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Exposė prem. Jedrzejewicza.
Budżet min. Wyznań Religijn. i Oświecenia Publiczn.

Na posiedzeniu komisji budżeto-
wej Sejmu, podczas dyskusji nad
budżetem W, R. i U. P. pan premjer
Jędrzejewicz, który, jak wiadomo,
jest munistrem W, K. O. P. wygiosi
następujące przemówienie:

Konieczność wzmożonych. -
szczędności w zakresie całokształtu

prac rządu sięga również i w dzie-
dzinę oświaty. 2 preliminarza wy-
nika
zmniejszenie globalnej

datków
na cele oświaty o 13.413.577 zł,
czyli o 4 proc. w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym.

Zasadniczym trzonem pracy 0-
światowej wogóle, a w skompliko-
wanych pod rożnemi względami wa-
runkach polskich w. szczególności,
jest wytworzenie jasno określonego

kierunku ogólnej polityki
oświatowej,

z której wynikają zasadnicze linje
wytyczne dla pedagogicznej i admi-
nistracyjnej działalności resortu 0-
światy.

Analiza wszystkich elementów,
o których wspominam, posunęła się
już daleko naprzód dając w wyniku
jasno określoną * naczelną polską
myśl wychowawczą. Myśl ta polega
na dążeniu do osiągnięcia przemian
psychiki młodzieży i całego społe-
czeństwa w kierunku obudzenia i
wyrobienia
poczucia solidarności państwowej.
Stwierdzam z głębokiem  prze-

konaniem, że na takich zasadach
oparte wychowanie wszystkich oby-
wateli polskich nietylko nie jest
sprzeczne z dobrem narodu polskie-
go, ale że na niem dopiero może byc
oparie wychowanie narodowe. 4
tem samem przekonaniem twierdzę,
že tak właśnie określona myśl wy-
chowawcza tworzy istotę i sens naj-
głębszy

wychowania państwowego,
jako pojęcia obejmującego ogół oby-
wateli Kzeczypospolitej i zespół
wszystkich cech psychicznych, skła-
dających się na wytworzenie się
typu obywatela, umiejącego myśleć
kategorjami

pojęć państwowych
i opanować odruchy rasowe lub ple-
mienne. Nie sądzę ażeby znalazł się
między nami ktoś, ktoby zaprzeczył,
że wychowanie iakiego typu jest
najpiękniejszem zadaniem, jakie
można było postawić szkole polskiej.

Tu premjer przytoczył szereg
prac nad

przebudową ustroju szkolnego,
a omówionych już szczegółowo
przez referenta.

Zkolei parę słów* orjentacyjnych
co do perspektyw w zakresie po-
szczególnych rodzajów szkolnictwa.
Przedewszystkiem bez wahania, jak-
kolwiek nie bez przykrości, zwra-
cam uwagę na ogrom przeszkód,
stojących na drodze realizacji za-
sady o
powszechnym obowiązku nauczania.

Niestety, przeliczyliśmy się, bio-
rąc w zaraniu niepodległości ten
wielki ciężar na nieokrzepłe jeszcze
barki, Już w ubiegłym roku chara-
kteryzowałem panom ciężką w tej
dziedzinie. sytuację, Mieliśmy wów-
czas niespełna pół miljona dzieci,
dla których nie starczyło miejsca w
szkołach. Przyrost dzieci w wieku
szkolnym wynosi w obecnym roku
szkolnym około 182,000 dzieci. Ra-
zem z pozostałością z roku ubiegłe-
go stanowi to około 640.000, czyli
około 10 proc. ogółu dzieci w wieku
szkolnym pozostało znów poza
szkołą. Jedynie na Śląsku, w woje-
wództwie poznańskiem i na Pomo-
rzu obowiązek szkolny wypełniony
został w 100 proc.

Po omówieniu ważniejszych po-
sunięć z dziedziny

szkolnictwa średniego
ogólnokształcącego, zakładów dla
kształcenia nauczycieli i szkolnic-
twa zawodowego p. premier prze-
szedł do zagadnienia

szkół akademickich.
Mamy w tej dziedzinie do zano-

towania fakt przełomowego znacze-

kwoty wy-

" nia, jakim było wejście w życie usta-

wy z dnia 15 marca 1933 r. Nie mo-
śę sobie przy tej sposobności odmó-
wić dużej satysiakcji, Frzed rokiem

staiem w tej smej izbie pod gradem
oskarżeń. Niektórzy z panow ra-
czyli widzieć najbiiższą przyszłość
poiskiego szkolnictwa akademickie-
go w barwach niemal pogrzebo-
wych, — a dzisiaj, $dy ustawa już
obowiązuje i jest wykonywana, oka-
zuje się, że wszystkie te straszliwe
obawy i alarmy były conajmniej
pionne. Reforma nie spowodowaia
żadnych wstrząsów. Płonne okazały
się rownież przestrogi i alarmy z po-
wodu tych artykułów nowej ustawy,
które zawierają postanowienia  do-
tyczące młodzieży.

Fragnę tutaj zapoznać panów z
zasadami, na których zostaia opar-
ta przebudowa

życia organizacyjnego miodzieży.
Frzysiępując do pracy nad roz-

porządzeniami wykonawczemi, wzią-
iem jako zasadę organizacyj stu-
denckich charakter jednouczelniany,
wychodziłem bowiem z założenia, że
życie organizacyjne młodzieży aka-
demickiej może i powinno koncen-
trować się w.murach uczelni. ŹZno-
sząc

organizacje centralne,
występujące «pod+nazwą „związków

ogólnopolskich”, działałem z пар
śiębszem przekonaniem, że utrącę
polityczne
będące przyczyną i zarazem źródłem

zamętu na uczelniach, E
Stwierdzam, že miodziež zasto-

sowała się naogół do nowych prze-
pisów. Akcja ta została zakłócona
tylko
w uniwersytecie warszawskim

i to w sposób — jak na stosunki
polskie — niebyważy, bo przy uży-
ciu rewolwerów. Nie mogłem się
zawahać przed wykonaniem ciążą-
cego na mnie z mocy obowiązującej
już ustawy obowiązku i wydaiem
zarządzenie o

zaraknięciu uniwersytetu.

Mam nadzieję że czynniki, które
w poprzednich latach inicjowały za-
burzenia, zorjentowaty się, że zaszły
za daleko i że wypadki, któreby
zmusiły mnie do podobnych zarzą-
dzeń, już się nie powtórzą,

Skoro mówię o szkołach akade-
mickich, to chciałbym poruszyć
jeszcze sprawę wyników

reiormy opłat studenckich,
Były one w roku ubiegiym w pierwszym roku wykonywania usta-

wy, wybitnie pomyślne, Wyniki fi-
nansowe przeszły oczekiwania. O-
śólna liczba studentów w Polsce w
porównaniu z rokiem poprzednim nie
spadła, a nawet powiększyła się,

Na zakończenie pragnąibym do-

rzucić kilka uwag do naszej
polityki wyznaniowej,

Głównem zadaniem mojem w
chwili obecnej jest pracą nad upo-
rządkowaniem chaotycznych jeszcze
stosunków prawnych w tej dziedzi-
nie.
idą w kierunku unifikacji prawa
wyznaniowego, uregulowania sto-
sunku państwa do poszczególnych
wyznań na podstawie polskich
ustaw.

WI wyliczonym tu zarysie spraw
znajdą się również nieuregulowane
przez konkordat, albo zostawione
do późniejszego załatwienia sprawy

wyznania katolickiego,
Życzliwe ustosunkowanie się rzą-

du do istotnych potrzeb Kościoła,
staranne przestrzeganie i lojalne
wykonywanie przez rząd konkor-
datu — wszystko to utrwala coraz
bardziej harmonijne stosunki, istnie-
jące między Stolicą Apostolską a
Rzecząpospolitą,  Zrozumienię, że
konkordat. jako układ między Stoli-
są Apostolską a Rzecząpospolitą,
jest aktem obustronnym, który,
wraz ze wszystkiemi innemi kon-
wencjami, obie strony wykonywać i
szanować są obowiązane, zaczyna
pomału docierać do świadomości
nawet tych, dla których zrozumienie
tej obopólności nie było zawsze jasne,

ekspozytury stronnictw,|

Przechodzę do spraw
wyznania prawosławnego

i zaraz na wstępie chcę z całym na-
ciskiem stwierdzić stanowczą wolę
"rządu do jaknajszybszego uregulo-
wania położenia prawnego tego ko-
„Ścioła i ustalenia do niego stosunku
państwa. Pod tym względem została
już dokonana olbrzymia praca przy-
gotowawcza. konsekwentnie zmie-
rzająca do celu, mającego stanowić
zwrotny punkt w życiu kościoła
prawosławnego w folsce. Tym
punktem ma być nietylko zwołanie
Soboru Generalnego, na pokrycie
kosztów którego zawsze znajdą się
potrzebne środki; ma nim być prze-
dewszystkiem stworzenie takich
form organizacyjnych ustroju we-
wnętrznego, które, w zgodzie ze
„świętemi kanonami, zachowując ab-
solutną czystość wierzeń prawo-
sławnych, utrzymując niczem niena-
ruszoną jedność kościelną byłyby
jzarazem życiowo i psychologicznie
jzgodne z istniejącym w obrębie na-
szego państwa faktycznym układem
stosunków, a tem samem pozbawio-
ne obcych naleciałości i cech, które
powstały w przejściowym okresie
historycznym pod wpływem obcej
formacji państwowej i są już dziś
tylko zamierającemi po niej śladami.

Co się tyczy spraw
wyznań ewangelickich,

to w tej dziedzinie idą w dalszym
jciągu prace nad przygotowaniem
materjału legislacyjnego, zwracając
baczną uwagę na pewne przemiany
ideowe, nurtujące w łonie tych wy-
znań na terenie światowym, oraz na
relleksy tych przemian w granicach
państwa polskiego.

Kończąc omówienie spraw wy-
znaniowych. pragnę tylko jeszcze
zaznaczyć, że Ministerstwo wyka-
zuje ciągłą i realnie wyrażoną
troskę nad stworzeniem dla

żydowskiego życia religijnego
ram ustrojowych, w których ludność
żydowska mogłaby jaknajszerzej za-
spakajać swe potrzeby religijne.
Wymienię tutaj rozszerzenie zasię-
gu terytorjalnego nowej ustawy uni-
tikacyjnej o organizacji wyznanio-
wych gmin żydowskich,

WIEDEŃ. (Pat). Dziś o godz. 8.15

kretarz stanu Suvich w. towarystwie

 

MORGES. (KAP). Jak  donosi-

mentami, w Riond Bosson Helena z
baronów Rosenów  Ignacowa Pade-
rewska.

|  Ś.p. Helena Paderewska położy-
ła wielkie zasługi dla Polski. -Pod-
jeczas wojny światowej prowadziła
'słowem i czynem propagandę na
| rzecz

 
niepodległości i zjednoczenia

ką Polskiego Białego Krzyża i pre-
zeską Polskiego Towarzystwa Czer-

PARYŻ. (Pat). Pogrzeb ś. p. Pa-
derewskiej odbędzie się 19 'stycznia

KRÓLEWIEC.

bizny | obszerne życiorysy.

21 b. m.

korpusu dyplomatycznego, Telegraficznej.

   

   

 
 

Polityczna wizyta m

liśrny, zmarła opatrzona ŚŚ. Sakra-.
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zagranicą 8 zł.

Ze straszakiem porwał się na konsulat
niemiecki.

;Telefonem od własnegu korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj około g. 5ej po południu do konsulatu
niemieckiego przy ul. Pięknej padły 2 strzały.

Strzały te oddał żyd nazwiskiem Zygmunt Bachman.
Bachman jako obywatel niemiecki zjawił się w konsulacie, a gdy

mu, jako żydowi, odmówiono załatwienia jego spraw, wyszedł na ulicę i
strzelił do okien.

Strzały nie spowodowały żadnych szkód, gdyż | Bachman
ze straszaka.

strzalał

Czyn swój tłómaczy on zdenerwowaniem.'

Wizyta generała estońskiego.
(Telefonem od własnego korespondente.)

WARSZAWA. Dnia 2 lutego przybywa do Warszawy szef sztabu
armji estońskiej, gen. Juhan Tórnvaldt. Jest on wielkim przyjacielem
Polski i odwiedzał nasz kraj już uprzednio, a mianowicie w roku 1925.

Obecnie gen. Juhan Tórnvaldt ma zamiar zwiedzić nasze urządze-
nia wojenne oraz większe ośrodki przemysłowe. ‹

JTI IKTSTIUEI EESTESTA TDI НОО KPE оООООВ ОЬАЙ

Walka hlilerowców z pradami monarchistczneni.
„Monarchiści są niebezpieczniejsi ód komunistów”.

8 BERLIN. (Pat.)  Kursujące, od
ałuższego czasu w cudzoziemskich
kołach berlińskich pogłoski o  sil-
nych tarciach wewnętrzno-politycz-
nych, zwłaszcza wśród biurokracji
niemieckiej, na tle orjentacji poli-
tycznej oraz programu reorganizacji
Rzeszy znalazły swe potwierdzenia

w mowach wygłoszonych na zgro-
madzeniach organizacyj rzemieślni-
czych i handlowych oraz na zgro-
madzeniu związku urzędników Rze-
szy.
W ostatniej swej mowie wygło-

szonej w retuszu dzielnicowym w
Berlinie pruski nadradca star Ger-

 

Ce mówił prof. M. Birżyszko
w Kownie e Wilnie?

Ifelefonem od własnego korespondenta.)

KRÓLEWIEC. Z Kowna donoszą: Prof. M. Birżyszko po po-
wrocie z Wiina zdecydował się udzielić prasie wywiadu w związ-

ku z pobytem jego w Polsce.

Prezes Związku Wyzwolenia Wiina oświadczył, że tym razem

przyjęty został w Polsce nieżyczliwie.

W Wilnie stale pilnowało go dwóch agentów policyjnych(?!)
którzy oświadczyli mu, że chronią go przed ewentualnym zama-
chem(li) ze strony emigrantów litewskich I

Dyrektor programowy radia

przed bandytami(?1)

wileńskiego p. Hulewicz zapro-

ponował mu chwilkę w rozgłośni wiieńskiej, lecz prof. M. Birży-
szko odmówił, gdyż p. Hulewicz
ry treści przemówienia.

zażądał oddania sobie do cenzu-

Mówiąc o sprawach politycznych prof oświadczył, że Litwa po-
mime zdawania sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa ze

strony Niemiec, nie zawrze bloku z Polską z powodu spr. wy
wiieńskiej.

LS

   

in. Suvicha w Wiedniu.

 
 

LAS ITT LDPE

 

sekretarza legacyjnego p. Comellie-clerz Dollfuss, poczem razem prze-

kretarza stanu Suvicha powitał kan-

 

ZGON S$. P. HELENY PADAREWSKIEJ.
wonego Krzyża. Kierowała akcją ży-
wienia dzieci i ubogiej ludności pol-
skiej. Po wojnie zajęła się losem
biednej inteligencji, przyczyniając
się do powstania schronisk dla star-
ców, jak również fundując «szkołę
gospodarczą w Julinie,

Ža jej czyny miłosierdzia chrze-
ścijańskiego, wypływające z głębo-
kiej wiary i wielkiej miłości bliźnie-

Ustrojowe prace Ministerstwa państwo polskiego. Była założyciel- |go, Ojciec św. odznaczył ś. p. Hele-
nę Paderewską krzyżem „Pro Eccle-
sia et Pontifice".

Pogrzeb.
nacmentarzy Montmorency pod Pa-
ryżem.

Fałszywa wiadomość o śmierci
Ignacego Paderewskiego w Rydze.

fTelefonem od własnego korespondenta.)

Z Rygi donoszą:

padła oilarą fałszywej wiadomości, podanej z Berna o śmierci

Ignacego Paderewskiego zamiast š. p. Heleny Paderewskiej nazy-
wając go pierwszym Naczelnikiem Państwa Polskiego. Į

Prasa życziiwie usposohlona wobec Polski zamieściła podo-

Prawie cała prasa łotewska

Wiadomość ta wprowadziła w błąd, bawiącą w Rydze dele-

gację polską z Wystawą Sztuki polskiej przywieziona z Moskwy!
która chciała odwołać dzień otwarcia wystawy wyznaczonej na

` я

Otiarą te] Intormacji padli również niektórzy przedstawiciele

którzy zaczęli składać przedstawi-

cielstwu poiskiemukondolencję. Dopiero późnym wieczorem wy:
Jaśniła się fatalna pomyłka korespondenta Łotewskiej Agencji

przybył do Wiednia włoski podse-|go. Wychodzącego z wagonu podse- szli przed frontem kompanji honoro-
wej. W, salonach dworca kanclerz
przedstawił _ gościowi  wloskiemu
członków swego orszaku. Opuszcza-
jącego dworzec podsekretarza stanu
Suvicha zgromadzona na placu pu-
bliczność witała okrzykami: „Heil
Mussolini! Heil Dolliuss!“

BERLIN. (Pat). Mimo pozornej
objektywności, jaką prasą niemiecka
usiłuje zachować w swoich informa-
cjach o podróży włoskiego podse-
kretarza stanu Suvicha do Wiednia
przebija z jej komentarzy wyraźne

, zakłopotanie,

Rzymski korespondent „Berliner
Tageblattu* dochodzi do wniosku, że
podróż Suvicha może mieć tylko
znaczenie wizyty uprzejmościowej.

Według korespondenta „Vossi-
sche Ztg.“ rozmowa podsekretarza
stanu Suvichą z kanclerzem Dollfu-
sem dotyczyć będzie przedewszyst-
kiem stosunków _ gospodarczych
między obu krajami.

„Berliner Ztg” w depeszy z Bu-
dapesztu zapewnia, że w kołach wę-
gierskich nic nie wiadomo, jakoby
Włochy nosiły się z planem dopro-
wadzenia do politycznego i gospodar
czego

Pozatem — zapewnia dziennik —
rząd Goemboescha od samego po-
czątku przeciwstawia dążeniom, aby
Węgry stanęły po stronie rządu
Dollfussa, bądź też porzuciły neu-
tralne stanowisko wobec 'Austrjii
Niemiec,

„Deutsche Allg. Ztęg:* pisze o za-
wiedzionej nadziei Wiednia, twier-
dząc, że Włochy zgodzą się na po-
średnictwo między Austrją i Rzeszą. 

 

 

 

sojuszu Austrji z Węgrami. |.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenta

która odbędzie się w lokalu własnym (Orzeszkowej 11). Do tańca przygrywać
będzie pierwszorzędny „jazz pod dyrekcją znanego kompozytora muzyki tanecz-
nej p. Jaszczyńskiego. Zaproszenia otrzymać można od członków Koła oraz
w Sekreiarjacie w g. od 6 do 7 wiecz. Wstęp 2 zł. dia akademików 1 zł.

 

OBUWIE|
Spacerowe, balowe,

narciarskie,
łyżwiarskie i t d.

LA BELCEN
|AKN L S OSA

TYLKO DO 5-G0 LUTEGO,

W. LUFICKI. Filas, Vielka 30.

 

litzer zaatakował w bardzo ostrych.
słowach reakcję, która, zbierając się
w klubach urzędniczych i lożach
wolno-mularskich, stara się przez
bierny opór podkopywać narodowy
socjalizm. Nawiązując następnie do
okrzyków, jakie padły w pałacu
Sportowym, domagającym się po-
wrotu cesarza Wilneima II. Gerlitzer
zaatakował bezpośrednie byłego ce-
sarza, oświadczając: -

„Zastrzegamy się przeciwko te-
mu, aby dostojny pan z Doorn wzy
wał—jak to uczynił w iednem mie-
ście — do współpracy mad osta-
tecznem uszczęśliwieniem Niemiec
przez powrot monarchji, Powrót do
stojnego pana do Niemiec nie jest
kwestją ważną ani dla niego same-
go, ani dla kraju".

Działalaość monarchistów naz-
wał mówca saboiażem, zapowiada-
jąc, iż reprezentanci jtej partji są
bardziej niebezpieczni od komuni-
stów i trektowani będą narówni z
osobami, działającenii na rzecz pro-
pagandy marksistowskiej. е
W podobnym duchu przemawiał

radny miejski Kaster. :
W tem świetle zrozumiałe stają

się wydane przez ministra Goeringa
rozporządzenia w sprawie rowiązasia
lóż i klubów wolnomułarskich w
Niemczech.

AAnitėtja aulypolkka w Kzynie.
RZYM. (KAP). W rzymskim In-

stytucie kultury faszystowskiej od-
byt się odczyt senatora Guido Carlo
Visconti di Modrone o kwestji „ko-
rytarza“. Mėowca przedslawiwszy
sprawę ze stanowiska historycznego
i politycznego wskazal, že Gdynia
powstaia wprawdzie w sposėb cu-
downy ale nie mniej sztuczny na te-
rytorjum polskiem, przez co Gdańsk
skazany jest na upadek polityczny i
ekonomiczny, a wreszcie na zagła-
dę. Oczywiście twierdzenie to jest
bezpodstąwne, bo wiadomo, że przy
normalnym rozwoju handlu polskie-
go obydwa porty zaledwie będą w
stanie podołać potrzebom' ruchu.
Odczyt, w którym senator włoski,
starał się być pozornie bezstronnym
miał na celu wykazać prowizorycz-
ność i nienaturalny stan „korytarza“
oraz niebezpieczeństwo płynące stąd
dla Europy. Wojna, Nm mówcy,
wydaje się obecnie nieprawdopo-
dobną gdyż Niemcy są nieprzygoto-
wane a Polska uzbrojona „aż po zę-
by” (fino ai denti) i podtrzymywana
w swych ambicjach przez Francję.
Odczytowi przysłuchiwało się wiele
wybitnych osobistości ze świąta po-
litycznego oraz książę Aimone Sa-
baudzki.

Г

łapad pirtów chliskith,
LONDYN. (Pat). Wedź.g doniesień

z Szanghaju, na pełnem mo zu mię- *
dzy Szanghajem a Tsing Tac piraci
dokonali zuchwałego napadu na pa- |
rowiec chiński Pooan, wiozący 100
pasażerów . Chińczyków 15 tu pira-
tów, którzy dostali się na
charakterze pasażerów, obe: władni-
ło ofizerów i zmusiło kapitana do
przybycia do portu w Swatow, gdzie
piraci wylądowali, zabierając łup oraz 9 najbogatszych pasażerów, ja*
ko zakładników, и A
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i czego ТОЛГО
wydra: adw.

Na marginesie przemówienia
min. W. R. i 0. P.

Na innem miejscu numeru dzisiej-

szego zamieszczamy krótkie stresz-

czenie bardzo obszernego przemó-

wienia, jakie wygłosił p. prem. Ję-

drzejewicz (piastujący jednocześnie,

jak wiadomo, portiel oświaty) na

komisji budżetowej Sejmu.

Jak można było spodziewać się,

główny nacisk mówca położył na

tak zw. „wychowaniu państwowem'.

Z określeniem tem spotykamy się

ostatniemi czasy bardzó często, cho-

ciaż mało kto zdaje sobie sprawę

z tego, co pod niem należy rozu-

mieć. Się

Nawet śród nauczycielstwa, któ-

re ma wprowadzić w czyn owo „wy-

chowanie państwowe”, olbrzymia

większość jest przekonana, iż na-

leży pod tem rozumieć agitację wy-

borczą za BB. uroczyste obchodze-

nie pewnych „galówek”, zdobienie

wszystkich ścian we wszystkich

ubikacjach portretami, wysyłka po-

eztówek na Maderę i t. pod.

Jakkolwiek jest to może trzonem

„wychowania państwowego”. prze-

cie nie ogranicza się ona wyłącznie

do tych zewnętrznych forin, posiada

dalsze cele, które mówca sprecyzo-

wał dość wyraźnie w ten sposób:

Celem wychowania pań-

stwowego jest „wytworze-

nie typu obywatela umie-

jącego myśleć kategorja-

mi pojęć państwowych i

opanować odruchy rasowe

lub plemienne".

Jakkolwiek bardzo dalecy je-

steśmy od teorji rasowych Hitlera.

jednak rozumiemy, iż państwo opie-

rać się może jedynie na narodzie.

Na tym fundamencie opierają się

dziś wszystkie państwa cywilizowa-

ne. Pomysł wytworzenia jakiegoś

bezpłciowego pod względem

/ narodowym „obywatela“ jest nie-

realny, chybiony i niebezpieczny.

Podobny eksperyment  widzie-

liśmy w Austrji przedwojennej i wi-

dzieliśmy do czego on doprowadził:

Austrja rozpadła się, a narody, któ-

re w jej skład wchodziły. pozostały

tem, czem były: Czesi — Czechami,

Węgrzy — Węgrami Polacy —

Polakami, a Niemcy —  Niem-

cami. 1

Jeżeli Polska, rozdzielona mię-

dzy trzy państwa, mimo panującego

tam systemu „wychowania państwo-

wego”, nie wytworzyła trzy „typy

obywateli umiejących myśleć kate-

4 śorjami pojęć państwowych” (t. j.

rosyjskich, niemieckich i austrjac-

kich), lecz przeciwnie, przy pierw-

| szej sposobności złączyła się w jed-

no celem stworzenia swejwłasnej,

polskiej, narodowej państwowości,

to zawdzięcza jedynie wrodzonemu

i głęboko zakorzenionemu poczuciu

narodowemu, co w mowie potocznej

można oczywiście określić też sło-

wem „rasa“ lub plemię”. Błędną

jest teorja Hitlera o tyle, iżwyobra-

ża on sobie naród jako rasę czystą

gdy w rzeczywistości narody euro-

pejskie są produktem krzyżowania

ras i kultur. Doszukując się czystej

rasy niemieckiej, nie znalaztby Hi-

tler Niemca — w Niemczech, tem

niemniej jednak stanowią Niemcy

naród jednolity, o wspólnym, wyro-

bionym języku i wspólnej kulturze.

Na tem też polega siła odporna

“į trwałość państwa niemieckiego,

które, mimo poniesionych klęsk. nie-

tylko nie rozpadło się, ale bardziej

jeszcze się skonsolidowała

Podczas gdy wszystkie państwa

odbudowują się dziś na zasadach

narodoych, stosując idee narodowe

nawet w dziedzinie gospodarczej —

Polska nie może stanowić wyjątku.

- Typ jakiegoś „obywatela" bez naro-

dowości, umiejącego jedynie „my-

śleć kategorjami pojęć państwo-

я '_ wych“ jest nierealny, na takich nie

| buduje się państwa.
Państwo polskie nie odmawia

swym mniejszościom praw języko-

wych i kulturalnych, ale opierać się

może tylko na elemencie polskim—

wtedy tylko będzie trwałe i potęż-

ne.

ldąc w kierunku wytyczonym

przez p. Jedrzejewicza „wytwarza-

nia typu, umiejącego myśleć kate-

gorjami pojęć państwowych i opa-

nować odruchy rasowe i plemien-

| ne", dojdziemy rychło do tego, że

w szkołach polskich zniesiony zo-

_ stanie język polski, jako rasowy i

imienny, a więc zbyteczny dla

А шу со?...

Świat przeżywa dziś czasy, kiedy

dnie stają się epokami.

Włochy, Niemcy, Stany Zjedno-

czone przeprowadzają gruntowne re-

formy swych ustrojów społecznych.

Dzieje się to_na przestrzeni jednego

tygodnia, ukazują
prawdę dziejowego znaczenia, obej-

mujące ponad 200 miljonów ludzi.

Dobrze pisze „ABĆ*, że można

uznawać za słuszne luo niesłuszne

posunięcia kierowników polityki

tych państw, ale niewątpliwie doko-

nują one przewrotu w zakresie życia

gospodarczego społeczeństw.
Pozornie całkiem odrębne, wszyst

kie te projekty mają jednak jedną

cechę wspólną.
Wspólną cechą tych wielkich przemian

jest przedewszystkiem jedno: dążenie do

mobilizacji i aktywizacji najszerszych mas

dla podołania olbrzymim trudnościom i za-

daniom, stojącym przed poszczególnemi na-

rodami. Krótko można ten proces określić

jako uspołecznienie polityki i gospodarki.

W ten sposób, zdaniem GARe

zagadnienie ustrojowe staje się na

całym świecie sprawą energetyczno-

społeczną, ;

Zadaniem ustroju nie jest tworzenie

sztywnych form władzy, ale zbieranie i

przetwarzanie dla określonych celów możli-

wie największych ilości energji politycznej,

społecznej i gospodarczej.

Za pomocą czołgów, karabinów i ost-

rych dekretów można nakazać posłuch ca-

łemu społeczeństwu, ale środkami temi nie

wywoła się entuzjazmu pracy i współpra-

cy; można zabić poczucie godności ludzkiej

i przemienić społeczeństwo w gromadę po-

słusznych niewolników, ale nie wychowa

się świadomych swych obowiązków obywa-

teli.

Rozumieją to już dzisiaj niemal wszyst-

kie dyktatury i dlatego, usuwając na bok

względy polityczne i osobiste, stają „fron-

tem do człowieka”. Drogą uspołecznienia

polityki i gospodarki dążą do mobilizacji i

aktywizacji najszerszych mas. Nie sto pro-

cent poslusznych poddanych, lecz 100 рго-

cent świadomych pracowników idei — oto

hasło naczelne.

U nas, niestety, jest całkiem ina-

czej. r
Ślepi i głusi czekamy z założonemi rę-

koma lepszych czasów, a 10 procent nasy-

conych ma tylko jedną troskę: utrwalić po”

siądaną władzę.

„Reorganizacja.

Jakby uzupełnieniem wywodów

„ABC” jest artykuł wychodzącego w

Krakowie socjalistycznego „Naprzo-

du“.
Otóż wówczas, gdy społeczeń-

stwa zachodnie szukają wyjścia Z

tragicznego położenia, my ogram-

czamy się do ustawicznych „reorga-

nizacyj” tego, co właściwie do żad-

nej „reorganizacji nie nadaje się.

Co bowiem z tego przyjdzie, że

zamiast Walerego na stanowisko

premjera przyjdzie Aleksander, a za-

miast Aleksandra — Józej?

Nic, absolutnie nic!

Ani jeden, ani drugi, ani trzeci

kryzysu nie zwalczy, bo mają to sa-

me, wspólne nastawienie, które przy

Walerym było tak samo fałszywe i

szkodliwe, jak przy Aleksandrze, a

następnie Józefie.
To samo z innemi

mi“.
Wiasnie о jednej z takich „reor-

ganizacyj” pisze „Naprzód”: |

Sprawa postawiona jest z ujmującą

szczerością. Rola Polski polega ma na tem,

że dzięki „mgle“, która u nas stale panuje,

dzięki uroczemu polskiemu balaganowi, Z0-

brazowanemu w fantastycznym dworze

Lekcickiego, nikomu się nie chce brać zbyt

serjo ani siebie ami bliźnich. Bałagan bo

jest, to prawda, ale ten bałagan ma swój

urok, jest ogromnie sympatyczny, Ludzie

przez lenistwo, opieszałość, niekonsekwen-

cję, warcholstwo, a może + potroszę przez

„dobre serce" poprzestają na drobnych do-

kuczłiwostkach — na prawdziwe, w typie

hitlerowsko-bolszewickim, zdabyć się nie

potrafią. A więc: Niech żyjePolska!

„Naturalnie reorganizacja ma się od-

być pod kątem widzenia oszczędności. Oka-

zuje się bowiem, że t. zw. przeszeregowanie

urzędników przyniosło wprawdzie urzędni-

„reorganizacja-

Prokurator więzienny Strumpi,

pod ktėrego nadzorem byli więźnio-

wie  brzescy  odsiaduia karę w

więzieniu  Mokotowskiem wyraził

zgodę na udzielanie co tydzień wi-

dzenia b. więźniom brzeskim z ich

rodzinami. Widzenia te odbywać się

się ustawy na- |

 

"W. więzieniu mokotowskiem.

kom znaczny uszczerbek w dochodach, ale

skarb ma z tego minimalne korzyści. W tym

wypadku sprawdzają się zapewnienia mi-

nistra, że globalna suma wydatków perso-

nalnych nie zostanie zmniejszona — nie wy-

jaśnia się tylko, czy z tego powodu, że pew-

"ne płace zostały grubo przesolone. Faktem

więc jest, że musi się poszukiwać oszczę-

|dności na innych miejscach. I tu każdego,

kto wchodzi trochę głębiej w rzecz, zastana-

wia, dlaczego ministerjum skarbu musi

mieć czterech wiceministrów, kiedy daw-

niej przy więcej skomplikowanych stosun-

kach wystarczało dwuch. Ma więc nastąpić

reorganizacja zapomocą redukcji personal-

nej na stanowiskach trzeciego stopnia płac.

dem tego „zamachu* na p. Koca czy p.

Kozłowskiego — jednego z nich wymieniają

jako ofiarę tej reorganizacji—to inna spra-

wa; w każdym razie druga para: pp. Ję-

drzejewicz'i Jastrzębski podobno nie wcho-

dzą w rachubę, oni mają przetrwać”.

Pewni jednak jesteśmy, że nawet
ci, tak mocno skoligaceni panowie,
kryzysu w Polsce nie przetrwają.

„Kochany bałagan*.
Zresztą o tem, co się w Polsce

dzieje wiemy aż nazbyt dobrze,
byśmy mieli cytować lylko prasę
opozycyjną.

Posłuchajmy, co piszą o „refor-
mach'' obozu dziś rządzącego w Pol-
sce jego przyjaciele.

napisał ostatnio komedję p. t. „Ro-

dzina".
O tej komedji napisał recenzję w

„Wiadomościach Literackich“ nieja-

ki dr. Breiter (też „z naszych”), a z

kolei recenzję p. Breitera na łamach

„Gazety Polskiej" omawia p. J. E.

Skiwski.
W ten sposób za jednym zama-

chem mamy streszczenie poglądów

dwóch pism prorządowych i trzech

pisarzy sanacyjnych, W tem, dla za-

chowania odpowiedniego stosunku
liczbowego, dwóch żydów.

Pana Skiwskiego zajmuje głów-

nie zakończenie artykułu, gdzie p.

Breiter jest w całkowitej zgodzie z

p. Słonimskim.
„Lekcice urastają pod koniec sztuki —

pisze dr. Breiter — do symbolu całego kra-

|ju, a chociaż stary Lekcicki, jakby naprze-

kór sobie, powtarza, że i ty, w tej mgle pol-

skiej, staje się duszno, jak wszędzie na świe

cie, to jednak kraj nasz jest krajem naj-

mautejszego ciśnienia (podkr. moje): tu mo-

że rozprężyć mięśnie i hitlerowięc i bolsze-

wik. Czyżby nie należało „zrobić z Polski

sanatorjum dla cudzoziemców, zmęczonych

dyktaturami?"

Naszem zdaniem p. Breiter ma

rację że zastrzega miejsca w sana-

torjim wyłącznie dla... „cudzoziem-

cėw"' (czytaj żydów) bo miecudzo-

ziemcy i nieżydzi w takiem sana-

torjum „polskiem“ stanowczo nie

potrafiłyby odpocząć.
Ale dajmy głos p. Skiwskiemu z

„Gazety Polskiej”, którego wprost

rozczula szczerość p. Słonimskiego.

Rzeczywiście rozczuiająca cha-
rakterystyka. Ale na tem nie koniec.

Zdaniem p. Słonimskiego (w inter-

pretacji p. Skiwskiego) urok Polski
tkwi

nie w jakimś charakterystycznym dla

ducha polskiego poglądzie na godność

ludzką — lecz w tem ogólnem mglistem

rozprężeniu, które dla ludzi zmęczonych

życiem ma wszystkie uroki wygodnej wi*

legjatury. — Kochany bałagan!

Pana Skiwskiego bynajmniej nie

oburza fakt, iż autora „Rodziny”

ten „kochany bałagan” w Polsce

nie razi, a nawet mu się podoba.

Nas także stanowisko p. Słonim-

skiego nie dziwi. Jako żyd, czuje się

on najlepiej w „bałaganie” i gotów

pobłażliwie patrzeć na. „drobne do-
kuczliwości', byleby nie doszło do

radykalnych zmian o typie... hitle-
rowskim.

To nas nie dziwi! Ale dziwi i o-

burza, że są Polacy, którzy w śrun-

cie rzeczy całkowicie poglądy Sło-

nimskich i Breiterów podzielają.

Dla nich obecny bałagan jest tak-

że „kochanym bałaganem”. 
będą bez tak zwanych siatek.

Byli więźniowie brzescyMastek,

Barlicki i Dubois spędzają czas

więzieniu nad pracami naukowemi.

Rodziny i przyjaciele polityczni b.

więźniów dostarczają im listew, kią-

żek i gazet,

——————— 7-2
;

Stronnictwo Narodowe
W niedzielę 21 stycznia o godz. 12,30

w
odbędzie się:

PUBLICZNE ZGROMADZENIE
sali przy ul. Orzeszkowej 11

Generalny Stronnictwa Narodowego

 DZIENNIKMILESSKI

z prasy | Musselini a żydzi.
„Hajnt*” w depeszy ż. a. t. z Lon-

|dynu, streszcza artykuł organu „Li-

gi faszystów imperjalnych* — „The

iaschist"','w którym został wypowie-

dziany pogląd na politykę proży-

dowską Mussoliniego. Przyjazny sto-

sunek Mussoliniego do żydów zna-

lazł swój wyraz w zamianowaniu ży-

da ministrem skarbu w popieraniu

|Rosji Sowieckiej, w przemilczaniu

|niebezpieczeństwa żydowskiego dla

jświata. Czyni to Mussolini dlatego,
že — jak pisze „The Fashist“:

| „chce on zabezpieczyć sobie poparcie

|świata żydowskiego na ten okres, kiedy w

| polityce włoskiej dojrzeje żądanie oddania

|Italji mandatu nad Erec Izrael".

BERLIN. (Pat). W. związku z wy-

powiedzeniem przez Francję trakta-

'tu handlowego z Niemcami,  „Voel-
|kischer Beobachter' pisze:

Wobec zarządzeń, wyraźnie wska-

| zujących, że Niemcy starały się uni-

knąć dalszego zaostrzenia konfliktu

"gospodarczego z Francją, wypowie-

| Gdynia — portem słowiańskim,
Zrozumienie  czesko słowackich

słer gospodarczych dla roli portu

|jgdyńskiego w handlu zagranicznym
zechosłowacji przejawiio się nie-

dawno w założeniu w Morawskiej

Ostrawie „Towarzystwa Handlowe-
go Polsko-Czechostowackiego".

W. związku z założeniem wspom-

nianego towarzystwa prasa czeska

w Morawskiej Ostrawie zaczyna po-

święcać zagadnieniu Gdyni coraz to

|więcej uwagi. Niedawno temu „Мо-

ravsko-ślezki denik' zamieścił arty-

kuł wstępny dr. Fr. Gregora, sekre-

tarza Gremium' Kupieckiego w Mo-
rawskiej Ostrawie.

 

 

|

 

dzenie traktatu handlowego przez
Francję wywołać musi w Niemczec

zdziwienie, Należy żywić nadzieję—
pisze dziennik—że nowe rokowania,
na które zgodziły się oba rządy w
duchu współpracy wkrólce dopro-
wadzą do pomyślnego wyniku.

owe zamachy hitlerowskie w Austrji
| WIEDEŃ. (Pat). Dziś rano na jed-

nej z ulic dzielnicy Mariahilt rzuco-

judało się policji schwytać sprawcę

, wybuchu. Okazało się, że jest to na-
rodowy socjalsta student politechni-

уOto Asi ma Po no petardę, która wybuchła z wiel- ki Voit. W czasie pościgu Voit zranił

(piszący po pols u), p. Słonims 1 kim hukiem. Po dłuższym pościgu ścigającego policjanta w udo.

| Kościoły katolickie w Meksyku

MEKSYK. (KAP). Rząd meksy-
kański coraz jawniej występuje prze-
ciwko katolicyzmowi, gwalcąc wszel
kie prawa Kościoła i dopuszczając
się aktów terroru w stosunku do du-
chowieństwa i wiernych, a tem sa-
mem nie dotrzymując paktu, zawar-
tego ze Stolicą Apostolską, Obecnie
zaledwie 1.024 księży ma prawo
pełnienia obowiązków kapłańskich.
Jest to znikoma garstka. jeśli wziąć
pod uwage liczbę katolików w Me-
ksyku, wynoszącą przeszło 15 miljo-
nów. W stanie Tabasco, liczącym
224.168 katolików, sankcję rządową
na pracę duszpasterską posiada tyl-
ko jeden jedyny kapłan. Wi samej
stolicy Meksyku obowiązki kapłań-
skie w parafji katedralnej sprawują
wyłącznie ks. arcybiskup Diaz, pry-
mas Meksyku, który zmuszony jest
do odprawiania trzech Mszy św.
dziennie, do słuchania spowiedzi, u-
dzielania Komunji św., odwiedzania
chorych itp. Mimo próśb, rząd od-
mówił przydzielenia drugiego kapła-
na, któryby mógł zastępować arcy-

 
Londyn. (Pat). Z Hawany donoszą

o przewrocie, dokonanym dziś rano
przez dotychczasowego szefa sztabu
wojsk kubańskich, byłego sierżanta,
a obecnie puśkownika Batistę, Jak
wiadomo, Batiste był tym, który stał
na czele powstańców w czasie rewo-
łucji w lecie ub. r. i umożliwił obję-
cie prezydentury republiki Kuby San

Napady bandy
'

CHARBIN. (Pat). Bandyci wyko-
leili na linji wschodnio-chińskiej po-

ciąg, zdążający w kierunku zachod-

nim. Lokomotywa i 5 wagonów, któ-

re wypadły z szyn, przewróciły się.
Wagony spłonęły. Na miejsce wy-

padku wysłano z Charbina specjal-

Skutki trzęsienia
KALKUTA (Pat) W-g otrzyma-

nych tu, niepotwierdzonych jeszcze
wiadomości, dwa szpitaie w Darb-

hangha zawaliły się, grzebiąc

Niema nauki religii
w gimnazjum połskiem w Białej

Jeszcze w sierpniu r. ub. minister

oświaty zwolnił, vez porozumienia z

Kurją Metropolitalną w Krakowie,

preiekta gimnazjum w białej, ks.

Mączyńskiego, i pszeniósł go w stan

nieczynny. Nie pomogły delegacje

rodziców do kuiu:ora w Krakowie i

do ks. metropolity Sapiehy. Przez

całe pół roku nauki religii w zakła-

dzie nie było, a na półrocznych świa-

dectwach w odpowiedniej rubryce

wpisano słowa: „Religii nie udziela-

no“,
Stan ten trwa i w, drugiem pėlro-

czu. Jest to skutek jednostronnych

zarządzeń władz szkolnych, nie li-

czących się z hierarchją Kościoła.

16 tysięcy
głodnych dzieci wWarszawie.

na którem Sekretarz

oraz poseł Wacław

Wstęp wolny.

kategorjami„obywatela, myślącego
jakimś

państwowemi" a zastąpiony

esperantem czy wolapūkiem. Wszak lekturę Sienkiewicza już

/

 

posi KAROL WIERCZAK

złożą: SPRAWOZDANIA POSELSKIE.

Rada szkolna m. Warszawy doży-

wia zaledwie 16 tys. dzieci w wieku

szkolnym, co stanowi tylko połowę

zaspokojonych w tej dziedzinie po-

trzeb.
Pozostała część 1, j. 16 tysięcy

dzeci robotniczych nie otrzymuje

ciepłych posiłków w szkole.

Rada szkolna tłumaczy to bra-

kiem funduszów.

Komarnicki

Wstęp wolny.

usuwa się ze szkół, ogranicza wy-

kłady religii. A wszak religja kato-

lieka to najpoważniejsza część skła-

dowa naszej - narodowości.

 

 

mają być zamienione na synagogi.
biskupa w razie choroby. Jak wia-
domo, na skutek umowy pomiędzy
poprzednim prezydentem Meksyku,
Portes Gil'em, a ówczesnym Delega-
„jem  Apostolskim,
Morelji, Ruiz y Flores'em, rząd me-
„ksykaūski oficjalnie
!do konstytucji specjalną klauzulę
dotyczącą publicznego i
nabożeństw oraz zwrotu tych dóbr
kościelnych, które były w posiada-
niu Kościoła przed wprowadzeniem
'nowych zakazów. Żadne z powyż-

szych zobowiązań nie zostało, ja

dotychczas, wykonane, a wręcz prze

ciwnie, stan rzeczy pogarsza się dla

katolicyzmu z każdym niemai dniem.

Pozostawienie jednego kapłana na

224,000 mieszkańców jest poprostu
bezczelnem naigrawaniem się, ja

również bezczelnemi poczynaniami

'są rozporządzenia rządu, dotyczące

zamiany kościołów katolickich na

świątynie. schyzmatyckie lub žy-

dowskie, co ma podobno nastąpić w

najbliższym czasie.

Nowy przewrót na Kubie.
Marlino. Obecnie Batista usunął go,

objął całkowitą władzę, wprowadził

stan oblężenia i polecił natychmiast

przerwać strajk generalny, przy po-|

mocy którego przeprowadził obecny

przewrót.

ustanowił Carlosa Mendieta, który

jprzyjął zaproponowaną mu godność.

tów na pociągi
w Mandżurji.

ny pociąś z pomocą lekarską. W pło
„mieniach spalonego pociągu zginęło

4 pasażerów, a 29 jest rannych. Ban-

dyci wysadzili również w powietrze
„Pancerny pociąg japoński w odległo-

|ści 58 mil na zachód od miejscowo-

jści Hengtachotze.,

ziemi w Indjach.
pod gruzami około 400 chorych.
Zdołano ocalić tylko jednego. Za-

waliły się również pałace mabara-

dży i jego brata.

(TSS II i ATI TEATRAS

| Ustąpienie
p. Drojanowskiego.

„Kurjer Lwowski' donosi, iż w
najgórniejszych _ kołach lwowskiej

„sanacji” rozeszły się pogłoski, ja-

koby prezydent m. Lwowa, osławio-
ny p. Wacław Drojanowski, miał u-
stąpić z zajmowanego stanowiska i

wycofać się wogóle z życia politycz-
nego i społecznego,

Wiadomość ta wywołała liczne

komentarze oraz żywe zadowolenie

| większości społeczeństwa lwowskie-

| go.

|

aś

POZNAŃ. (Pat.) Dn. 15i 16 b.
m. przzed ostrowskim sądem odbyła

się ro,prawa o szpiegostwo w try-

bie d raźnym przeciwko 5 obywa
telom niemieckim.
W połowie grudnia władze śled-

cze wykryły na granicy sensacyjną

aferę szpiegowską na rzecz jednego

z państw ościennych. W wyniku do-

chodzenia aresztowano kilku oby-

wateli niemieckich. Rozprawa "1

ła się przy drzwiach zamkniętych. 

Przedstawiwszy |

Arcybiskupem |

obiecał wnieść |

odprawiania |

Jako prezydenta Batisto

w artykule swoim rozwój ekono-
miczny Polski i konieczność powięk-
szenia eksportu czechosłowackiego,
dr. Gregor przechodzi z kolei do 0-
mówienia sprawy Gdyni.

„W r. 1922 — pisze on — prze-
szło przez Gdynię tylko 7 proc. ogól-
nych obrotów towarowych, w r.
1932 — 70 proc. W r. 1927 przewie-
ziono przez Gdynię 11 miljonów ton
towarów, w r. 1929 — 15 miljonów.
„Gdynia jest dzisiaj portem wykoń-
'czonym i miastem, liczącem 60 ty-
'sięcy mieszkańców. Jest tam rynek
bawełny, owoców, towarów  kolon-
'jalnych, olejów mineralnych, chemi-
|kaljów, są ogromne chłodnie, łusz-

Czy oszczędności są rzeczywistym powo-pe T a СУОЙЕСАН ЛЬХНО ЛОУО° * zę *
czarnie ryżu itd. Da się tam skon-

Wypowiedzenie traktatu
"handlowege z Niemcami.

centrować wiele z tego, czem slo-

wiańskie zaplecze dotychczas wzbo-
gacało inne porty. Ale trzeba pracy,
organizacji, dobrej woli. Jest rze-
czą naszych czynników, aby zrozu-
miały, jakie znaczenie może mieć
Gdynia jako słowiański port dla nas,

ji rzeczą Polski, aby oceniła, jakie
znaczenie może mieć przemysłowy
okręg ostrawski, szczególnie kraj
morawski-śląski i Słowaczyzna, dla

 

Gdyni.“
„ Zainteresowanie czechosłowac-

kich słer gospodarczych portem
gdyńskim należy powitać wpier ja-
ko widomy wyraz budującego się
zrozumienia tych sier przedewszyst-
|kiem dla własnych interesów, zkolei
jzaś należy je ocenić jako sukces or-
Jganizacji portu gdyńskiego. Należy
sobie życzyć, by sentyment czeski
dla, Gdyni wyraził się teraz w kom-
kretnych cyfrach, które w r. 1933
były niestety, niepokojąco niskie (ca
1 proc. obrotów).
 

'Odrniemczony
b. zabór pruski

Przeprowadzonym pod  konec
1933 r. na terenie Poznańskiego i
,Pomorza wyborom do komun  miej-
jskich poświęcił specjalny artykuł
jwychodzący w Czechosłowacji organ
Stronnictwa Ludowego — tygodnik
„Prawo Ludu', W) artykule powyż-
szym Cz: y m. in, że „wybory
przyniosły nowe sukcesy Polakom i
|potwierdziły ponownie odwieczną
Ipolskošė tych ziem, do których
Niemcy roszczą sobie całkiem  nie-
juzasadnione pretensje. Niemcy wy-
Iszli z wyborów jako nic nie znaczą-
ca garstka o minimalnej liczbie man-
datów. Nie trzeba przytem zapomi-
nać, że za rządów pruskich właśnie
miasta najbardziej były narażone na
Igermanizację, $śdyż były siedzibą u-

 

 

|rzędów niemieckich, wojska, insty-
|tucyj $ermanizacyjnych itd. Dziś
sztuczny pokost niemiecki miast
jwielkopolskich i pomorskich dawno
należy już do przeszłości: zniknął
bez śladu jak śnieg pod ożywczemi
promieniami polskości”,

|  Zkolei „Prawo Ludu“
szczegółowe wyniki wyborów,

podaje
anali-

zuje te wyniki i stwierdza na ich
podstawie, że miasta pomorskie są
dzisiaj bardziej polskie, niż sam
środek Polski koło Warszawy”.

Reinhardt będzie występo-
wał w Warszawie.

Słynny reżyser niemiecki Max
Reinhardt pertraktuje w sprawie
przybycia na szereg występów do
Warszawy wraz ze swą trupą po
drodze do Rygi.

Błoniu także mniej.
Obieg bilonu w Polsce wyniósł

na dzień 10 b. m. — 3248 mil. zł.
Monet srebrnych było w obiegu na
sumę 239,6 milj. złotych, Monet ni-
klowych i bronzowych — na 85,2
milj. złotych. W porównaniu z po-
przednią dekadą nastąpił spadek
obiegu bilonu o 16,8 miij. złotych.

Bez 'związku z aferą
Iwowską.

Dyrektor Zakładu Czyszczenia
Miasta we Lwowie p. pułk. Pytel,
zgłosił w dniu dzisiejszym па ręce
prezydenta miasta, p. Diojanowske-
$o, prośbę o zwolnienie z zajmowa-
nego stanowiska.

Prosba dyr. Pytla o zwolnienie nie
pozost.je podobno w związku z sy-
tuacją na terenie Zakładu Czyszcze-
nia Miasta.

samobójstwo na balu.
WI nocy z niedzieli na poniedzia-

łek na balu ołicerów rezerwy w

Warszawie odebrał sobie życie wy-

strzałein z rewolweru porucznik. u-
łanów Łowczewski.

 

 
Surowy ale sprawiedliwy wyrok

na szpiegów.
Wyrok ogłoszono rano we środę.
Dwóch oskarżonych -— Wiktora No-
waka i Marję Mohr skazano zasa-
dniczo na karę śmierci, przyczem
karę tę złagodzono na (dożywotnie
więzienie. Adolfa Sommera skazano
—za pomoc udzieloną agentom —
na 10 lat więzienia, sprawę zaś
dwóch oskarżonych postaaowiono
przekazać do postępowauia zwy-
kłego.

s4 > ‚
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DZIENNIK MILENSKI
 

KRONIKA.
Jeszcze w sprawie spredaży domów

z licytacji.
Wczoraj podaliśmy razem z pra-, miarodajnego źródła, licytacja z

są miejscową nadesłaną nam wiado- której nabyty został dom braci Szej-
mość o sprzedaży z licytacji domów niuków, odbyła się dnia 4 listopada
przy ul. Wielkiej Pohulance, Wileń-|r, ub. i dom ten nabył Bank Gospo-

EKSPLOATACJA

Dowiadujemy się, że Wileńska
Dyrekcja Lasów Państwowych za-
mierza przystapić do pianowego
eksploatowania bogactw leśnych na
Wileńszczyźnie. W.pie- wszym rzę-
dzie chodzi o racjonalną cksploa-
tację niezliczonej ilości w naszych
lasach grzybów i jagód. Dyrekcja

Życie gospodarcze.
BOGACTWI LEŚNYCH.

|zamierza zorganizować planowy i
na szeroką skalę obliczony eksport
tych artykułów, na rynk' zagranicz-|
ne. W sprawie tej odbyło się kilka:
przedwstępnych narad, m. in. zdecy-|
dowano w sprawie te; uawiązać!
kontakt z eksportową społdzielnią |

grzybów w Rudni.

SPORT.
Reprezentacja Wilna na mecz

z Rygą.
Wczoraj ostatecznie została uło-

żona pełna lista reprezentacji Wilna
na mecz narciarski z Łotwą, który
odbędzie się 27 i 28 bm. pod Rygą
w Siguldzie,

Lista jadących przedstawia się
następująco: 1) Zajewski (Ognisko

Kursa jazdy iigurowej.
Po zakończeniu wykładów przez

jszlonków Wileńskiego T-wa Łyż-
poeeciego pp. inž. Kuleszę, Brewiń-
skiego, Lubarskiego i byłego człon-
lka I-wa p. Olszewskiego na kur-
|sach jazdy figurowej, zorganizowa-
nych przez Kuratorjum dia mło-
Idzieży szkolnej, obecnie Zarząd

SPRAWA BUDOWY CHŁO DNI FKSPORTOWEJ. |K.P.W.), 2) Wojcicki (W.K.S.), 3)'T-wa uruchomia bezpłatne kursa
skiej i t. d. Pomiędzy innemi obie- |darstwa Krajowego za sumę znacz-
gła prasę wiadomość, że dom braci
Szejniuków przy ul. Mostowej i Wi-
leńskiej nabył Bank Polski za sumę
200 tys. zł, Jak się dowiadujemy z

DYŻURY APTEK.
iš w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90]; sukc, Chomiczewskiego — ul.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz

JAKA Dzis BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno. Miejsca-

mi opady. Dalszy wzrost tempera-
tury, Dość silne i porywisie wiatry

 

w.|będzie się dziś o godz. 8 wiecz. w

nie niższą, niż podawano do wiado-
mości. Ostatnia licytacja nie obej-
mowałą domów wymienionych w in-
formacji.

Ministerstwa, jak to często bywa,
nie będą rozpatrywane.
— Chór adakemicki. Próba od-

Ognisku akademickiem. Że wzglę-
du na występ chóru w niedzielę w
Nowo-Wilejce — obecność wszyst-
kich członków konieczna.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Ostatnie

przedstawienie „Kobieta i szmaragd”, Dziś,

  

południowo - zachodnie. W górach A godz. 8-ej w. mę przedstawienie „Ko-
sj; ieta i szmaragd”.

możliwyhalny, z sacz Jutro premjera interesującej komedji
satyryczno - społecznej Waltera Hasencle-
vera „Pan z towarzystwa”.

— Niedzielna popołudniówka, W  nie-
dzielę o godz. 4-ej pop. „Stetek* po cenach

— Zbiórka na rzecz szkolnictwa
polskiego zagranicą. Z dniem 15 bm.!
na terenie Wilna i Wileńszczyzny

. zz propagandowych.
rozpoczęła się zbiórka па rzecz, — Teatr Muzyczny „Łutnia”, „Marjetta”,
szkolnictwa polskiego zagranicą. Dziś operetka „Marjetta”.

— Rewja świąteczna na przedstawieniu
popołudniwem w „Lutni*. W niedzielę o g.
4-ej pp. ujrzymy raz jeszcze świetną rewię

świąteczną „To dla was wszystko”. Ceny
miejsc zniżone.

— Bajka dla dzieci i młodzieży w
„Lutni*. Wobec niesłabnącego powodzenia
w najbliższą niedzielę o g. 12.30 jeszcze raz
„Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja", Po
akcie Il-gim św. Mikołaj rozda dzieciom cu-
kierki z firmy A. Połoński. Grupy szkolne
„korzystają ze znacznych ulg biletowych.
Ceny miejsc od 25 gr.
— Teatr Objazdowy gra w dalszym

ciągu cieszącą się nadzwyczajnem powodze-
niem doskonałą współczesną komedję A.
Słonimskiego „Lekarz bezdomny — dziś
19.1 w Smorgoniach, jutro 20.] w Wołożynie.

Teatr - Kino Rozmaitości. — Dziś
„Wielka grzesznica“. Na scenie „Pacjent z
Prowincji”. (Początek seansu o g. 4-ej).

Na srebrnym ekranie,
„HRABIA ZAROW”,

Zbiórka potrwa do 15 lutego r. b. |
_  SPRAWIY ADMINISTRACYJNE.
— Nadzór nad praktyką denty-

styczną. Z dniem 23 b. m. wchodzą
w życie przepisy, na podstawie któ-'
rych Starostwo Grodzkie obejmuje
dozór nad wykonywaną praktyką

dentystyczną,
SPRAWY WOJSKOWE.

—Minął termin przeglądania list
poborowych. Z dniem 15 b. m. mi-
nął termin przeglądania list poboro-
wych rocznika 1913-go. Listy te
były wyłożone w referacie wojsko-
wym zarządu miasta. W przepisa-
nym terminie dwutygodniowym za-
ledwie bardzo nieliczna garstka po-
borowych zainteresowała się, czy
spisy są w porządku i nie zawierają|
błędów lub omyłek personalnych.
(W związku z tem należy przypo- HELIOS.
mnieć, że w razie jakichś niedokład- W opuszczonej twierdzy portugalskiej
ności i wynikłych z tego nieporozu- na wyspie Baranca osiedli! się dziwak i
mień odpowiedzialni będą sami po- szaleniec, arystokrata rosyjsk: hr. Zarow.

borowi. |Myśliwy, jakich mało, oddajacy się temu
HANDEL I PRZEMYSŁ. sportowi z nieokiełznaną namiętnością

 

 

 

Ostatnio odbyła się narada zain-
teresowanych czynników _poświę-
cona sprawie budowy w Wilnie
chłodni „eksportowej. Na zebraniu
tem postanowiono utworzyć coś w

Kryzys zmusił nas do
starczalności w zakresie

samowy-
produkcyj

która jednak może wyjść na dobre,
jeżeli tylko potrafimy stworzyć wa-
runki, umożliwiające pełne wyko-
rzystanie talentów i możliwości
miejscowych,

Uroczysty jubileuszowy koncert
konserwatoryjny był oczywiście zda-
rzeniem wyjątkowem. Lecz i on wy-
|kazał, że orkiestra konserwatoryjna
może być pożyteczną, i że w osobie
p. Hleb-Koszańskiej posiadamy pia-
nistkę opanowaną, dającą sobie do-
skonale radę z trudnym, a dość nie-
wdzięcznym koncertem. Różyckiego.

Stałą natomiast pozycją, która
winna być jaknajszerzej wykorzysta-
na, jest orkiestra symfoniczna. W
ubiegłą niedzielę wznowiła ona na-
reszcie swą działalność po dłuższej
przerwie w sposób, budzący najró-
żowsze nadzieje.

Zwiększono skład orkiesty do 50
osób, a przedewszystkiem przyjęto
jedynie słuszną zasadę, że do orkie-
stry należeć pownni najlepsi z in-
strumentalistów, a nie ci, którzy nie
mają nic lepszego do roboty. Nieste-
ty było tak dotąd i to właśnie wpły-
nęło bardzo ujemnie na renomę or-
kiestry.

Obecnie orkiestra brzmi pełnie
i soczyście gra czysto i posiada ten
poziom techniczny, który jest nie-
zbędny dla wykonywania arcydzieł
muzyki symfonicznej.

Koncertem inauguracyjnym _dy-
rygował p, Mieczysław Kochanow- — Konierencja w sprawieorga-, wpadł na tem tle w zboczenie Miast polo-

nizacji tar$ów futrzanych. Jakwia- wać na zwierzęta, poluje na ludzi. Zwierzy-

domo: sprawa organizacji w Wilnie ny dostarczają mu rozbijające się wciąż na:
latem roku bieżącego wszechpol- rafach koło wyspy okręty. W końcu jednak
skich targów futrzanych jest już po- trafił na słynnego myśliwego Cainwrighta,|

stanowiona. Pozostaje tylko jeszcze
do rozstrzygnięcia. szereg kwestyj,
związanych ściśle z techniczną stro-

który podczas gdy Zarow polował na niego, !

zręcznie uniknął losu swych poprzedników

i wyzwolił się z opresji wraz ze swą piękną

towarzyszką.

Bujda, ale ciekawa i dobrze zrobiona,
wywiera głębokie i mocne wrażenie. Szcze-

gólnie dobry jest Joel Me Grće w roli hra-
biego. Robert Armstrong ok1zał się jego

$odnym przeciwnikiem i dzielnie sekunduje
mu w grze. Fay-Wray wyspecjalizowała się

w rolach piękności przechodzących rozmai-

te tarapety z niesamowitemi bestjami (King

Kong) i trzeba przyznać, żejej; naprawdę

do twarzy w  porozdzieranych szatkach.

Rężyserja przeciętna, dobre są ceny- z psa-

mi, Dekoracje utrzymane w stylu filmu,

wnętrze zamku ponure, nastrojowe.

Na zakończenie parę słów pod adre-

sem Magistratu: Czyż wśród tak licznej

armji bezrobotnych nie możnaby znaleźć

nieco inteligentniejszych kontrolerów kino-
wych, niż ten, obecnie dyżurny w Heliosie,

arogancki i nieęorjentujący się w rodzajach

biletów. Spectator.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 20 stycznia.

1.00: Czas. 11.50: Muzyka

ną tych targów. W związku z tem
odbędzie się w przyszłym tygodniu
konferencja przedstawicieli zainte-
resowanych sfer.

Wysłano próbny transport
stolnic do Angli. Eksporterzy wi-
leńscy wyrobów rzemieślniczych wy-
słali onegdaj pierwszy transport
stolnic do Anglji. Jest to próbny
transport, wykonany na zamówienie
importerów angielskich. Rzemieślni-
cy wileńscy mają nadzieję, że za
tym transportem pójdą i inne, gdyż
stolnice zostały dobrze wykonane i
są z pierwszorzędnego materjału.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Koło Związku Bi-

bljotekarzy Polskich, We czwartek,
dn. 1 lutego 1934 r. o godz. 7 odbę-
dzie się zwyczajne doroczne walne
zebranie członków z następującym

rządkiem. dziennym: 1) Dr. Adam
ysakowski: Zagajenie dyskusji na

temat „Aktualne zagadnienia zawo-

 

s», $ Muzyka.
dowe 7 2) odczytanie protokėlu przyjemna (płyty). 1157: Czas. 12.05: Kon-
ostatniego „walnego zebrania; 3) |cert. 12.30: Kom. meteor. 1510: Kwa-
sprawozdanie zarządu; 4) sprawo-|drans akademicki. 15.40: Muzyka (płyty).

15.50: „Co nas boli?“. 16.00: Audycja dla
chorych. 16.40: „Zabytki Druji“ — odezyt.
16.55: Koncert sonat. 18.00: Reportaż.
18.20: Koncert muzyki żydowskiej. 19.15:
Odc pow. 19.25: Kwadrans poetycki. 19.40:
Sport. 20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.20:
Koncert chopinowski. 22.00: „Dziadulki i

zdanie i wnioski komisji rewizyjnej;
5) wybory nowego zarządu i komisji
rewizyjnej; 6) wybór delegata Koła
do Rady Z. B. P.; 7) Fundusz Bezro-
bocia i Kasa Samopomocy; 8) wolne
wnioski i interpelacje. ЪАН, а ю I a

‚ — Zarząd Kola Wileńskiego Wołłejki. ZAd8: Muzyki, Godonić z zły,
Z. O. R. podaje do wiadomości |23.00: Kom. meteor.

"p sz Piątek, dnia 19 stycznia.
swych członków, iż dziś od godz. 6 7.00: yti Muzyka. 11.50. Serenady
do 8wiecz. м lokalu związkowym (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Koncert. 12.30:
(ul. ię 22-a m. 4) odbę- |Kom. A DA a asi

dzie się odczyt kolegi ppor. rez. |15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 16. :

Marswoj, Wykowskiego Mirosława Uaka aw i
p. t. AE flotyli rzecznej RE > YE owe: s

i Wojennej w wojnie pol-|Odc. pow. 19.25: Feljeton aktualny. 19,40:
aa obi A й „|Sport. 20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Po-sko- bolszewickiej 1918— 1920 r

Iki kach Pme.P „ |$adanka muzyczna. 20.15: Koncert symio-Wa i na rzekac imie. Frypeci, |riczny. 21.00: „Odrodzenie Fredry" — felj.
Dnieprze i Desnie od Pińska do Ki-|22.40: Muzyka tan. 23.00: Kom. meteor.
jowa“. Z ZA KOTAR STUDIO,
— Wileńskie Towarzystwo Ogro-

dnicze powiadąmia, że nieodbyte w

|wym Mozaria zasługuje na szczere

Muzyka lwowska.
Na piątkowy koncert symfoniczny Fil-

е r bog harmonji _Warszawskiej, transmitowanydniu 14 stycznia miesięczne zebra-
nie Towarzystwa, odbędzie się w

niedzielę.dnia 21 stycznia br. o go-
dzinie 5 popoł. w lokalu Wileńskiej
Izby Rolniczej, ul. Jagieliońska 3.
Na porządku dziennym referat prof.
St. Kownasa p. t. „Zwalczanie mącz-
niaka na agreście'. — Gościeisym-
patycy ośrodnictwa b. mile wi:

przez wszystkie rozgłośnie radjowe, zjadą
dnia 19 b. m. czołowe siły artystyczne
Lwowa: Ceniony muzyk i kompozytor dyr.
Adam Sołtys, który prowadzić będzie kon-
cert i znakomity wiolonczelista polski De-
zyderjusz Danczewski, który odegra z to-
warzyszeniem orkiestry warjacje „Rococo”
Czajkowskiegę oraz koncert wioionczełowy
Dworzaka.

Frontem do Druż.
Pograniczna Druja wzbudziła ostatnio

szczególną uwagę społeczeństwa wileńskie- dziani, '
; SPRAWY AKADEMICKIE.
—Podania o stypendja. Władze

/ Uniwersytetu S. B. podały do wia-
domości młodzieży akademickiej, że
wszelkie podania o udzielanie sty-,
pendjów i ulg, które są uzależnione
od decyzji Ministerstwa Oświaty,
muszą być kierowane normalną dro-,
ga służbową za pośrednictwem dzie-
kanatów poszcgególnych wydziałów.
Podania zgłaszane bezpośrednio do

go w związku z projęktami wybudowania
na Dźwinie portu handlowego. Nietylko
jednak jako przyszły zel gospodarczy
zasługuje to miasto dzARA poznanie.
Posiada bowiem szereg cennych zabytków,
świadczących o chlubnej przeszłości histo-
rycznej. O zabytkach Drui będzie mówił
w sobotę o godz. 16,40 konserwator dr.
Stanisław_ Lorentz.

Pogaduszka mejszagolska,
W sobotę wieczorem o gada. 22 stanie

rzed mikrofonem  wilęńskim ulubieniec
Wilna Leon Wołłejko, który wypowie jed-

ski. Przywykliśmy go oglądać przy
pulpicie kapelmistrzowskim w  te-
atrze operetkowym, a tymczasem,
jak się okazało, posiada on wszelkie
dane na dobrego kapelmistrza or-
kiestry symfonicznej.

, P. Kochanowski panuje nad or-
kiestrą, prowadzi ją przytomnie i ze
smakiem dobrego muzyka.

Sposób naprzykład jaki akom-
panjował w koncercie fortepiano-

uznanie. Była w tem i należyta dy-
skrecja i wnikliwość i styl właściwy.
Brawo prosimy o jeszcze!

Mieczysław Miinz — to pianista
pierwszorzędny. Technika śliczna,
doskonale wyrównana, uderzenie
dźwięczne i głębokie, interpretacja
pogłębiona. Szkoda, że artysta ską-
py na bisy nie dał się lepiej poznać.

Bardzo ciekawie wypadła ie-
działkowa audycja Wileńskiegood-

działu Towarzystwa Muzyki Wspól-
nej.

Kwartet im, Karłowicza z polo-
tem wykonał kwartet Debussy'ego,
doskonała pianistka p. Oiga Wizu-
nówna odegrała ciekawe  kompo-
zycje Miaskowskiego, Michajłowa,
Tocha i Turiny, wreszcie klarnecista
p. Czosnowski z autorem przy for-
tepianie z powodzeniem wykonał
koncert klarnetowy Tadeusza Szeli-
gowskiego.

Aby zdać sobie sprawę z warto-
ści tego koncertu trzeba go usłyszeć
z orkiestrą, która gra w nim bardzo
poważną, jeżeli nie dominującą rolę,
Jej zostały powierzone najlepsze po-
mysły melodyjne, a klarnet repre-
zentuje czynnik wirtuozowski i zdob
niczy, przeplatający partję orkie-
strową.

Trzeba przyznać, że kompozytor

muzycznych. Jest to nienormalność,|

lŁabuć (Ognisko K.P.W.), 4) Kelm
„(Szkoła Techniczna), 5) Lorek (S.N.
(P. T. T. Zakopane), 6) Żylewicz
| (Ognisko K. P. W.), 7) Ławrynowi-
czówna (Ognisko K.P,W.), 8) Bur-
|hardtówna (Ognisko K.P,W.) i 9)

„rodzaju komiteiu budowy, któryby
miał czuwać nad realizacją projektu.
W. skład tego komitetu wejdą przed-
„stawiciele Izb Przemysławo-Handlo-
wej, Rolniczej i Rzemieślniczej.

1IIIII III IIS|Kierownik ekspedycji red. J. Nie-
ciecki. Jako dziesięty pojedzie chy-
ba ktoś z biegaczy na 18 klm.,
względnie jeszcze jedna pani. De-
cyzja zapadnie dzisiaj.

Szkoda wielka, że w reprezen-
„tacji nie widzimy doskonałego bie-
'gacza A. Z. S., Starkiewicza, który
ze względu na studja nie może w
żaden sposób wyjechać z Wilna w
tym terminie,

Wilnianie do Rygi odjadą 25 bm.,

Nowy projekt
zryszałtowania podatku

obretowege.
j  Wileńskie stery gospodarcze o-
„trzymały ostatnio do zaopinjowania
nowy projekt zryczałtowania pań-
|stwowego podatku przemysłowego
jod obrotu dla drobnych przedsię-|
biorstw.

Wspomniany projekt przewiduje
podział przedsiębiorstw na grupy.
Takich grup będzie 12.

Pierwszą grupę stanowią przed-
siębiorstwa, których najwyższy o-
brót wynosi rocznie 3000 zł. Za-

sadniczy podatek dla takich przed-
siębiorstw wynosi 33 zł. rocznie.
Pozatem będzie jeszcze pobierany
dodatek samorządowy.

Do drugiej grupy należą przed-
siębiorstwa, których obrót roczny
wynosi ponad 3000 zł, a nie prze-
kracza 6000 zł. Te przedsiębiorstwa
opłacają 49 zł. 50 gr. rocznie.

Dalsze różnice między poszcze-
śólnemi grupami będą wynosiły po
3000 zł. obrotu, różnice zaś wyso-
kości opłacanej kwoty podatku po
33 zł. rocznie.

Od obrotu, który nie przekroczył
rocznie 35.000 zł. pobierany będzie
podatek w wysokości 357 zł. rocz-
nie, a od kwoty obrotu od 35.000 zł.
do 40.000 zł. — podatek w wyso-
kości 412 złotych.

Przedsiębiorstwa
VIII kat. opłacać będą podatek w
wysokości 11 zł. 60gr. rocznie.

Podstawowa kwota obrotu, na

iana będzie na podstawie przeciętnej
sumy obrotu z lat 1930 i 1931.

Projekt powyższy już wkrótce
ma się ukazać jako rozporządzenie.

Ūsialesie sposob ściągania
składek ma rzecz Rewych Iasty-
tucyj ubezpieczeń społecznych.

Ministerstwo Opieki Społecznej
wydało okólnik w sprawie systemu
ściągania składek na rzecz aowopo-
wołanych instytucyj ubezpieczenio-
wych. Ubezpieczalnie społeczne (do-
tychczasowe Kasy Chorych) inkaso-
wać będą składki za wszelkiego ro-
dzaju ubezpieczenia. Składki pobie-
rane mają być co miesiąc z dołu,
przyczem maksymalny termin ulgo-
wy wpłaty określony zostaje na
10-ty dzień każdego następnego mie-
siąca. Po tym terminie pracodawcy
i ubezpieczeni płacić będą odsetki
karne w wysokości 1 proc. mie-
sięczne. Zaległości zlikwidowanych
instytucyj ubezpieczeniowych prze-
jęte będą przez ubezpieczalnie spo-
łeczne przyczem ich ściągnięcie od-
będzie się na podstawie dotychcza-
sowych przepisów o egzekucji przy-
musowej.

Podatek ed zbytku
mieszkaniowego.

Wydział finansowy zarządu miej-
skiego przystąpił do rozsyłania na-
kazów płatniczych na podatek od
zbytku mieszkaniowego na r. 1934.
Podatek ten płatny jest w czterech
ratach kwartalnych, Terminy płatno-
ści tego podatku upływają: za 1
kwartał — 28 lutego, za 2—31 ma-
ja za 3—831 sierpnia i za 4—30 listo-
pada bardzo szeroko i odważnie wyzysku-

je możliwości klarnetu, używając go
w najrozmaitszych rejestrach.

Koncert jest bardzo zwięzły.
Kompozytor nie rozwija pomysłów. |
melodyjnych, lecz zgodnie z gustem!
współczesnym snuje je kalejdosko-|
powo. Tematy są ciekawe, nieco;
stylizowane, szczególniej wadagio.|

Całość jest pełna zdecydowanego
charakteru, tężyzny rytmicznej i tak.
właściwego kompozytorowi wigoru.|

Nowe dzieło Szeligowskiegosta-|
nowi wzbogacenie nietylko bardzo!
ubogiej literatury klarnetowej: (Jest
to bodaj pierwszy klarnetowy kon-
cert polskiego kompozytora). |

„Stanowi on poważny wkład do.
najnowszej naszej literatury muzycz-|
nej i dalszy etap w rozwoju tych.
możliwości, jakie tkwią w świetnych |
„Piešniach zielonych“ tegoż kompo-|
zytora.

!

i St. W-ski.

ROĘATKAWERSTUKAZ ETOOTOZC ZYDAZ.
szagolskich, zawsze z zadowoleniem  słu-
chanych przez audytorjum radjowe. =
nowsza pogadanka nosi tytuł „Dziadulki i | ną ze swych znakomitych pogaduszek mej-
babulki” i zawiera dużą porcję regjonalne-
(o humoru. 1

Od wymiaru podatku płatnikom
przysługuje prawo wnoszenia odwo-
łań w 14-dniowym terminie od dnia
następnego po doręczeniu nakazu'
płatniczego. Odwołania winny być
wnoszone do ministerstwa spraw
wewnętrznych za pośrednictwem
magistratu. Wniesienie odwołania
nie wstrzymuje obowiązku uiszcze-
nia wymierzonego podatku w prze-

przemysłowe |

której cparte zostaną wymiary,usta-|

we czwartek, o godz. 8 rano,

H. Ławrynowiczówna (Ognisko) i H.
Burhardtówna (Ognisko) jadą na mi-

strzostwa akademickie.
Na zawody akademickie w Rabce

zostały wczoraj zgłoszone dwie nar-
ciarki Ogniska, które jako akade-
miczki będą mogły wziąć udział w
tych wielkich zawodach narciar-
skich. Ognisko zgłosiło więc mi-
strzynię Wilna i Łotwy, Halinę Ła-
wrynowiczównę, oraz Halinę Bur-
hardtównę.

„Prócz tych dwóch pań do Rabki
na 2—4 lutego koło 10 zawodników
wysyła, jak wiemy, A.Z.S. wileński,
a więc Wilno będzie godnie repre-
zentowane,

W. niedzielę gramy z Legją.
Wczoraj zostało już definitywnie

ustalone, że w najbliższą niedzielę
o godz. 17.30 odbędzie się w Wilnie
rewanżowe spotkanie hokejowe o
mistrzostwo Polski, rozegrane mię-
|jdzy Ogniskiem a Legją warszawską.
|  Legja grać będzie w następują-

 

liazdy figurowej — @а zaawansowa-
'nych dorosłych i młodzieży które
miały się odbyć w pierwszej poło-
wie m-ca stycznia r. b.

Kursa będą dwutygodniowe. Wy-
kłady rozpoczną się w dniu 23 stycz-
nia r. b. i będą prowadzone przez
członków T-wa na šlizgawkach:
Parku Sportowego oraz Miejskiego
' Komitetu W. F. na placu Łukiskim.
| Zapisy przyjmują w Parku Spor-
'towym dyżurni członkowie T-wa od
"'godziny 5—7 wiecz., zaś na ślizgaw-
ce Miejskiego Komitetu — kasa
(plac Łukiskij.

W] porozumieniu z Miejskim Ko-
mitetem W. F. Zarząd T-wa
Łyżwiarskiego w tych dniach prze-
prowadzi pomiary i roboty przygo-
towawcze do urządzenia bieżni na
ślizgawce Miejskiego Komitetu (plac
Łukiski), gdzie będą przeprowadzo-
ne zawody w jeździe. szybkiej —
okręgowe i międzyklubowe. O dniu
zawodów będzie podane dodatko-
wo. Zapisy zgłoszeń zawodników
przyjmuje kasa ślizgawki, zaś w
Parku Sportowym dyżurni członko-
wie T-wa, '

Al paikaa Aion (alūs TE
Sekcja Łyżwiarsko-Hokejowa A.Z.S.

Jutro o godzinie 5 popoł. rozpo-
czyna się kurs jazdy figurowej na
ślizgawce Parku Sportowego. Po
ukończeniu kursu uczestnicy będą
mogli składać egzamin ną odznakę
łyżwiarską i P,O.S. Kurs będzie
prowadził kol. D. Mrozowski.

Zapisy i bliższe informacje co-
dziennie od godz. 6—8 wiecz. w lo-
kalu A. Z. S., ul. Św. Jańska 10.

Akademicki Związek Morski,
Dn. 15 b. m. rozpoczął się teore-

tyczny kurs żeglarski, Kierownikiem
kursu jest dr. Czesław Czarnowski. cym składzie: Przeždziecki, Mater-!

|ski, Głowacki, Pastecki, Szenajch, |
|Rybicki. Szabłowski i Kawiński, |

Ognisko grać będzie oczywiście|
jw swoim najlepszym składzie na
czele z Godlewskimi, Okułowiczem,|
|Staniszewskim, Wiiro-Kirem i in-|
nymi. |
Mecz zapowiada się sensacyjnie. |

Przypominamy, że lokal A, Z. M.
mieści się przy ul. Zygmuntow-
skiej 16 (Związek Osadników). Dy-
żury w piątki od godz. 5—6-ej wiecz.

Walne zebranie W, K. S. „Śmi-
gły” odbędzie się dnia 26 b. m. o g. 9
w sali Garnizonowego Kasyna Ofi-
cerskiego przy ul. Mickiewicza 13.

 

między premierem

Na Łotwie wybuchła sensacyjna
historja nie. mająca precedensu w in-
nych krajach.

Urzędnicy poczty otwierali ko-
perty listów, wysłanych przez insty-
tucje państwowe, bez znaczków
pocztowych i kontrolowali treść.
Sprawdzano w ten sposób, czy u-
rzędnicy nie korzystają z bezpłatnej
poczty dla załatwiania swoich pry-
watnych spraw.
[Wybrano sobie na to moment nie-

zwykły, bo okres Nowego Roku,
gdy kursuje mnóstwo listów z oko-
licznościowemi powinszowaniami.
Okazało się nad podziw, że podej-
rzenia są słuszne i w samej tylko
Rydze zatrzymano 8.000 listów, a
wśród nich jeden zawierający życze-
nia: noworoczne dla premjera  prze-
słane przez dowódcę jednego z pro-
wincjonalnych pułków,

Gdy wieść o otwarciu listu za-
adresowanego do premjera, przedo-

Ciekawy spór biurokratyczny
a pecztą łetewską.
huczek. Ukazały się się artykuły,
atakujące pocztę za urządzenie
„czarnego gabinetu” i cenzurę listów
prywatnych. A i sam premjer obra-
ził się wielce, gdy mu przedstawio-
no otwarty list, którego treść była
czytana przez osoby niepowołane,
zanim doszła rąk adresata.

Mał 'o tego. Premjerowi kazano
zajłacić karę 2 zi. 50 gr., czyli 10-
krotną cenę opłaty pocztowej, ponie-
waż list był bez marki,

Oryginalny wypadek wywołał w
kołach oficjalnych silne przygnębie-
nie. Specjalnemu urzędnikowi pole-
conó zbadanie całej sprawy i ukara-
nie śmiałka, który wetknął nos do
listu premjera.
A tymczasem poczta ogłosiła ko-

munikat występujący przeciwko sa-
mowoli niektórych urzędów, gdzie
masowo wysyła się życzenia nowo-
roczne na koszt skarbu, bez opłaty
jako list urzędowy, co jest wyraźnem stałą się do prasy, powstał niemały

Kłepoty właścicieli
Bardzo wielu obywateli polskich

posiada różne nieruchomości na te-
rytorjum Rzeszy niemieckiej, Z no-
wym rokiem spotkała ich przykra
niespodzianka w postaci dotkliwych
ograniczeń przy inkasowaniu komor-
nego. Dotychczasowe ustawodaw-
stwo odnośnie do zagranicznych wła
ścicieli nieruchomości w Rzeszy zo-
stało obostrzone.

IW) mocy pozostały postanowienia,
że obcokrajowiec musi pokryć wy-
datki na administrację domu, re-
mont, płacić podatki i różne inne po-
nosić koszty, A kiedy mimo te opła-
ty pozostanie jeszcze trochę docho-
du, winien je cudzoziemiec wpisać
ma t. zw. „„Šperreconto“, to znaczy,

pisanych terminach. że wysłanie pieniędzy zagranicę mo-
że nastąpić dopiero za specjalnem;

bezprawiem.

berlińskich domów.
udowodnić. Innym utrudniono w wy*
sokim stopniu wywóz gotówki. Pod
te same przepisy popadają również
właściciele hipotek obcokra-
jowcy.

kawy lol @ НО
Z Waszyngtonu donoszą, że a-

merykańskie towarzystwo geogra-
ficzne zamierza w lecie bieżącego
roku zorganizować nowy iot do stra-
tosiery. Uczeni zamierzają tym ra-
zem wzbić się conajmniej ną wyso-
kość 24 tysięcy metrów, Projekt no-
wego lotu wzbudził duże zaintereso-
wanie w wojskowych kołach lotni-
czych. (Władze lotnicze przyrzekły. Zaižki kelajawe

dla powracających z uzdrowisk

Ministerstwo komunikacji kate-
$orycznie odrzuca starania w spra-
wie przywrócenia zniżek kolejowych
przy powrocie z uzdrowisk krajo-
wych.

zezwoleniem centrali dewiz przy mi-
nisterstwie finansów. Obcokrajowiec|
dostaje wtedy połowę  należytości,|

| druga zaś wypłaca mu się w nie-
Imieckich papierach, które może!
spieniężyć w „Gold-Disconto-Bank*,|
gdzie znowu traci pewną sumę,
* W. myśl nowych zarządzeń obcy

MW miarodajnych kołach zwrócono|obywatel będzie mógł otrzymać tyl-
uwagę na to, że opłaty manipulacyj-|ko 30 proc. swego dochodu, resztę
ne pobierane dotąd przez komisje i; zaś w papierach. Należytości pod
gminy uzdrowiskowe przy wystawia- |koniec r. 1933 objęte są jeszcze sta-
niu zaświadczeń, upoważniających |remi przepisami.  Zainkasować je
do korzystania ze zniżek, były dość |można za pośrednictwem  „Credit-
wysokie, Ponadto kuracjusze skar- Sperrmark- Conto“. T. zw. Sperr-
żyli się na zbyt biurokratyczny spo- |marki można sprzedaćzagranicą,
sób wydawania tych zaświadczeń, Korzystniejszą jest sytuacja tych,
zwłaszcza w dniach masowego wy- |których dochody z domów nie prze-
jazdu z uzdrowisk. 4 kraczają kwoty 500 mk, i zdołają to towarzystwu jaknajdalej idące po--

parcie. W| wojskowych warsztatach
lotniczych rozpoczęto budowę”balo-
nu stratosierycznego. Będzie to je-
den z największych balonów. Po-
jemność jego wynosić ma 3 miljony
stóp sześciennych, Średnica gondoli
wynosić będzie 3 metry. Balon ten
będzie pięciokrotnie większy któ-
rym posługiwał się por. Seattle pod-
czas ostatniego lotu stratosieryczne-
go, a tylko o połowę mniejszy od naj-
większego sterowca „„Macon“, ktėo-
rego pojemność wynosi 6 miljonów i
stóp sześciennych. Uczeni: zamierza-
ją dokonać pierwszego wzlotu w
czerwcu b. r, a następnego we
wrześniu b. r.
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Z KRAJU.
Za poległychiczłonków samoobrony

lidzkiej,
LIDA (Pat). W dniu 16 stycznia poległych w obtonie Lidy członków

w kościele garnizonowym wLidzie „Samoobrony Lidzkiej”, Mszę św.
przy bardzo licznym udziale przed- celebrował i okolicznościowe prze- | Z p o ©R N I cZA‚ A * >

PLECZKAJTISOWIEC RANNY W REJONIE ORAN.

stawicieli władz, urzędów, organi- mówienie wygłosił ks. dziekan Boja-
zacyj społecznych i społeczeństwa |runiec.
odbyło się nabożeństwo żałobne za

Święto pułkowe Strzelców Kowieńskich.
LIDA (Pat). W?) dniach 9, 10 i 11 czystości obejmuje m. in. uroczysty

lutego 77 pułk piechoty Strzelców apel przed pomnikiempoległych żoł-
Kowieńskich  stacjonowany wLi- nierzy pułku Strzelców Kowieńskich
dzie, będzie uroczyście obchodziłiwręczenie odznak pułkowych sze-
święto 15-lecia pułku. Program uro- regowi osobistości.

Pożary w pow. Brasławskim.
'BRASŁAW. Kiłka dni temu we ca wsi Kościuszki, gm. jodzkiej.

wsi Szurpaki, gm. jodzkiej, w su-| W zaśc. Karcze, gm. jodzkiej, spa-
szarni lnu, należącej do Zdankowi- liła się stodoła, połączona z suszar-
'cza Zacharjasza, w czasie suszenia
i tarcia lnu powstał pożar. Spaliła
się suszarnia i maszyna do tarcia
Inu. Spłonęło również 240 kg. nie-
tartego lnu, wart. 130 zł., należące-

nią. Voszkodowany Koystanty Bej-
nar oblicza straty na 700 zł. Pa-
stwą pożaru padło również 260 kg.
Inu, wart, 50 zł. należącego do Mi-
sztofta Hieronima, mieszkańca kol.

śgo do Palegoszko Pawła, mieszkań-

Tajna gorzelnia w gm. Zaleskiej.
B. gorzelany 'Bolesław Rafało- ;gorzelnię i w tym celu przenieśli ją

'wicz. mieszkaniec wsi Łupczany gm. do stodoły Terlikowa, gdzie urzą-
zaleskiej, na spółkę z gospodarzem|dzono ją na wiekszą skalę.
Kamieniewym i Terlikowym uru.|
chomił tajną gorzelnię, Igdyby nie sprzeczka między nimi.

„Spółka akcyjna” wódkę pędziła Opuszczony Kamieniew ujawnił z
w b. ziemiance, pozostałej z cza- | zemsty niedawnych swych spėlni-
sów wielkiej wojny. ków.

Ponieważ samogonka cieszyła się Władze do czasu śledztwą za-
wielkim popytem wśród włościan — trzymały wszystkich trzech „konku-
spólnicy zmuszeni byli rozszerzyć rentów Monopolu Spirytusowego”.

Kradzież towaru z wagonu Kolejowego.
DZISNA. W dniu 15 b. m. na bokie zamknięty z obu stron, lecz

st. kol. Głębokie w wagonie Nr.'przy drzwiach z jednej strony bra-
136420 pociągu osobowego Nr. 551 kowało plomby. Dochodzenie to-
stwierdzono brak 4-ch przesyłek. czy się,
Wagon ten przybył na st. kol. Głę- .

Stare Dworzyce.

Tajemnicze podstrzelenie.
LIDA (Pat). W/ dniu 16 stycznia piersiową. Ciężko ranny daje mętne

zgłosił się do lekarza rejonowego w zeznania i dlatego nie można ustalić
Ejszyszkach mieszkaniec wsi Sznu-|przyczyny  postrzelenia. Władze
rowicze, 25-letni Stanisław Kuźma |bezpieczeństwa prowadzą dochodze-
z przestrzelonem udem oraz klatką lnie. ! ь
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DZIŚ 055
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ł UJATEK KOLOROWO RYSUNKOWY .JAS I MAŁGOSIA”,
Następny program: Najnowszy triumf Kinamatogrzfji Ро!-

DZIENNIE. MILERBSKI

Nisczwykła zemsta uwiedzionych dziewcząt.
Niezwykły wypadek miał miejsce

przed pazu dniami we wsi Liskuny,
įm. poiyczaūskiej, :

| Mianowicie do mieszkania zna-
nego w okolicy uwodziciela, Fran-
ciszka  Narkuna, wpadło kilka
„dziewcząt, które dokonały na uwo-

Dnia 15 b. m. o godz. 5 :»no koło
|miejscowości Użejki w 'ejon'e Oran
Lit. straż litewska zraniła ciężko
ib. działacza pleczkajtisowskiego Mi-

Na terenie pogranicza polsko-
| litewskiego w okolicach Porzecza
jwskutek zadymki śnieżnej na tere-
lnie polskim znalazł się patrol litew-

Szpiegostwo międzynarodowe, które
szczególnie podczas wojny światowej  do-

znaio ogromnego rozwoju, posiada olbrzymi
arsenał środków i sposobów iniormacyj-

nych który oczywiście po wojnie jeszcze

znacznie się rozszerzył, dzięki stosowaniu

najnowszych środków techniki, Lecz już

podczas wojny światowej stosowano środki

| niestychanie wyraiinowane. Dó nich należy

(ap. zegar z kukulką. Kukuika wywoływała

 
Pędziliby spólnicy wódkę dalej į także poszczególne godziny i wyśpie- sób

|wywała swą melodję, lecz sztuki jej były

równocześnie ukrytemi znakami Morsego,

| telegrafującemi nieprzyjacielowi ważne in-

iormacje. Jeszcze bardziej wyrafinowaną

była szpiegowska płyta gramoionowa. Na-

zewnątrz byia to płyta jak każda inna, z
wesołą muzyką. Skoro się jednak płytę

chemicznie zmyfo, znikły znaki muzyczne,

a pojawiły się inne, które w gramofonie u-

Jdzielały ważnych iniormacyj o silach nie-

przyjacielskich. Wiadomości były oczywi-
ście podane w znakach znanych tylko wta-

jemniczonym. Podobnie i nuty muzyczne

służyły do podawania tajnych wiadomości.

Inna zupełnie technika musiała być
stosowana, gdy szpieg osobiście przewoził

wiadomość. Trudność polegała na tem,
|gdzie ukryć tekst szyłrowany lub też ma-

| Pę. Kobiety szpiegi np. całe mapy zabiera-

jły na jedwabnej chusteczce, w którą znaki

|były wyrabiane, Jedną z najbardziej
skomplikowanych metod przewożenia —-

Lemaoyi była metoda zapałek. Były to na-
|pozór zapałki jak każde inne, zapalone w
|ciemnym lokalu i obserwowane przez kolo-
|rową szybę, paliły się one różnobarwnem
światłem. Liczba zielonych, czerwonych i

 

Wielka Grzesznica
tętniący życiem i prawćą dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz dodatki « źwiękowe.

NASCENIE: PACJENT Z PROWINCJI Kom.w1akele.
W sall radjowej dla publiczności parterowej bezpłatny dancing od g. 6-2].

стаЧалсНр -WIDEORONICZRAROCIY) iAL AASSa USES TAR T

TATHI DZIEŃ

„URWIS HISZPANII”
„Frzybieda““.

W roil głównej urocza INA' BENITA. Szezegėly w Jutrzeįszych ogl-sz.

 

DZIŚ. Człowisk,
który polował na

i luda,
bohaterowie

Ц „King-Kor ga“
HELIOS

 

FAY WRAY, ROB.

T ati Nk

 

obyczejowy p.t:
mmemazywiei GRZECH JEDNEJ NOCY” (Marie)

CASINO|ZNNABELLA
  

ZOFJA KOWALEWSKA. 12)

Dzieje powstania lidzkiego.
Wspomnienie o Ludwisu Narbucie.

Terenem partyzanckich działań Narbutta było głównie Porzecze rze-

ki Katry, oraz puszcze Kowieńska, Jagiejońska, Urańska dające przej-

ścia do puszczy Rudni.kiej. Z niej zaś mógi zawrócić do piszczy gro-

dzieńskiej stanowiącej jak się zdaje podsiawę w jego operacjach party-

zanckich) 4
Puszcze te i osrążające je często moczary, stanowiły dla powstań-

ców rodzaj tortec lesnych, w których bezpiecznie odpoczywać imo$śli...

Do większych potyczek Narbutta, które rozgłosiiy siawę jego imienia

2) Bitwa pod Rućnikami dnia 25 lutego wedle danych urzędowych.

2) Bitwa, zwana urzędownie bitwą pod Dubiczami, inaczej zaś bit-

wą w Padubickich lasach, albo bitwą pod Starzynami dnia 30 marca

3) Bitwa pod Kowelkami w Łaksztuciańskim iesie dn. 8 kwietnia.

4) Ostatnia bitwa pod Dubiczami, gdzie Narbutt poległ dn 22 kwietn.

Dane te czerpiemy ze žrodei urzędowych, zaginęły już one bo-

wiem w: pamięci ludzkiej, z wyjątkiem ostatniej, której krwawe widmo,

mocniej się w serca i umysły wraziło...
'Włościanic dawasi narazie schronienie rannym, a kobizty wiejskie

otaczały ich staranną opieką, później jednak o takich chorych kazano*

pod grozą surowej kary dawać znać władzom.
Zabigrano nieszczęśliwych do szpitali a po wyzdrowieniu pod sąd

oddawano.
Litosciwe jednak serca włościanek niejednego z powstańców zdo-

łały sekretnie przechować i od zguby ocalić,
Coraz częściej jednak musiał obóz dźwigać ze sobą podobnych in-

| walidów. Wskutek niewygód wielu z nich umierało.
Rosły więc mogiłki w lesie, sypane na prędce i wycinane na korze

"Biydewca;ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

Film, potężniejszy niż „Czło-

Hrabia Zarow ::
 

dzicielu. bolesnej operacji
Narkuna skierowano do szpitala.
„Operatorki* w osobie Marji Łu-

dziszówny, Kazimiery  Drakówny,
Janiny Wołkówny i Elżbiety Toma-
szewskiej pociągnięto do odpowie-
dzialności karnej.

chała Łukaszajtisa, który, w obawie
'przed aresztowaniem, usiłow:ł zbiec
do Polski.

PATROL LITEWSKI ZABŁĄDZIŁ NA TEREN POLSKL

skiej straży granicznej.
Policjanci litewscy zabłądzili,

| Zostaną oni wydani władzom li-
| tewskim.

SZTUCZKI SZPIEGOWSKIE.
niebieskich zapałek stanowiła jednakże dla
wtajemniczonego ważną datę, lub inne waż-

ne dane o siłach nieprzyjacielskich. Wy-
krycie tej sztuki szpiegowskiej było prawie

wykluczone. Miała ona wszakże tę ujemną

„stronę, eż przy jej pomocy można było po-
dawać tylko cytry lub inne bardzo krótkie
(informacje.

Inny ciekawy sposób polegał na tem,
że odnośne iniormacje umieszczano w spo-

oczywiście niewidoczny na lysinie
szpiega, Niektórzy szpiegowie kazali sobie
głowę zgolić, a chemicznie spisaną na niej

informację przewozili dopiero, gdy im

włosy podrosły. Pewien szpieś, który miał
oko szklane przewoził ważne informacje w

temże oku.

Jak z powyższego wynika, pomysło-
wość ludzka na polu szpiegostwa już pod-
czas wojny światowej była wprost ienome-

nalna.

«Ostatniapodróż»
„„przemytnikėw alkoholu.

Z Waszyngtonu donoszą, że flo-
tylla przemytników alkoholu, skła-
dająca się ze 160 okrętów, stacjono-

| wanych ostatnio w: strefie neutralnej
jw odległości 13 mil od wybrzeży
| Florydy, wypłynęła na pełne morze,
udając się w kierunku angielskiej
kolonji Honduras. skąd przemytnicy
zamierzają posiadane przez nich za-
pasy whisky, wynoszące około 2
milj. baryłek, przesłać drogą legalną
do St. Zjednoczonych jeszcze przed
upływem 12 lutego r. b., do którego

 

 

ais
 

Ciekawa galerja
wielkich „hochstapierow“ nowo-

czesnych.
Od chwili wybuchu kryzysv swiatowe-

$0 rozpoczyna się nieustający szereg skan-

dalów w wielkim stylu we wszystkich omał
|acK których bohaterami stają się spe-

kulanci, awanturnicy, korsarze giełdowi,

bochstapierzy.

W Auglji zdobył sławę waciki spekulant

i oszust Hatry, którego wyczyny finansowe

kosztowały społeczeństwo angielskie pięk-

ną sumkę około 20 miljonów iuntów (pełno-

wartościowych).

W Szwecji nie zatarła się jeszcze w pa-

mięci aiera Kreugera, historja wręcz  ian-

tastycznych oszustw, w których chodziło

już nie o dziesiątki, lecz o setki mijonów.

W Ameryce rozgłos „zdobyt* sobie zna-

ny miljoner Insull, który oszukał swoich

partnerów z giełdy i z ulicy na dziesiątki

miljonów dolarów, a zakończył karjerę kró-

la elektryczności ucieczką pized grożącem

mu śledztwem do Grecji.

We Francji panama Stawiskiego znaj-
duje się jeszczew pełni smutnego rozgłosu

i żmudnego śledztwa. Aczkolwiek Stawiski

Kto wygrał na ioterji?
W dziewiątym dniu losowania IV-ej

klasy 28-ej loterji państwowej głowne wy-
grane padty na następujące Nr. Nr.:

łi Il ciągnienie.
Po 10.000 zł. N-ry: 46844 73238 166553.
Po 5.000 zł. N-ry: 123597 142216.
Po 2.000 zł. N-ry: 382 5000 19532 28396

48408 53464 65814 65816 6628+ 65524 99267
116324 128114 138123 146152 150299 152832

163494.
Po 1.000 zł. N-ry: 16854 23183 23765

28889 32402 42918 43282 43339 46138 52439
56812 63945 66846 77200 8073» 95/42 97164
91228 102626 113255 116164 117291 121060
123639 128627 129251 133328 155098 142879
149995 150119 153651 158648 155844.

MI i IV ciągnienie.
50.000 zł. Nr. 86462.
Po 15.000 zł. N-ry: 9645 150502.

Po 10.000 zł. N-ry: 110367 139741,
Po 5.000 zł. N-ry: 1730 35268 73990

118016 118183 125451.
Po 2,000 zł. N-ry:

97973 103491 113654 136582
141542 149078 154754 165558.

Pa 1,000 zł. N-ry: 1562 3192 5930 8770

22368 32142 35610 37627 41543 46794 47063
51306 60030 63662 76248 76780 68113 68209
88727 100292 100443 107581 109366 110363
122608 126236 *127037 130315 135507 132288

137019 146335 150838 153083 15438 159522

165485 168057 168987 169018.

19728 37507 72616
140153 141473

WARSZAWA (Pat). W 10-tym dniu
ciągnienia główniejsze wygrane padły na
numery następujące:

20 tys. zł. — 85.971.
15 tys. zł. — 22.765.
10 tys. zł — 23.661, 8.101, 68.959,

| zarwał rentjerów francuskich na 700 miljo-
| nów franków, tj, na sumę znacznie mniejszą,

niż jego szczęśliwszy poprzednik bankier

Qustric, któremu udało się wypompować z

 

 

 

kieszeni „ciułaczy* prawie dwa miljardy

iranków, to jednak rozmiary siery Stawi-
skiego od strony politycznej, parlamentar-

nej i moralnej przerastają kolosalne wyczy-

ny Oustric'a,

Mówi się i pisze tyle o kryzysie zauia-

nia, który jest pono jedną z przyczyn kry-
zysu, Jeśli ten kryzys zaułania istnieje, nie

przejawia się on chyba śród drobnych ka-

pitalistów i ciułaczy, którzy obdarzają nie-

ograniczonem zaufaniem każdego wielkie-

go aierzystę, umiejącego wyzyskać  sytu-

ację. Dla takich ludzi jak Stawiski, Kreu-

ger, Oustric niema zamkniętych drzwi, nie-

ma przeszkód, niema kryzysu zaułania, Ich
zdolności psychologiczne, umiejętność ma-

skowania się i gry aktorskiej są bronią w

rodzaju gazów oszałamiających, które przy-

tępiają krytycyzm, zdolność oceny, myśle-

nia, naturalną, wrodzoną nieufność ciułaczy.

Z płochliwych, ostrożnych i czujnych na
każdy szelest stworzeń  przeistaczają się

oni w barany, dające się prowadzić na

ślepo, choćby w otwartą przepaść.

Na tem polego siła i karjera Oustriców,
Hatrych, Kreugerów, Stawiskich...

 

to dnia, jak wiadomo, obowiązuje
bezcłowy przywóz spirytualji do St.
Zjednoczonych. Z odpłynięciem flo-
tylli przemytniczej, wsród której
znajdowały się t. zw. okręty-bary,
zniknęła z wód amerykańskich jedna
z największych plag prohibicji, z któ-
rą władze amerykańskie przez sze-
reg lat toczyły zaciętą walkę.

 
osób zainteresowanych, iż istniejąca

od roku 1885 firma

„Dom Sportowy Ch. DiNCe$,
Wilno, Wielka 15, tel. 10-46,
niema nic wspólnego ze sklepikiem przy ulicy Niemieckiej

należącym do BEJŁY DINCES.

О ЗОУ (
WILNO, WIELKA 15.

 

89.626, 101.259, 107.175, 114.772 i 129.020.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,75—124,06.  Holandja 357,50—
358,40—356,60. Kopenhaga 124,50—125,10—
123,90. Londyn 27,83—27,97—27,69. Nowy
Jork 5,51—5,54—5,48. Nowy Jork kabel
5,53 —5,56—5,50. Oslo 140,00—140,70—
139,30. Paryż 34,91—35,00—34,82. Praga
26,39 — 26,45 — 26,33. Sztokholm 143,70 —
144,40—143,00. Szwajcarja 172,08—172,51—
171,65. Włochy 46,65—46,77—46,53. Berlin
w obrotach pryw. 210,75.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 40,75—40,50. Pożyczka inwestycyjna
105,25. Ta sama seryjna 111,50, Konwer-
syjna 54,50. 6 proc. dolarowa 59,75—60.
Dolarówka 50,70.  Stabilizacyjna  56,50—
56,75—56,63, drobne: 57—57,13. 4 i pół

proc. 1. Z. ziemskie 48-—48,50. 8 proc.
warszawskie 51—51,75, drobne: 52—52,50.

Dolar: 5,47.
Rubel: 4,63 (piątki), 4,66 (dziesiątki).

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 18, I. 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II stand. 14,90. 

| Jęczmień na kaszę zbierany 14,62'/:. Mąka
(pszenna 4/0 luks. 36 — 37,18%/;.  Gryka
| zbier. 20,50.
| Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15,50—
|15,75. Pszenica zbier. 21—22. Owies stand.
13,25—13,50. Owies zadeszcz. 12,50—12,75.

| Mąka żytnia 55 proc. 25,25—23,50. Żytnia
65 proc. 20,50— 21,50. Sitkowa 17—17,50.
azowa 18—18,50. — Кахома szatrowana

19—20. Otręby żytnie 10,25—10,50. Pszen-
ne grube 13—13,50. Pszenne cienkie 10,75
—11. Jęczmienne 9—9,25. Siano 5—5,50.

 

| Słoma 3,75—4. Siemię lniane 90 proc. 37,25
—31,50. Len czesany (bas. I skala 330) za
1000 klg. f-co st. załadowania. 2.078,40—
2.100,05.
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Młoda panienka z ukcń-
€'onem gimnazjum I
ku'sami handlowemi po-
szukuje posady, p'sze
na maszynie. Może u-
dzieleć korepetycji w za-
kresie gimnazjum. Zało-
szenia łoskawe do Adn.
„Dz. Wii“ pod „absol-
wentka“. —2 gr.
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drzew krzyżyki i nazwiska.

powierzchnię — iudzkie kości...

КОВ2

niż się mógł Narbutt spodziewać...

 
   

cz JOEL MC GREA.

Film nad filmemį o którym mówi cała War-
szawa. Początek seansów o godz. 4-ej 6,

, 10,  
 

Z wycięciem lasów ślad ich zaginął zupełnie. Czasem tylko gracz,
zapuszczający plug giębiej w nowinę leśną wyrzuca ze zdumieriem na

ГАФ VII

Nad Mereczanką. Słaby przyrost sił, Pierwsza utarczka pod Rudnikami
i pod Starzynami. Uizędowe źródia, W puszczy pod Zuobrowem. Bitwa

pod Kowaikami, Wyjście z maini. Rozgios imienia Narbuita i powięk-

szenie sil w pariji. Nieiortunna zasadzka. Rozbicie obozu pod Dubiczami.

Żatrzymawszy się czas jakiś w leśnej okolicy Naczy i Ejszyszek po-

szedł Narbutt ze swym, nieco zwiększonym oddziałem, ku Rudnikom, w

stronę Wilna, gdyż spodziewał się stamtąd nowego w ludziach zasiłku.
Jakoż przy postoju nad Mereczanką, przybył z Wilna do obozu Narbutta
Andrioili z garstką młodzieży wileńskiej. Przyrost jednak ochoiników,w
stosunku do pierwotnie okazywanego entuzjazmu był o wiele mniejszy,

Przybycie Andrioilego wniosło nową, a dzielną siłę. Michał Elwiro
Andriolli, urodzony w 1637 r, w Wilnie, z matki Polki, a ojca Włocha,
posiadat gorący południowy temperament, żywość uczuć, palących się w
jego czarnych oczach. Matka umiała wpoić w,gyna głębokie przywiąza-
nie do kraju, w którym się urodził i któremu też do śmierci wiernie słu-

żył. Jako dziecko był Andriolli nader słabego zdrowia, lecz wszelkiego
rodzaju sporty, którym się namiętnie oddawał, rozwinęły go fizycznie i
doszedł do niezwykiej siły i zręczności, co mu się następnie w życiu bąr-
dzo przydało. Dosiadł każdego konia, wiosłował i pływał znakomicie,

był mistrzem w fechtunku. Po ukończeniu szkół w Wilnie wstąpił na me-
dycynę w Moskwie, ale wkrótce ją rzucił, wstępując do szkoły rysunko-
wej, skąd następnie wstąpił do Akademji Sztuk Pięknych w Petersburgu.
Po złożeniu ostatecznych egzaminów wyjechał Andriolli do
a potem do Paryża, gdzie dalsze prowadził studja, W, r. 1862 wrócił do
kraju, gdzie już kipiaio wszystko, przygotowując się do powstania. An-

Rzymu,

—

|Drukarnia A. Zwierryśakiego, Milno, Mostowa Nr. 4.

Maturzysta znajdujący
dężkich warua-

kach materjalnych poszu-

Milczy Celka-
wychowawczyni wyjedzie
do dzieci lub w mieście

$o wstąpił szeregów.

czapki w górę! siostra wodzal...

ochotników. Pomimo powagi chwili

ratkę,. Rozstali się ze sobą z pełną

go towarzyszy, unoszących rannego

 

—
Do metego folwarku z
lasem poszukuję samo:
izieinego
bezwzglgdnie uczeiwego

kiewskich pod Dubiczami — w obrazie
butta, a znajdującym się w Szkole Batignolles w Paryżu.

Dnia 25 lutego nastąpiło około Rudnik nad Mereczanką pierwsze,
poważniejsze spotkanie się partji Narbutta z wojskiem moskiewskiem.
Szala powodzenia przechyliła się na stronę powstańców, którzy sta-
wiając rotom mężny opór rozbiegli się, ginąc w głębiach puszczy.

Ww dziennikach urzędowych pierwsza wzmianka o pojawieniu się
partji Narbutta w lasach Ejszyskich znalazła się w dn. 19 lutego w „In-
walidzie ruskim”, ktory jednoczesnie notował o wybuchłym ruchu po-
wstańczym w pow. Mozyrskim, gub. Mińskiej pod dowództwem Rogiń:
skiego. Były to dwa najpierwsze objawy ruchu na Litwie.

Jan Maciejkiewicz. 2190 0
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Wór од ЛЕСЕ ЙЕНЧЕБКОЛ оЙЕЙЕло айоАЬО KARK
driolli nie został biernym świadkiem. Porozumiał się z Narbuttem i do je-

, Załamana w lesie sosenka była znakiem, iż w tem miejscu znaj-
duje się przewodnik, który go do obozu doprowadzi... Zamiast jednak
przewodnika Andrioli znalazł młodą kobietę,
szczył się zrazu niechętnie, lecz dowiedziawszy się z jej ust, iż była Teo-
dorą Monczuńską wesoło ją powitał, wołając do towarzyszy — Vanowiel

na widok której zmar-

Monczuńska przyniosła różne informacje, oraz kosz z żywnuścią Фа
u młodych zrywały się z ust wesolę

nieopatrzne słowa... Andriolli obiecywał Monczuńskiej przynieść, jako
pasek „lentę“, zerwaną u gwardzisty, ona miała mu sama uszyć koniede-

wiarą w przyszłość, Przyprowadzony
przezMonczuńską przewodnik doprowadził ochotników do obozu Nar-
25 Odtąd nie opuszczał go Andriolli, aż do ostatniej chwili...

emu to zawdzięczamy podobiznę wodza, który się nisdy fot. -
fować nie chciał, Uchwycił ją Andriolli z ia MAO
doń bardzo brata, Bolestawa Narbutta.

Przekazał również potomności ostatnie chwile wodza i wiernych je-

pamięci i z rysów podobnego

i padających pod gradem kul mos-
noszącym tytuł: Śmierć Nar-

I (D. c. n.) k 3 !
 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAMI JAKITOMICZ

 
 

 


