejszą
|na kupuo pasa
| dažowego, lub
| inną Antoni
| Markul, |Kaiwaryjska|wedliny,
| 34—27 lub adm.
„Dz. Wil.*.

TU ai

d NAUKA. |

absolwent U.5.B., u*

dziela lekcji z maie-
matyki i tizyki oraz
przygotowuje do ma-
tury i egzaminów kon

kursowych na wyźsze
uczelnie. Posiada
długoletnią praktykę,
naucza gruntownie
sumiennie, Adres; za-
uiek Dobroczynny 6
m. 10. 304—1

STUDENT
U. S. B. udziela lek-
syj w zakresie gimn.
specjalność: łacina,
wiemiecki. Zgłoszenia
sub.  „Wszechpolak*
do adm. „Dz. Wil“,
Aamže adres. 
+ STANISŁAW.

T

i

 

skaleczony „wyznaczona na dz, 15 b. m. i

— Teatr „Rewja“. Dziś program rew- dziewczynki.

iiNET ZE

: Р KWALIFIKOWANA

' ZGUBY. | |pianistka udziela lek-
H a ty aint

чаа ЗЕ " ** Ч. |najnowszą metodą.

awkAT s daki ameni. о-
Nr. 48811/35 Zakłado stępne, ewentualnie

ai T Sa ЧЕm. wydany na zapewnione.Już wkrótce! x, sylwestra Niemi-kra122 5-2

Eo" ©—7 |rowicza, zam. Nowo-| —————— —

Ostatnie dni. Popiawska Nr. 26 -— иакриннаииканоленовений”

Li ' |umieważnia się. | PR

maussaaAdoń_DYMMSZA)| a. |=
[re = ' pies rasy „szpic“ dn.PENSPE

# [1] й R poranna

„DODEK NĄ: FRONCIE Šit ugam s;  oczopnik
H. Grossówna, M. Cybulski, Orwid „|0 odprowadzenie za z wieloletnią prakty-

i aktualja. „iš wynagrodzeniem: Ц- są, może NDZ

k. pierwszy Wilnie | „|iaūiska 37-a, m. 3. się wszysikiemi galę-

T wiekasda)film * * “| Przywiaszozenie — Бе- ziami ogrodnictwa |

a £6 dzie ścigane sądow- prowadzić ośzody

nie. | aandlowe, żonaty,

„Dla ciebie śpiewam pn ge,B
t W rolach ch: wszech- |pigiasa, kuje pracy. osiada

a"aająca i kpaMARTA EG- chlubne świadectwa i

dźwiękowe. Uwagal Dla uniknięcia tłoku, Dyrekcja i RÓŻNE REC rekomenda-

Publiczność o punktualne przybywanie na początki cje. Łask. zgłoszenia

i 10,15, W soboty i w niedziele początek od godz. 2-ej. ооаNaDa ©1а Ogrodnika” do

a, Fabryka | Admin. a. NZ '
|tamże adres, e

, Balkon 25 gr. Program Nr. 55 p. t: (DZiAL SPUZYWCŽYj| PRACY

. Pi di lub ekonomia

>
«apitaiem celem roz-| 0d NA, н O B

й
szerzenia przedsię- po PROJ 8

i e ma biorstwa. _ Adres aaa szw
: $ Anti :

Rewja w 2 częściach i 15 obrazach, z udziałem Zayendy, Relskiej, Ostrowskiego, Ro- ' Admin. „Dzien. 6) pracownik 5 lat prak-
juyki w majątku. Ła-

skawe zawiadomienia
Wilno, ul. Jerozolim-

k ska 34. Bożyczko.

pZ ”

INWALIDA | G0SpOGYNi,
o Naj"| jnteligentna,

ofiarę|samodzielne
an"| dzenie

jaką| jomowego, wykwint-

lat 40,
prowa-

gospodarstwa

na kuchnia, pieczywo,
konfitury,

chów drobiu, posza-
kuje posady zaraz,
majchętniej ва  pro-
bostwie w miejscu
lub ma prowincji.
Zgłoszenia Teresa
Korzuchowska,  Wil-
„ao, Sawicz 11 m. 8.

i DAM
jstałą posadę za wy-
pożyczenie 300 zł.
posiadaczowi Apara-
tu fot „Leica“. Ad-
res w Administracji.

ABSOLWENTKA

szkoły _ Handl.-Prze*
„mystowej chętnie

„przyjmie pracę w
charakterze  prakty*
kantki w sklepie, za-

| kladzie przemysło-
jwym i & р. Łaskawe
zgł, do adm. „Dzien.
WiL* pod M
tamże ardes.

|

 

 

JAKITOWICZ.


