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Obrady sejmowe,
WARSZAWA (Pat). Otwierając

obsady dzisiejszego plenarnego po-

siedzenia sejmu, marszałek Świtalski

zawiadomił izbę, że od ministra

sprawiedliwości nadeszły , wnioski

prokuratora o pozwolenie na pocią-
śnięcie do odpowiedzialności sądo-

wej posłów klubu narodowego La-

soty i Sachy. Po złożeniu ślubowa-

nia przez kilku nowych posłów,

przystąpiono do właściwych obrad.

Poseł Ostrowski w imieniu Ко-
misji zdrowia publicznego złożył

sprawozdanie o rządowym projekcie

ustawy, dotyczącej zapobiegania i

zwalczania chorób zakaźnych.
Po przemówieniu posłanki Igna-

siakówny (frakcja komunistyczna),

której marszałek odebrał glos, pro-

jekt ustawy przyjęto w obu czyta-

niach.
Zkolei pos. Krawczyński zrefe-

rował rządowy projekt usławy o

pielęgniarstwie. Jest to pierwsza

ustawa w tej materji w Polsce, Po

krótkich wywodach posłaiki Gross-
mannówny, która wysunęla zastrze-

żenia, projekt przyjęto w obu czy-

taniach.
Zkolei odesłano w įierwszem

czytaniu kilkanaście rządowychpro-

jektów ustaw, wśród nich 11 projek-

tów ustaw. ratyfikacyjnycia.

Przy pierwszem czytaniu pro-

jektu ustawy o dodatkowym kredy-

cie na cele akcji przeciwpowodzio-

wej przemawiali posłowie Madej-

czyk (stronnictwo ludowe) i pos.
światkowski (PPS), podkreślając, że

katastrofa powodzi nie byłaby tak

*

Prace sejmowej k
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi-

siejszym sejmowa komisja budżeto-
wa przystąpiła do obrad nad preli-
minarzem budżetowym. Na porząd-
ku obrad dzisiejszego posiedzenia

był preliminarz budżetu prezydenta
Rzplitej i najwyższej izby kontroli.

Referat o budżecie prezyaeata Rze-
czypospolitej wygiosij poseł Czuma.

Poseł Światkowski (PPS) zapytał,
ile prawdy jest w pogłosce, że w
Krynicy ma być zbudowauy zame-

czek dla prezydenta. Zaprzeczył te-

mu dyr. Ikancelarji cywiinej Świe-
żawski. W głosowaniu przyjęto pre-
liminarz z poprawkami reterenta o

zmniejszeniu różnych świadczeń oso-
bowych w gabinecie wojskowym o

zł. 9.4440.
. Zkolei poseł Czuma zreferował

preliminarz budżetowy NIK. Potem

zabrali głos posłowie Rymar (stron-
nictwo narod.), Światkowski (PPS),
Chądzyński (NPR), Rozmaryn (klub
żydowski). W odpowiedzi tym po-
słom zabrał głus prezes NIK, Jakób
Krzemieński, stwierdzając m. in., że

wielka, gdyby nie zaniedbania w
dziedzinie regulacji rzek. Przy okazji
pos. Madejczyk w imieniu kiubu lu-
dowego złożył serdeczne podzięko-
wanie oddziałom wojskowym, które
brały udział w akcji ratunkowej i
zachowywały się po bohatersku.

Poseł Zaleski (klub narodowy)

postawił w imieniu swego klubu

wniosek, by wobec niepokojących
wiadomości z dziedziny poutyki za-
granicznej sejm miał możność na ko-
misji spraw zagranicznych wysłucha-
nia odpowiedzi ministra na wszyst-
kie nasuwające się pytania. Wspo-

mniane projekty ustaw odesłano w
pierwszem czytaniu do odpowied-
mich komisyj.

Jako ostatnie na porządku obrad
znajdowały się wnioski uagłe klu-

bów opozycyjnych, a mianowicie
klubu ukraińskich socjal-radykałów
w: sprawie przyjścia z pomocą ludno-

ści powiatów górskich województwa
stanisławowskiego, dotkniętych Iklę-

ską powodzi, bezrobocia i głodu,

stronnictwa ludowego 0 grožącem
niebezpieczeństwie szkolnictwu po-
wszechnemu przez projektowane
zamierzenia rządu wprowadzenia
opłat za: naukę w szikoiach po-
wszechnych, PPS w sprawie nowego
podatku szkolnego oraz w. sprawie
położenia w szkolnictwie. Nagłość

mówieniach przedstawicieli odnoś-
mych klubów odrzucono i jako zwy-
kłe odesłano do komisji. Na tem po-
siedzenie zamknięto.

© ° ° ©

omisji budžetowej
naogół „stosunek  administracji i
wszystkich władz był lojalay, poza
pewnemi problemami, co do których
NIK zajął inne stanowisko. O wy-
padkac! zostala zamieszczona
wzmianka w sprawozdaniu. O ile
chodzi o sprawozdanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego, to wyniki
były podane w' sprawozdaniu za
31/32 w streszczeniu, a szczegółowe
wyniki podano do wiadomości pre-
zesa rady ministrów. Podobnie po-
stąpiono z kontrolą budowy gma-
chów. Co się tyczy pytania, dla-
czego NIK nie korzysta z prawa od-
woływania się do ciał ustawodaw-
czych, prezes Krzemieński zauważa,

że w czasie jego urzędowania nie

zaszła taka potrzeba. Co się tyczy

innych zaleceń posłów, to będą one

wzięte pod uwagę i znajią wyraz

w dalszej działalności NIK, Przema-

wiał jeszcze poseł Czuma, poczem w

głosowaniu przyjęto preliramarz bez

zmian. Jutro przed południem ko-

misja obradować będzie nad budże-
tem poczt i telegratów. 

AREA BELEKA sai ALiV AIT IT

9 rozstrzelanych w Minsku.
MOSKWA (Pat). Urzędowo ko-

munikują: 11 grudnia najwyższy
trybunał wojskowy w Mińsku roz-
patrywał sprawę 12 terrorystów
białośwardzistów, oskarżonych o or-
ganizowanie па terenie Ž.S. R. R.
aktów  terrorystycznych  przeciw
przedstawicielom wladzy sowieckiej.

Zgodnie z instrukcjami C. K. W.

 

Dział Polski na międ

Z. S. R. R. i odpowiedniemi artyku-

łami k. k., trybunał skazał oskarżo-

' nych na karę śmierci przez rozstrze-
|lanie i konfiskatę mienia.
| Wyrok wykonano.

Co do trzech pozostałych oskar-

zonych trybunał postanowił wdro-
żyć dodatkowe śledztwo.

ras

zynarodow
lalek.

ANTWERPJA. (Pat), W” Antwer-
pji otwarta została: międzynarodowa

wystawa lalek, w lktórej bierze u-
dział 38 państw europejskich i poza--

europejskich. Jednym z najboga-
4 działów па wystawie, jest
dział polski. Lalki polskie są ubrane
w. stroje ludowe wszystkich ziem
polskich. (Wystawa cieszy się w

ej wyst

Antwerpii _ olbrzymiemi odze
niem, Świecia jej dokonałaLilio

wa belgijska Atsrid, która z wiel-

kiem zainteresowaniem _ oglądała
dział polski,
konsulstwo Gaidzińskich,
'dzielali królowej objaśnień o pol-
skich kostjumach ludowych.

Protokuł francosko-sowichi a państwa hałtyckie.
RYGA (Pat). Poseł republiki

irancuskiej Tripier i poseł ZSRR
układów dwustronnych z innem pań-
stwem bez uprzedniego zaciągnięcia

 

 
„| społeczeństwa, powołaną na podsta-

'

\
|

oprowadzana przez PP. | borczego. O ile chodzi o strukturę
którzy V“ | senatu, to projekt szuka innej niż

wszystkich tych wniosków po prze-, WAŚĆ że iakt ten był wykorzysty-

Brodowskij wręczyli dziś w łotew-' opinji rządów będących sygnatarju-
skiem ministerstwie spraw zagr. ko-
piję protokułu francusko-sowieckiego
z 5. XIL w sprawie niezawierania

szami paktu. Podobnych demarches

dokonano również w Tallinie i Ko-

wnie.

 

Maczuga skazany na Karę Śmierci.
LWÓW (Pat). (W! drugim dniu

procesu groźnego bandyty Maczugi

na podstawie werdyktu przysię-

głych, którzy wszystkiemi głosami

potwierdzili winę Maczugi, trybunał
wydał wyrok smierci przez powie-
szenie. Obrońcy zapowiedzieli ka-
sację.

 
 

Konstytucja o komisji senackiej
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

10-ej rozpoczęło się posiedzenie se-
nackiej komisji konstytucyjnej, po-
święcone sprawozdaniu senatora
Wojciecha Rostworowskiego o pro-
jekcie ustawy konstytucyjnej. Po-
siedzenie to wzbudziło żywe zainte-
resowanie wśród posłów 1 senato-
rów którzy licznie przybyli na obra-
dy. W. posiedzeniu wziął również u-
dział marszałek senatu Raczkie-
wicz. Z pośród rzeczoznawców
przybyli prezes Sławek, wicemar-
szałkowie Car i Makowski, prof.
Stanisław Starzyński ze Lwowa, po-
sel prof. Wacław Komarnicki. Po
otwarciu posiedzenia przez przewo-
dniczącego komisji senatora Tar-
gowskiego zabrał głos senator Wożź-
nicki, który postawił wniosek o od-
rzucenie bez rozpatrywania przesła-

nego senatowi projektu ustawy kon-
stytucyjnej jako uchwalonej w sej-
mie rzekomo niezgodnie z przepisa-
mi obowiązującej konstytucji ire-

gulaminem sejmu. W głosowaniu
wniosek senatora Woźnickiego zo-

stał odrzucony. Zkolei zabrał głos
reierent projektu senator Rostwo-
rowski, który na wstępie podkreślił,
że prace nad rewizją konstytucji po-
suwały się powoli. Mówca zwrócił

|

wany przez opozycję do celów agi-
tacyjnych. Opozycja bowiem żywiła

nadzieję i głosiła w prasie, że za-
gadnienie rewizji jest tylko hasłem
wyborczem, które nigdy zrealizowa-
ne nie będzie, Przeczyły jednak te-
mu zbyt wyraźne oświadczenia mar-
szałka Piłsudskiego, co nie pozosta-
wiało wątpliwości, że zagadnienie

ustrojowe będzie rozwiązane, Na-|

stępnie referent przedstawił obszer- |

nie historję prac nad zmianąkon.|

stytucji, począwszy od pierwszej

częściowej reformy w r. 1926. Prze-

chodząc do charakterystyki pro-|
jektu, uchwalonego w styczniu r. b.|
przez większość sejmową, mówca
wskazał, że projekt zrywa z dotych-
czasową teorją o podziale władz,
stojąc na stanowisku, ze władza
państwowa jest jednolita, niepo-
dzielna i skupia się w osobie głowy
państwa. Funkcją prezydenta jest
harmonizowanie działania naczel-
nych organów państwowych, dlatego

też projekt rozróżnia dwie grupy
aktów urzędowych głowy: panstwa.
Dla jednej grupy wymaga kontrasy-
śnaty, druga zaś grupa od niej jest
zwolniona. Konstytucja ściśię ogra-
nicza te dziedziny, w które pre-
zydent wkracza bez udziału rządu.
Dziedziny, w których prezydent
działa przez rząd, również uległy
rozszerzeniu,  przyczem  reierent
zwraca uwagę na dwa momenty —
wprowadzenie kontroli ustawodaw-
czej i wyjęcie z pod uprawnień izb
ustawodawczych a poddaniu prawu

dekretowania spraw, dotyczących
organizacji rządu, zwierzchnictwa
sił zbrojnych oraz organizacji admi-
nistracji rządowej. Następnie mów-
ca omówił kwestję odpow:edzialno-
ści pariamentarnej w brzmieniu no-
wego projektu sejmowego, zazna-
czając, że postanowienia dotyczące
izb ustawodawczych wprowadzają
poważne ograniczenia nietykalności
parlamentarnej, utrzymują system
dwuizbowy, ale nie stoją na stano-
wisku pełnego uprawnienia obu izb.
Sejm pozostaje dalej reprezentacją

 

wie terytorjalnej. Jedyną zmianą,
jaką wprowadza projekt w tej dzie-
dzinie, jest zmiana granicy wieku
dla czynnego i biernego prawa wy-

obecnie struktury, nie przesądzając
jego budowy i składu. M. in. w
skład drugiej izby mają wejsć w 1/3
senatorowie, mianowani przez pre-
zydenta Rzplitej. Zkolei senator
Rostworowski omówił merytoryczne
poprawki, które proponuje do pro-
jektu sejmowego. Jedynie głębszą
zmianą jest zmiana przepisów, doty-
czących struktury senatu. Referent
proponuje skreślić art, 36 i art. 55 i
zmienić na: „Senat składa się z se-

dzież oznaczy kategorję osób, któ-
rym służyć będzie prawo wybierania
i wybieralnošci“. vW  postanowie-
niach, dotyczących ordynacji wybor-
czej do sejmu, mówca proponuje
skreślenie z art. 27 projektu ustawy
jednego przymiotnika,
„proporcjonalny”, utrzymując  po-
wszechność, tajność, bezposredniość
i równość, W zakończeniu mówca
twierdził, że projekt, stanowiący
owoc długoletniej pracy, unika ra-
dykalnego rozwiązania i nie zapo-
życza ideologji ustrojowej z żadnych
ze skrajnych poglądów współczes-
nych. Obecny projekt uważać moż-
na za pewien etap rozwojowy, za
punkt wyjścia ewolucji Diatego też
postanowienia art. 62 godzą w szty-

mianowicie

wziął na siebie odpowiedzialność za
reformę państwa i tę reformę zde-

cydowany jest przeprowadzić do

końca. Po referacie senator Głąbiń-
ski postawił wniosek o skierowanie

do marszałka sejmu zapytania, czy

przy uchwale projektu ustawy kon-

| stytucyjnej w sejmie bylo na sali

|wymagane przez konstyiucję quo-

'rum. Po wyjaśnieniu przez przewo-

|dniczącego, że wniosek ten porusza

| na nowo sprawę już przesądzoną
|przez jedną z poprzednich uchwał

komisji, senator Głąbiński postawił

wniosek o reasumpcję tamtej uchwa-
ły. Wniosek ten w głosowaniu u-
padł, Na tem komisja odroczyła swe
posiedzenie do dnia 13 b. m., celem
dalszego zapoznania się ze sprawo-

Rokowania handiowe
litewsko - łotewskie.

Į RYGA (Pai). Weczorai rozpoczę-
| ły się w Rydze rokowania handlowe

| między przedstawicielami Łotwy i

Litwy,

Uzdrowienie
rynku zbożowego we Francji

PARYŻ (Pat); Dyskusja w izbie
$min nad projektem. uzdrowienia
rynku zbożowego odbywa się w

atmosferze wysoce naprężunej, Dziś

premjer Flandin, wobec coraz to no-
wych kontrprojektów, postawił spra-

wę na ostrzu noża. Mianowicie za-

groził, że odwoła się do opinii kraju,

o ile izba nie przyjmie projektu rzą-

doweg».. W, obliczu groźby. rozwią-
zania izby kilku wnioskodawców
wycofało swe wnioski, a kontrpro-

jekty zostały odrzucone większością wność ram, przyjętą ogólnie w usta- zdaniem i zaproponowanemi  po- głosów. . Przypuszczainie pro,ekt bę-

wach konstytucyjnych. Za projek-, prawkami. dzie uchwalony w nocy ze srody na

tem tym stoi wielki obóz, który! = Maz czwartek. L

 

Echa zatargu jugostodiafisko-0edierskiedo
NAJBARDZIEJ OWOCNA

SESJA RADY LIGI.
GENEWA (Pat). W. kołach ge-

newskich uważają powszechnie za-

kończoną w dniu dzisiejszym nad-
zwyczajną sesję za jedną z najbar-

dziej owocnych z punktu widzenia

współpracy. międzynarodowej w ra-

mach Ligi Narodów, jakie oabyły się

w ostatnim czasie. Obie sprawy, fi-

gurujące na porządku obrad, to jest

sprawa Saary i spór jugosłowiańsko-

węgierski, dzięki dobrej woli

wszystkich zainteresowanych — 20-

stał pomyślnie  załatwiony. .Po-
wszechnie daje się wyraz nadziei, że
zlikwidowanie tego sporu umożliwi

istotne. odprężenie w stosunkach
węgiersko-jugosłowiańskich.

PRASA WĘGIERSKA
O REZOLUCJI.

BUDAPESZT (Pat). Prasa wę-
gierska wita z zadowoleniem i rado-
ścią genewskie rozwiązanie zatargu
jugosłowiańsko . węgierskiego, pod-
kreślając, że dzięki szczerym pra-

ieniom | pokoju, jakie ożywiały
członków Rady Ligi, zdołano zapo-
biec dalszemu rozwojowi wypad-
ków, które mogłyby zagrażać poko-
„owi. „Magyar Hirlap“ zadowolony
jest, że usunięto niebezpicczeństwo
wojny i że honor i prestiz Węgier
nie został naruszony nawet w naj-
mniejszym stopniu. Podobnie piszą
inne dzienniki, a wszystkic ; wdzię-
cznością i sympatją omawiają rolę
przedstawiciela Polski, ktory przy-
czynił się w znacznym stopniu do
tego, że zatarg mogł być załatwiony
ku zadowoleniu obu stron

| Zadowolenie
BIALOGROD (Pat). Piasa jugo-

słowiańska obszernie konieuntuje wy-
niki wczorajszych obrad Kady Ligi

| Narodów, podkreślając, że Jugosia-|
wja odniosia zwycięstwo. Półurzę-
dowa „Wreme* podkreśla, że rezo-
lucja Rady Ligi potwierdza współ-
udział Węgier w zamachu marsyl-
skim i zaznacza, że delegat włoski
Aloisi zmienił swe stanowisko wo-
bec Węgier. „Prawda” pisze, że

LONDYN (Pat). Całą prasa'angiel-
ską wyraża zadowolenie z powodu
kompromisu uzyskanego w Genewie
i podkreśla doniosłą wolę, ;aką ode-
$rała Wielka Brytanja w dziele do-
prowadzenia do porozumienia mię-
dzy Jugosławią a Węgrami.

PARYŻ. (Pat). Dzienniki z en-
tuzjazmem _ podkreślają rezultaty
wczorajszego posiedzenia Rady Ligi
Narodów, które nazywają historycz-
nem.

„Petit Parisien“ m. in. pisze:
Gdyby Mała Ententa nie otrzymała
zadośćuczynienia i znalazła się twa-
rzą w twarz wobec Węgier, to
możnaby stwierdzić dzisiaj, że mo-
głoby dojść „do pewnego wstrząsu

BIAŁOGRÓD (Pat) W dniu 17-go
grudnia w miejscowości Horżost nad
granicą jugosłowiańsko . węgierską 

 

Ostatnie posiedzenie sesji
Rady Ligi Narodów.

Rezolucja w sprawie sity międzynarodowej w zagłębiu Saary.
GENEWA Pat. Rada Ligi: Naro-

dów odbyła dziś popołudniu ostatnie
posiedzenie swej nadzwyczajnej se-
sji. Na porządku obrad była sprawa
końcowej rezolucji dotyczącej utwo-
rzenia siły międzynarodowej dla
utrzymania porządku w Saarze w
okresie plebiscytu. W posiedzeniu
wzięli udział również przedstawiciele
Holandji i Szwecji. W rezolucji przed-
stawionej przez barona Aloisiego
Rada wyraża podziękowanie rządom
W. Brytanji, Włoch, Holandji i Szwe-
cji za wyrażenie zgody na udział

w tworzeniu tej siły międzynarodo-
wej (i wzywa zainteresowane pań-
stwa, by udzieliły wszelkich ułatwień
przy przewozie przez ich terytorjum
kontyngentów wojskowych, mają-
cych tworzyć tę siłę. Rada posta-
nawia, że siła międzynarodowa po-
stawiona będzie do dyspozycji ko-
misji rządzącej. Koszty związane
z tą siłą będą pokryte įz funduszu
plebiscytowego. Jeżeli nie wystarczy,
dopłacą Francja i Niemcy. Komisja
rządząca zagłębia Saary uprawniona
będzie do wydania ustawy zwalnia- natorów, powołanych w 1/3 przez

prezydenta Rzplitej, a w 2:3 w dro-
dze wyborów. Kadencja senatu =
poczyna się i kończy jednocześnie z
kadencją sejmu. Ordynacja wybor-
cza do senatu określi liczbę senato-
rów oraz sposób ich powołania, tu-|

jącej siłę międzynarodową od odpo-
wiedzialności w związku z wykona-
niem jej misji. Po przyjęciu rezo-
lucji przewodniczący zakomuniko-
wał, że następnie sesja Rady miała
się rozpocząć 21/1, wobec tego
jednak, że plebiscyt w Saarze wy-

znaczony został na 13 stycznia, Ra-
„da, aby mėc ewentualnie powziąč
1177 w tej sprawie, zbierze się

GENEWA (Pat). Aloi:i, przewo-
dniczący komitetu do spraw Saary
wystosował dziś popołudniu do rzą-
dów W. Brytanji, Włoch, Holandji i
Szwecji telegram, z któreżo wynika,
że W. Brytanja wyszle 1.500, Wło-
chy 1.300, a Holandia i Szwecja po
250 ludzi do Saary. Kontyngenty
mają nadejść przed 22 grudnia.

LONDYN (Pat). Ministerstwo
spraw wojskowych komunikuje że
zapadła ostatecznie decyz,a co do
d-cy sił międzynarodowych w za-
głębiu Saary. Będzie nim generał-
major Brind, który od 33 r. dowodzi
4-tą dywizją.

LONDYN (Pat).

 

Rokowania morskie będą odroczone.

w Jugosławii.
Węgry zostały poddane koniroli Ligi

Narodów i w najbliższym czasie ma--

ją złożyć Lidze Narodów sprawozda-

nie z zarządzeń, jakie wydały, ce-

iem ukarania winnych. Jugosławji
udzielono w Genewie całkowitej sa-

tysłakcji Mimo to sprawa nie jest

zakończona. Obecnie komitet musi

przeprowadzić międzynarodowe

śledztwo, które ustali istotny stan

rzeczy.

Echa uchwał Rady Ligi Narodów.
pokoju europejskiego. W tym do-
niosłym dniu dla pokoju Eden i Aloi-

si odegrali rolę decydującą. Lecz po-

myślny wynik nie byłby możliwy,

gdyby minister Laval od samego po-

czątku jasno nie określił swego sta-

nowiska i nie podtrzymai go nie-
zmiennie. Decyzja Ligi Narodów jest
jedną z bardziej: doniosłych powzię-

tych dotychczas.
BIAŁOGRÓD. (Pat). Cała prasa

dzisiejsza podaje obszerne sprawo-
adanie z wczorajszych obrad Ligi
Narodów, podając w caiości prze-
mówienia ministrów Titulescu i Be-
nesza. Tekst rezolucji. Rady za-

mieszcza „Wireme“ p. t. „Wegry pod

kontrolą Ligi Narodów”.
 

Pomnik króla Aleksandra nad granicą

węgierską.
odbędzie się odsłonięcie pierwsze-
go pomnika króla Aleksandra Zje-
dnoczyciela.

Aresztowania
terrorystów

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Paryża, że
nazwiska dwuch aresztowanych w
Tulonie obywateli jugosłowiańskich,
podejrzanych 0 przynależność do
organizacji terorystów chorwackich,
brzmią: Mirko Clock i Stuiunowicz.
(Wkrótce po ich aresztowaniu spa-
liła się karczma, w której mieszkali,
Przypuszczają, że karczmę spalono,
celem zniszczenia dokumentów, ob-
ciążających aresztowanych

{

„Movie procesy palitytane w 2. $. R. R.
MOSKWA Pat Agencja Tass po-

daje, że w dniu 10 b. m. przekaza-
no kollegjum wojskowemu najwyż-
szego trybunału Z. S. R. R. sprawy
37 białogwardzistów, aresztowanych
ostatnio i oskarżonych о рггудо!о-
wywanie aktów terrorystycznych
przeciwko funkcjonarjuszom władzy
sowieckiej w Republice akraińskiej.

sza

ь Wiedle wszel-, mierzają jakoby zaczekać do końca
kiego prawdopodobieństwa rokowa-' grudnia 4 wripowikńweśiaji trakiaka
mia morskie będą niebawem odro-| waszyngtońskiego. Delegacja japoń-
czone na dłuższy, okres czasu w ska zwróciła się do Tokio o dalsze
związku z przypadającemi świętami| instrukcje.
Bożego Narodzenia. Japończycy za-!

Rozmowa „sen. Berengera z Mussolinim.
PARYŻ (Pat). „Le Journal" do- iinim, z którym omówił całokształt

„nosi, że pouroczystościach chatau- zagadnień politycznych a w szcze-
| briandowskich w Rzymie senator gólności poruszył sprawę stosunków
* Berenger długo rozmawiał z Musso-* francusko-włoskich.
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różnych dzielnicach różna. Ale są-

2 +wom imi ais,an

Aatykuł niniejszy drukujemy jako

dyskusyjny. Redakcja nie godzi się z

wywodami autora. przyp. Ręd.

Gazety doniosły, że Po:ika АКа-

deja Umiejętności zwróciła się do

wszystkich  instytucyj naukowych
w Polsce oraz do licznych iachow-

ców w dziedzinie polonistyki z pro-

pozycją współpracy przy opraco
waniu nowych zasad pisowni ро!-

skiej. Podobno nowe przepisy uka-

żą się już niezadługo i będą o wiele

prostsze i zrozumialsze od przepi-|

sów ostatnio obowiązujących.
Pisownia polska w ciążu ostat-|

mich lat trzydziestu zmieniana była

kilkakrotnie i jest dziś na świecie

prawdopodobnie jedną z najmniej

ustalonych. To też niewielu ludzi

może się dziś pochwalić, że pisze!
ortograficznie i niewiele książek
uzyskaioby dodatnią ocenę fachow-
ca- polonisty za użytą w niej pisow-
nię.

O pisowni polskiej decydować

będą tachowcy filolodzy. Jest to

słuszne. Ale sądzę, że w tax donio-

słej dla całego narodu polskiego i

kultury polskiej sprawie należałoby

uwzględnić także głos zwykłych

obywateli, nienaukowców. Otóż, ja-

«o jeden z szarego. tłumu inteligen-

tów, nic nie mający wspóinego z fi-,

lologją polską, pozwolę sobiewypo-

wiedzieć w sprawie reformy polskiej
pisowni uwaś parę. |

"Największą obawą napełnia mię

tendencja, przejawiająca cię u filo-

logów, by pisownia polsk: opierała

się ścisie na pisowni dawnej. Ponie-

waż wiadomo, że pierwotnie pisow-

nia dostosowana była do wymowy,

a wymowa polską — zresztą jak

wszystkie mne na świecie -— w: cią-
$u wieków uiegła zmianie, więc

pozostawienie pisowni w formie hi-
storycznej prowadzi do covaz więk-

szej rozbieżności pomiędzy pismem i
wymową. od

— Niema wtemżadzego nie-

szczęścia — twierdzą filologowie. —

W. języku francuskim czy angiel-
skim rozbrat między pisownią, a wy-

mową jest jeszcze większy i nikomu

to nie szkodzi.

Otóż nie ulega jednak wątpliwo-

ści, że szkodzi. Pisownia wyraźnie

odmienna, a nawet sprzeczna z wy-

mową, jest przedewszystk'em zupel-

nie bezužyteczną stratą energji mil-

jonów ludzi uczących się poprawnie
pisać. Pisownia niepotrzebnie skom-
plikowana jest stratą czasu 1 energji

wszystkich piszących i drukujących.

Nie mam bynajmniej na myśli:
wprowadzenia w Polsce pisowni t.
zw. fonetycznej. Byłaby ona nie-

wątpliwie za trudna, a pozatem w

dzę, że polska pisownia dojrzała już
do niektórych uproszczeń,

Kto w Polsce, poza ludźmi spe-
cjalnie się na to silącymi odróżnia

wwymowiehich?Ipocozatruwać

dzieciom życie rozróżnianiem w
piśmie hartu i chanta?

Kto dziś odrėžnia w wymowie r7

1 & 1 росо tracićczasna wkvwanie w

głowy, że trzeba pisać rzeka i ża-

giew? Kto odróżnia w wymowie 6

ju?

Niektórych dawnych  osobliwo-
ści pisowni naszej już się szczę-

śliwie  pozbyliśmy.  P:zynajmniej

choćby pochylone e, które w pierw-
szej połowie wieku XIX-go jeszcze

gobyśmy nie mieli pójść urochę da-
lej w tym kierunku 1 КИКа najbar-

dziej podstawowych  upioszczeń

wprowadzić?

Poza temi ogėinemi dezyderata-
imi miałbym pod adresem naszych
filologów jeszcze kilka próśb szcze-

gółowych.

Zdaje mi się, że jest dziwolągiem
pisanie: stacyj, konierencyj, organi-
zacyj. Nikt talk nie mówił i nie mó-
wi. Pisownia ta jest niedawno wpro-

Apdy

Ма ои Polska!

| Literackich”,

|ani w pozytywnym, ani w negatyw-

 wadzona i jak najrychlej powinna

być odrzucona.
Nie przyjęło się też u naspisanie: |

spowrotem, sponad, oraz wszystkich,
innych przeróżnych  kombinacyj:
przyimków ,z przysłówkami. Lepiej|
wrócić do pisowni dawnej. z powro-
tem, z ponad.

inż. J. G.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Bros „ tubele, zaproszenia afisze
AWo, Vakarams
(eny konkurencyjne.
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O ca chodziło?
Wystąpienie przedstawiciela Pol-

ski w Lidze Narodów, min. Komar-
niekiego, w dyskusji nad memoran-
dum jugosłowiańskiem daje powód
warszawskiemu „ABC“ do wypowie-
dzenia uwag następujących:

Im bardziej podziwiamy pierwszą część

mowy delegata Polski jako wzor umiaru,
wstrzemięźliwości i bezstronności, tem.
mniej rozumiemy zakończenie mowy, doty-

czące Czechosłowacji. Ostatni ustęp prze-|
mówienia poświęcił p. Komarnick' zarzuto-
wi skierowanemu przeciw Pradzę za jej

politykę udzielania azylu wr>gim Polsce

emigrantom.

Usuwamy na bok merytoryczną stronę

zagadnienia. W tej dziedzinie mamy nie-
wątpliwie wiele do pogadania: do pora-

chowania się z Czechami, jakxsiwiek p.
Komarnicki stwierdził, że w oslaćnich cza-
sach zachowanie się Pragi jest pod tym

względem poprawne.

W danym wypadku jednan nie chodzi
© to, czy Czesi postępują poprawnie czy

nie, tylko o to, jaki był cel i sens poli-
tyczny poruszania tej sprawy przy okazji

sporu jugosłowiańsko - węgierstiego? Sko-

ro przyjęło się słuszne stanowisko objek-

tywnego nieangażowania się,. mieszanie do

sporu Czechosłowacji jako sojuszniczki Ju-

gosławji i przeciwnika Węgier było tak sa-
mo niezrozumiałe, jak niezrozumiałe było-

by zaatakowanie Włoch, jako sojusznika

Węgier, znajdującego się w konflikcie z
Jugosławią.

O tego rodzaju akcenty i manifestacje

nie chodziło. O cóż w takim razie cho-
dziło?

"zma Ao WE WW o wr
a „Wiadomościami s

„ M. Turkow daje w „Momencie”
(Nr. 278) kilka zakulisowych infor--
macyj na tle bojkotu „Wiadomości;

zapoczątkowanego
przez koła wojskowe z powodu zja-
dliwej oceny życia wojskowych w

 

iiiiуеч чоенцоя
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| Prasy.
koszarach. Bojkot ten dotknął bo*
leśnie zżydziałe środowisko z cu-
kierni... „Ziemiańskiej':

„Bojkot ten wzburzył polskie koła to-

warzyskie, szczególnie dlatego, że pewni
wyżsi wojskowi z gen. Wieniawą-Długo-
szewskim ma czele stoją blisko „Wiadomo-

ści lLiterackich' i dlatego to z różnych
stron wychodzą starania, aby ien bojkot

złagodzić".
Te właśnie koła wojskowe, sto-

jące „blisko“ tego pisma, domagają
się

„oświadczenia skruchy ze strony re-

dakcji „Wiad. Lit.", ale redakior nie chce

dać takiego oświadczenia. Odwołał się on
tylko do „ludzi dobrej woli”, że i nadal

nie zrzeknie się ogłaszania utworów, owia-

nych taką samą artystyczną wartością, jaką

posiada właśnie reportaż Uniłowskiego o

życiu rekrutów”.

Koła „postępowe“
wśród cywilnych:

„Powstał zamęt. Do mieszkań wojsko-

wych pismo nie ma wstępu, a różne postę-

powe polskie osobistości z prol. Stanisła-

wem Kalinowskim na czele, ogiaszają u-

chwały przeciw  bojkotowi, ogłoszonemu

przeciw „Wiadomościom Literackim''.

To pismo jak wiadomo, redaguje
żyd Gricendler. Aby się przekonać
lepiej, co to' jest za pismo, wystarczy
przytoczyć poniższe słowa publicy-
sty żargonowego, A. S. Riklisa, któ-
ry, poruszając zainteresowanie mło-

juź działają i

| dzieży sjonistycznej faktem wzięcia
do wojska pięściarza Żydowskiego
Rotholca, tak pisał:

„Moi znajomi, którzy tak sanie zostali

zakłopotani służbą wojskową Rotholca, nie

są to ludzie byłe jacy, są to sami inteligen-
ci Oni 1 ich dzieci są dobrymi aarodowymi
żydami,  czytającymi stale „Wiadomości
Literackie" i „Mały Przegląd“. („Hajnt”

Nr. 247).

Gdzie chodzi o intere żydostwa,
tam koła „postępowe zawsze idą
na pomoc...

DZIENNIK BILEAZK| |

| Żydzi na Wschodzie Europy.

Arzemiosła i handlu;

Jako odrębne zjawisko przedsta-
wia Otto Heller w książce

| „Zmierzch Żydostwa” życie żydów
w krajach Europy. Wschodnej:

W okresie, kiedy na całym
świecie żydzi korzystają z pełnej
swobody, kiedy na Zachodzie proces
ich emancypacji i asymilacji jest w
pełnym rozwoju, na Wschodzie ka-
sta żydowska jest utrzymana prze-
mocą. Oznacza to w konsctkwencji
zahamowania procesu rozkiadu na-
rodowego. Luki w strukturze spo-
teczeńsuwie dopiero się zapełniają:
powoduje to pomiędzy żydami a nie-
żydami kontlikty, które... prowa-
dzą do represji ze strony carskiego
systemu. Strukiura kasty na Wscho
dzie pozostaje niezmieniona o półto-
ra stulecia dłużej niż na Zachodzie.'

! Skutek tego był taki, że żydo-|
stwo wschodnie znalazło się w im-'
pasie: utrzymywani poza nawiasem|
społeczeństwa, stanowili żydzi nadal |
starodawną kastę, lecz pozbawioną|
możności wykonywania swej dawnej
monopolistycznej funkcji. |
W Maiopolsce, którą autor,jeśli |

chodzi o kategorję żydów ją zamiesz
kujących, zaliczą do Wschodu, tak
samo jak wogóle ziemie dzisiejszej
Polski, Litwy, Rumunji, według sta-
tystyki przedmiotowej 51 i pół pro-'
cent żydów figurowało w rubryce:
samodzielni be, podania zawodu. |

Odcięci ad pracy w wielkich za-|
kładąch przemysłowych, żydzi w.
Rosji garnęli się do rzemiosł, przy-|
czem 55 proc. stanowili kiawcy. |

Jeżeli porównać przedwojenną
strukturę żydów europejskich na
Wschodzie i na Zachodzie, otrzyma |
się następujący obraz: Rosja, Au-
strja wschodnia (Galicja, bukowina,
górne Węgry itd, reprezertują niski

żydzi
są w olbrzymiej większości drobny-
mi handlarzami, kramarzami, drobny
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Ronstytucja 6
Od wtorku dn. 11-g0 grudnia

wa Konstytucja stata się piiedmio-
tem obrad Komisji dematu.

Jeśli zwazyiny, że według obo-
wiązujących przepisów nai musi
naydaiej do 49 grudnia zapowiedzie!
zmuany w tym projekcie, — a zmia-
ny takie są konieczne, — lo iatwo

nasunie nam się wniosek, że zasto-
sowano tu możliwie najpowolniejsze
tempo, zupeinie sprzeczne z temi
nastrojami, jakie starano się szerzyć
w  spoieczeństwie po pamiętnym
„chwycie” z dnią 26 stycznia br.
Dziś z tych nastrojów nie pozostało
ani śladu.

Po zamiknięciu poprzedniej i od-
roczeniu na miesiąc obecnej sesji,
dłużej już zwlekać nie byto sposobu.
Musiano wybrać albo rozwiązanie
obecnego dejmu, albo kontynuowa-
nie prac nad niefortunnym  projek-
tem. Wybrano mniejsze zło (z punk-
tu widzenia interesu obozu sanacyj-
negoj i kazano Senatowi poprawiać
projekt, który po usunięciu „elity”'
nie budzi nigdzie zainteresowania

nym sensie, jako płód martwy już w
tonie matki.

Słusznie zwraca uwagę „Gazeta
Warszawska”, że w obozie sanacyj-
nym, w stosunku do konstytucji na-
stąpiła bardzo duża zmiaria nastro-
jów.  Di

„Nasz Przegląd'* dowiaduje się,
że b, premier Prystor ma zająć sta-
nowisko prezesa lzby Przem.-Handl.
w Wilnie. Jednocześnie p. Prystor
stanie, jako prezes, na czeie Zw. Izb
Przem. Handl.
Zapowiadanajest też zmiana ga)

Zmiany na stanowiskach wojewodów.
Prasa warszawska podaje, że

przed Bożem Narodzeniem należy
się liczyć ze zmianami województw. ,
Mówiono o tem jeszcze latem, Dzi-|
siaj zmiany te stają się aktualne.
Niektóre ówczesne zapowiedzi już
teraz nie wchodzą w rachubę. Mó-
wiono wtedy np. 0 przeniesieniu
woj. Jaroszewicza na województwo
lubelskie, gdy dzisiaj jest pewne, że
p. Jaroszewicz pozostanie na dot

aaaiik KSm A OK UR ETAEPOOR ISTO

Požar wielkiego h
LANSING (Stan Michigan). (Pat).

Jeden z tutejszych hoteli zuiszczony
| został całkowicie przez pożai, który
rozszerzał się z olbrzymią szybko
ścią. Według dotychczasowych da-
n w czasie pożaru poniosło
śmierć 11 osób. Panuje obawa, że|
liczba ofiar zwiększy się dość znacz-|nad
mie. Wśrod ołiar znajduje się kilku
członków sejmu stanoweżo. Około
30 osób, które odniosły cięższe
obrażenia, przewieziono do szpitala.
Kilku mieszkańców hotelu, nie zwa-
żając na dotkliwe zimno, wysko-
czyło z okien do przepływającej
obok rzeki. Wszystkie te osoby
utonęłYy.

LONDYN (Pat). W chwili wybu-
chu pożaru w hotelu „Kern* w Lan-
sing, w stanie Michigan, luksusowy
gmach był przepeiniony. Wśród 200

YMU
„komisii. senackiej,

| zbliżające się wybory.

P. Prystor w nowej roli.

Gdy p. Jędrzejewicz, obejmując
w zesztym roku kierownictwo gabi-
netu, zaraz na wstępie zapowiedział,
że giównem: jego zadaniem jest zmia
na konstytucji, — to p. Koztowski,
stojąc wobec sprawy znacznie już
więcej zaawansowanej, nie wypo-
wiedziałsię dotąd oniejanijednem
stowem,

Prasa zaś sanacyjna, zamiast
wszczepiać w umysiy obywateli za-
sady nowego ustroju i płynące z. nie-
go dła panstwa korzyści, albo wzo-
rem p. premjera zachowuje absolut-
ne milczenie, albo — co jest szcze-
śólnie ciekawe — zajmuje się nowe- |.
mi wyborami do Sejmu i Senatu,

Wyjaśnienie tej ewolucji nie jest
trudne. Koncepcja „elity'* miała na
celu utrwalić wiadzę rządzącej obec
nie grupy. Gdy koncepcja ta została
przez czynnik decydujący odrzuco-
na, trzeba było obejrzeć się za inną
podporą. 1 wtedy uznano, że do u-
trzymania się przy władzy nie wy-
starczą same środki tecnniczno-ad-
mnistrącyjne, że trzeba dać tej wła-
dzy szersze i mocniejsze podstawy
w społeczeństwie. Tak to powstały
hasła: „kontaktu ze  społeczeń-
stwem', „trontem do mas', „kursu,
na lewo" itp. Hasła te mają obozowi
rządowemu — a przynajmniej jego
części — przygotować grunt pod

31 — 131. Cena zł.
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ui. Ks. Skorupki 1-a

WAGONS—LITS/, COOK, Mickiewicza 6.

Jeszcze jeden kapelusz kardynalski
ūla Polsai?

„425. Intormacje i zapisy

Katowicka „Połonia* donosi z
Rzymu, że w kołach watykańskich
są rozważane kandydatury na kar-
dynałów. Konsystorz tajny odbę
dzie się w poniedziałek, 17 grudnia.
a konsystorz publiczny 2V grudnia,
(W chwili obecnej wakuje 1/ kape-
luszy kardynaiskich. Na ostatnim
konsystorzu Oyciec św. mianował
dwuch kardynałów in Petio, których
nazwiska mają być ogłoszone obec-
nie. Według pogłosek są to nuncjusz
w Madrycie Tedeschini i ochmistrz

!
'

$

Ustawa o b
Polsce projekt wydania ustawy, na
mocy ktorej samorządy terytorjalne
obowiązane byiyby do utworzenia i
prowadzenia bibljotek, Sprawa ta
pierwszorzędnej wagi dla catokształ-
tu kultury polskiej, a decydująca dia
tych, co z książką ciągie mają do!
czynienia, a. więc dla literaiow oraz!
wydawców, poruszona zoslaia Ostat-
nio przez p. M. Janoszynskiego na
iamach „Gazety Polskiej.

Na czemże polegałaby ustawa
bibljoteczna/? й

Każda gmina, licząca ponad dwa
tysiące mieszkańcow i Kazdy po-
|wiatowy związek samorządowy mia- 

stanowisku prezesa lzby  Przem.-
Handl. w Warszawie, które ma ob-
6 gen. Górecki.

Zapowiadana przez „Nasz Prze-
śląd* nominacja p. Prystora wydaje
się nam mało prawdopodobna.

czasowem _ stanowisku komisarza
rządu m. Warszawy.

Narazie o personaljach mówi się
mało. Wspomina się, że zmiany ©-
bejmą prawdopodobnie: Łuck, Kra-
wów, Stanisławów, województwo
warszawskie itd. Ma być obsadzone
także stanowisko wojewody poznań-
skiego, wakujące od czasu powoła-
nia p. Raczyńskiego na wicemini-
stra rolnictwa.

oteiu w Ameryce.
gości było wielu członków kongresu,
którzy przybyli na obrady izby usta-
wodawczej stanu  michigańskiego.
Dotąd ilość osób, które poniosły
śmierć w płomieniach lub mroźnych
nurtach rzeki, obliczają na 50, Dru-
śie tyle jest rannych. Pożar powstał

ranem, wkrótce po godz. 5-ej,

gdy cały hotel pogrążony był we
śnie. Ogień szerzył się z niesłycha-
ną szyblkością. 15 minut po alarmie
płomienie zniszczyły hall wejściowy.
10 minut później zawalił się dach.
Wielu, nie mogąc się z
płonącego hotelu, skakało do rzeki,
po której plyncla gęsta kia. Liczni
strażacy ponieśli bohaterską śmierć
w płomieniach. O godz. 10-ej. rano
wspaniały gmach zionął zgliszczami»
a ponieważ spłonęły wszystkie księ-

'a maanowicie gmina bib'joteki sta-
' ej, a powiat — ruchomej. Ow praw-

tyby prawny obowiązek zaiozenia i
uwzymywania bibyoteki pubicznej”

ny obowiązek polegaiby na utrzy-
maniu lokalu, zorganizowaniu obsiu-
& tachowej oraz na zakupie książek.

żek bytby określony zgóry, a. miano-
wicie wynosiiby od b do 25 groszy
na giowę mieszkańca, w ktorych to
granicach rozporządzenia rządowe
regulowałyby obowiązkowe wydatki
na obszarze poszczególnych woje-
wództw. Wydatki na cele bibljotek
pokrywałyby samorządy z dotych-
czasowych swoich dochodów ośgól-
nych. 3

Jak z powyższego wynika, pro-
jekt ustawy zmierza dowprowadze-
nia przymusu zakładania i utrzymy-
wania bibljotek i to przymusu sza-
blonizującego obowiązki samorządu,
jak w żadnej innej dziedzinie jego

P. M. Jaroszyński słusznie zwra-
ca uwagę, że obecny stan linansowy
naszych samorządów nie sprzyja ta-
kiemu uregulowaniu sprawy bibljo-
tecznej.

Gdyby omawiany projekt—pisze
p. M. J. — stał się ustawą, w dzia-
ialność gminy wtargnąłby czynnik
zautomatyzowany w postaci zgóry|
określonych co do wysokości obo-
wiązkowych wydatków na bibljote-
kę, niezależnych od oceny ani orga-
nów gminnych ani władz nadzor-
czych. A że dochody pozostałyby

  

liczby zaginionych osób jest bardzo
trudne. Narazie pozostaje tajemni-
cą, w jaki sposób powstał pożar. W
chwili, gdy pożar zauważono, w ca-
łym hotelu zgasło światło eiektrycz- & handlowe, ustalenie nazwiski
me, a czerwone światła w pokojach.

Od dość dawna omawiany jest w niezmienione,

mozmiar świadczeń na zakup ksią-| .

 

mi szynkarzami, drobnymi rzemieśl-
nikami, tandeciarzami, pożyczający-
mi pod zastaw, maklerami domo-
krążcami, lichwiarzami ; w coraz
większytm: stopniu robotnikami na-
iemnymi, zatrudnionymi w  rzemio-|

wszystkośle i drobnym przemyśle,
egzystencje ledwo wiążące koniec z
końcem. W Niemczech, Francji,
Angli, Włoszech, Austrji zachodniej
ina Węgrzech środkowych żydzi
przeszli od drobnego handlu do wiel-
kiego i skierowali się ku wolnym |
zawodom, w Rzymie, Berlinie i Lon-
dynie typem żyda nie jest już (po-
mijając nowych  imigran'ów), jak
przed 150 laty, nędzny tandeciarz i
lichwiarz, udzielający pożyczek pod |
zastaw, lecz wielki przemysłowiec i
bankier.

Jest rzeczą zrozumiałą, że taka
struktura społeczna żydostwa
wschodniego stanowi podsrawę nę-
dzy, która po wojnie światowej
wzrosła niepomiernie... Z handlu i
zawodów nieokreślonych żyło, we-
dług dat z 1921 roku, w Polsce 50,7
proc. wszystkich czynnych zawodo-
wo żydów. Odsetek ten spada co-
prawda w ostainich latach, nie o-
znacza to jednak wzrostu liczby ży-
dów zatrudnionych w zawodach
produkcyjnych. Natomiast rośnie w
Polsce liczba absolutna tak zwanych
iufimenszów... Bramson szącuje —
być może nieco za wysoko — liczbę
bezrobotnych i zdeklasowanych ży-
dów w Polsce na 325,000, i to bez
członków rodzin. Wydaje się to być
zadużo, gdyż licząc, że rodzina skła-
da się przeciętnie z czterech osób,
otrzymalibyśmy, że około 40 pro-
cent żydów jest bez zajęcia? W każ-
dym bądź razie ze statystywi żydów,|

podatek
$minny w Łodzi, wynika, ze w roku"

opłacających żydowski

1929 59,1 proc. ludności żydowskiej
w Łodzi było zwolnionych z podat-
ku, to znaczy, że nie mogio zapłacić
po» stawki, wynoszącej 5 zło-
ych.

dworu papieskiego Cacia Dominio.
Pozatem poważne szanse otrzyma-
nia purpury kardynalskiej mają:
nuncjusz w. Paryżu, nuncjusz w Wie-
dniu i dziekam trybunału Sacra Rota
Romano. Z pośród cudzoziemców
poważne szanse ma arcybiskup w
Buenos Aires, dalej arcybiskup ko-
wieński, arcybiskup ołomuniecki,
oraz jeden z arcybiskupów. fran-
cuskich. Krążą również pogioski, że
wśród nowych purpuratów znajdzie
ię jeden z biskupów polskich.

LJibijotekach.
przeto w niejednej

gminie trzeba byłoby ścieśnić wy-
datki na dotychczasowe zadania,
według prawa również obowiązko-
we, ale nieuprzywilejowane. Doce-
niając w całej pełni problem czytel-
nictwa, sądzę jednak, że niema do-
statecznych powodów do stawiania
$o ponad wszystkie inne.
Według zasad projektu wysokość

świadczeń na zakup książew nie po-
zostawałaby w stosunku proporcjo-
nalnym do wysokości dochodów
gminy. Zależałoby bowiem od zupeł-
nie innego, czysto mechanicznego
kryterjum, mianowicie liczby ludno-
ści . O ile chodzi o gminę wiejską,
stosunek kształtowałby się nawet
odwrotnie proporcjonalnie, lm: wię-
cej bowiem ludności w gminie, tem
bardziej wieś jest sproletaryzowana
i grunta rozdrobione, a tem samem
mniejsze dochody gminy, oparte
głównie na podatku gruntowym.

Reasumując. należy

puniktu widzenia projekt nie wytrzy-
muje. krytyki,

Niemniej przeto z książką polską
jest bardzo źle. Trzeba ją więc rato-
wać. Gdy zaś z drugiej strony jest
masa ludzka żądna czytania, a po-
zbawiona możności nabywania ksią-
żek, niepodobna nad problemem
bibljotek publicznych przejść po-
prostu do porządku dziennego. Dla-
tego uważam, że uregulowanie spra-
wy  bibljotecznej jest potrzebne.
Lecz trzeba znaleźć inne formy roz-
wiązania, aniżeli proponowane przez
projekt.

   

 
 zwiastujące pożar, nie dzisiały,

!
stwierdzić,

że z gospodarczego i finansowego.
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PiERWSZE AUTOŻYRO
w rŪLBLE.

I Autożyro jest to aeroplan bez skrzy-

| deł, poruszany przy pomocy dwóch śmig:

| jednej zwykiej i drugiej wiatrakowej, zmon-
| t1owanej poziomo.

Autożyro jest podobno apar.tem lotni-

czym przyszłości, t. zn. że ma ono wy-

przeć w przysziości zwykłe samoloty, od

których jest dogodniejsze i bezpieczniejsze.

W poniedziaiek — jak douosi „Kurjer

Porsnny“ — przybyło pierwsze autożyro

do Warszawy.

Oczekiwany od kilku dni przyłot pod-
pułkownika Stachonia na autożysze, zaku-

pionym świeżo przez Polskę, wzbudził w
Warszawie wielką sensację. Na lotnisku

Mokotowskiem gromadziły się Uumy pu-

bliczności.

Ppłk. Stachoń wystartował o godzinie

12.50 z Poznania, a ponieważ odległość
między Warszawą a Poznaniem w linji po-

wietrznej wynosi 280 km., a auiożyro po-

siada szybkość podróżną około 144 km. $»

przyjazdu spodziewano się o gedz. 14.50.
Wskutes bardzo silnego wiatru przeciwne-
go jednak lot został znacznie opóźniony.

Wreszcie, о godzinie 15.40 nadeszła

wiadomość z Sochaczewa, że Icinikowi za-

brakło benzyny i musiał lądować w tem
mieście.

Tymczasem szybko zapadał zmierzch.
Po bokach lotniska zapalono czerwone
światła graniczne, oznaczające teren, nada-

jący się do lądowania. Równiez wszystkie

budynki i wyższe przedmioty, mcgące sta-

mowić niebezpieczeństwo dla lotnika, za-
płonęły czerwonem światłem uoonów.

Na iotnisku rozniecono ogień, który
miał wskazywać miejsce lądowania.

Q godzinie 16.20 ukazał się na hory-

zoncie niesamowity jakiś samoloi, pozba-

wiony skrzydeł Na ciemnem :le nieba wi-

dać było poruszający się z wielką szybko-
ścią rotor, utrzymujący w powietrzu ma-

szynę. Samolot przepłynął na ile ciemnego
nieba, oświetlony sierpem księżyca i kilka-
krotnie okrążył lotnisko. Nagle zgroma-

{ dzonym ukazał się widok wprawdzie ocze-
' kiwany, niemniej jednak dziwny Zamiast

| zabierać się do lądowania pod kątem, jak

zwyczajne samoloty, autożyro opuściło się
ku ziemi prawie prostopadle, siawało się
coraz większe i wreszcie usiadło lekko na

lotnisku.

1 Gdyjezatoczonokuhangarom,wświe-

„te reilektorėw ukazal się zdziwionym wi-
| dzom” mezwykły aparat wiałsaczny, po-
zbawiony skrzydei, zato opatrzony u góry
w 3 jakódyby płaty długich świgieł,

Ppułk. Stachoń miał bardzc ciężką
przeprawę z Angli do Berlina. Nad Kana-

iem mianowicie odkleił się kawał płótna
1otora, co groziło wielkiem niebezpieczeń-
stwem. Przez cały czas do Berłina leciał
przez strugi deszczu i mgły,

Ppułk. Stachoń jest bardzo zadowolo-

ny z lotu. Nie leciał on wprost » Londynu,
lecz zboczył do Manczesteru, tak. że cała

jego trasawynosiokoło2000km. Jestto

więc rekord na autożyrze, gdyż uni żaden
Anglik ani Amerykanin na iego rodzaju

maszynie takiej odległości nie przeby.
Gdy ppułk. Stachoń znalazł się nad

Sochaczewem, spostrzegł, że mu benzyny
do Warszawy nie starczy, gdyż aparat jego
może zabierać paliwa tylko na 2%: godziny,

a przez cały czas z Poznania wiały wiatry
przeciwne, benzyna wyszła i trzeba było
lądować w Sochaczewie. Lądowanie nastą-
piło na boisku sportowem, graniczącem z

podwórzem składu desek.

Lądowanie to wykazało wszystkie za-
lety autożyra, które może usiąść na lada
skrawku ziemi, tak, że boisko do piłki
nożnej okazało się nawet aż nadto ob-

szernem. w

 

 

 

|  Obł=wa na wilki
| GŁĘBOKIE (Pat). Wdniu 839
śrudnia b. r. Naddźwińskie Towa-

| rzystwo Łowieckie w  Głębokiem
zorganizowało wielką obławę na
wilki, które pojawiły się masowo na
terenie powiatu dziśnieńskiego. O-
bława dała wynik pomyślny. W oko-
licy miasteczka Plisy w wąwozie
p. n. „Czamy Ruczaj' myśliwi na-
tknęli się na stado wiików. Ze
względu na zaszyty teren, myśliwi
natrafili na pewne trudności, jednak
w rezultacie zabito trzy duże okazy
wilków.

:
nistracji.
PRENUMERATOROM MIEJ-

   

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Broszura wydana nakładem Stronaictwa Narodowego

pos en „(GŁÓŚ SUMIENIA NARODOGEGO"
zawierająca przemówienia posła prof. ROMANA RYBARSKIE6O
oraz interpelacje I wnioski Koła Narodowego jest do nabycia w cenie 10 gr,

w Sekretarjacie Stronnictwa—Mostowa 1.

 

 
 



 

 

 
 

KRONIKA.
JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?

Południowe dzielnice kiaju: Prze-

ważmie pochmurno i deszcze. Dość

ciepło. Umiarkowane, chwilami po-

rywiste wiatry z kierunkow wscho-

dnich.
Pozostałe części kraju: Najpierw

dość pogodnie, potem slopniowy

wzrost zachmurzenia. Nieco cieplej.

Umiarkowane i porywiste wiażry z

południo-wschodu i wschodu
UIŁÓNI Ad Li

Dziś w nocy dyżurują

apieki:
Jundziłła P, — ul, Mickiewicza Nr. >

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Pałsudskieg:

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. S-to Jai

skai Sokołowskiego ul. Tyzenbx.

zowska Nr. 1; Szyrwindia 1 Turgiela

ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), Oras

wszystkie n. przedmieściach prócz Śmi-

piszek.

 

uastępujące

WIADOMOŚCI KOśCIELNE.

— Misje w więzieniu na „Łu-

kiszkach”. W dniu 10 b. m. rozpo”

częły się w więzieniu karnem na

Łukiszkach misje dla odbywających

tam kary więźniów. Codzień w ka-

plicy więziennej gromadzi się 562

więźniów, przysłuchując się w sku-

pieniu naukom księży. Misje te,od-

bywające się w 3 serjach rekolekcyj-
nych, prowadzą oo. Misjonarze z Gó-

ry Zbawiciela na ul. Subocz. Czas

irwania misyj ustalono na 6 dni. Za-

kończone zostaną w sobotę. wspólną

komunją wszystkich więźaiów.

SPKAWY MIEJSKIE.

— Miejska komisja rewizyjna.

Wczoraj wieczorem odbyło się

pierwsze posiedzenie konusji rewi-
zyjnej. Obradom przewodniczył prof.

iwo Jaworski. Przedmiotem obrad

był projekt regulaminu, z treścią

którego zapoznano radnych. Na

wniosek rad. Kownackiego obrady

nad regulaminem przerwano do

czwartku 20 b. m. celem daaia moż-

mości radnym zapoznania się z pro-

jektem i wniesienia ewentualnych

poprawek.
Z MIASTA.

— Walka z żebractwem. W aniu
wczorajszym Z JRR wileńskich
usunięto około włóczęgów i że

braków Oraz róznego rodzaju zło-

dziei, którzy pod pretekstem żebra-

n.ny trudnią się kradzieżami.
Niezaleznie od tego na rynkach

aresztoweno 11 oszustów, ogrywa

jących włościan w trzy karty, cu:
xierki, blsszki i t. p.

Fxcję wiadz pol.cyjnych należy

powitać z caiem u<naniem, gdyż

przez ostatnie oDlawy stan bezpie-

czeństwa na ryokach wileńskich

POCZTA I TELEGKAI,
— Automaty telieioniczne. Dy-

rekcja pocztowa komunikuje, że na

życzenie publiczności uruchomiia
automaty teieioniczne w najaogod-

mejszych.punktach mista i lokaiach.

Ubecnie na tereme miasta Znaj-

duje się 16 automatow, rozmieszczo-

nych w następujący Sposob;
Dworzec osooowy, Lworzec to-

warowy, Apteka. miejska, ul. Wileń-

ska 23, biuro podrozy „Urbis”, ul.

Muckiewiczą 36, lowarzysko-OpoTr-
towy Klub Hrawnikow, ui. Mickie-
wicza 28, Skad Apieczny S. Zaiba,
ul. Mickiewicza 44, Aptcka Augu-

stowskiego, ul. Kijowska 2, lzba

Skarbowa, ul. Wielka Fobiuanka 1U,
Apteka Łajączkowskiego, ul. Witol-

dowa 22, Skiep tytoniowy, ui, Anto-

kolska 8, Wileūskie T-wo Wiošlar-

skie, ul. Kościuszki 2, Apieka Ostro-

bramska, ul. (Ostrobramska 25, Ap-

teka prow. P. Zasiawskiego, ul. No-

wogrodzka 89. Apteka ookołow-

skiego, ul. Tyzenhauzowska1, kład

apteczny A. Ryndziuna, Wi.Bazyljań-

ska 13.
Z automatów telefonicznych

można prowadzić rozmowy miejsco-

we bez ograniczenia czasu po wrzu-
ceniu do skanbonki automatu 15 gr.

w. 3-ch monetach 5-ciogroszowych.
NANUEL 1 PREMAD.

ж drobiu do Prus Wscho-

się świętami Bożego Narodzenia

znajdująca się pod Wilnem chłodnia
drobiu zgromadziła już około 1500

sztuk gęsi, przyczem w naybiiższych
dniach z powiatów ma nadejść trans-
port diobiu w ilości 1000 sztuk.
Tramsporty drobiu odejdą przez sta-

cję graniczną Grajewo i Raczki do

Prus w drugiej połowie przyszłego
tygodnia.
— wędlin de Francji i

Belgi. Jak już donosiliśmy, wy-

twórnie wędlin kresowych w Wi-

ieńszczyźnie otrzymały szeregń za-

mówieńnawędlinydo Francji i Bel-

gii Po wysłaniu transponu wędlin

kresowych w listopadzie, postano-

wiono około 20 b. m. drugi

transport w ilości 1400 Iklg. do Fran-
cji przeważnie kiełbas i polędwicy.

W) drugiej połowie grudwa z pow.
lidzkiego i  szczucz iego ma
odejść również do Francji wagon

wędlin t. zw. litewskich, zamówio-

nych przez sprzedawców .Polaków
we Francji. :

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Tow. Przyjaciół Nauk. W

czwartek, dnia 13 b. m. o godz. 8-ej znacznie się poprawił
i 17 dzieci po-

rzuconych przez rodziców. Wub.'

miesiącu w Wilnie podrzucono na

ulicach oraz w różnych instytucjach

społecznych 68 podrzutków, oraz po-

zostawiono 17 dzieci w wieku od 3

do 6 lat. Ilość podrzutków oraz dzie-

ci, pozostawionych przez rodziców

naulicy, zwiększyła się o10proc. |

w porównaniu z poprzedniemi mie-

siącami. ŚW.

— Kontrola wycieru kominów.
W Wilaie odbywa sę ODECnie i0=

spekcja kominów. Spečjalai lustra

torzy z ramieaia zarządu miasta

zbadali kominy zabudowań miesz-

kalnych przedewszystkiem na przed

miesciach, zaś od połowy grudnia

r. b. lustracja rozpocznie się w środ-

mieśc u, I potrwa do połowy Stycz-

nia przyszłego roku.
Badanie kominów ma na celu

zlustrowanie stanu bezpieczeństwo

pod względem po/arów.

SPRA
— Konierencja garbarzy. W naj-

bliższych dniach odbędzie się w

Inspektoracie Pracy konferencja po-

rozumiewawcza mi właścicie-

lami zakładów garbarskich a ich

pracownikami. Jak wiadomo, trwa-

jący od przeszło miesiąca zatarg O

robotnicze doprowadził do

wybuchu strajku, co pociągnęło za

sobą unieruchomienie zakładów gar-
barskich.

 

JAN BULHAK|

KuszczycowWsSs
Dom  bohdanowski  p:zetrwał

zwycięsko wojenne zniszczenie i,

chociaż locony z wielu cennych

zabytkėw, nie przestał być ogni

skiem tradycji rodzinnej i skarbcem

jej pamiątek. Głębokie , przywiąza-
nie do tradycji jest jego dominują
cym rysem. Całe wnętrze domu, je-

go rozkład i ustawienie, zawartość

każdego pokoju; sprzęty, książki
wizerunki i obrazy — wszystko ma
tę samą patynę szacownej długo-

wieczności. Rodzina i ziemia są tu

prawą najważniejszą, aobyczaj do-
mowy — pi owicie przechowy-

wanym: klejnotem. A fakki dom tacy

są i ludzie. W Bohdanowie obyczaj

delikatnej uwagi, troskliwego pa-

miętania o formach obcowania nie

ogranicza się do osób najbliższych,

lecz obejmuje wszystkich: domowni-

ków i sąsiadów, służbę i czeladž

dworską. Żadna uroczystość fami-

lijna służby nie odbywa się bez

życzliwego udziału państwa, а na

pogrzeb s
wie
by

tarego ciwuna Ruszczyco-
przyjeżdżają umyślnie zWilna,
mu oddać godnie ostainią przy-

WY ROBOTNICZE.,

wiecz. w sali Archeo-

10 Klasycznej U. S$. B. odbędzie

się
ki, na którem dr. Piotr Bohdziewicz 1) pożyczki udzielane będą za-;

wygłosi referat p. t. „Trzy kierunki| 1 ówno na domów muro:

wileńskiego baroku drugiej i trzeciej
ćwierci ) II w.' Po referacie od- SAKALAI TŁ WAWA ABSUREARS

będzie się doroczne zebranie człon- SĄDY.

ków Sekcji i wybór prezydjmu.
— Dziś Środa Literacka z dys-

kusją o „Hamlecie“, pupizedzona
radjową audycją symfoniczną: ikon-

cert Haydna w wyk. St. Szpinalskie-
i ork. pod dyr. A. Wyleżyńskiego.

253—0Bazątek o 19.45.
—Posiedzenie sądu konkursowe-

go K. S. M. do prz ie-

nia rolniczego,Wdniu 17 b. m. w

sali Archidiecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej odbędzie się po-

siedzenie sądu konkursowego Kato-

lickich Stowarzyszeń Młodzieży. W
posiedzeniu tem wezmą udział pre-
zesi Katolickiego Stowarzyszenia

Mężów. Kat. Stow. Kobiet, Kat.
Stow. Młodzieży męskiej 1 żeńskiej.

"Tematem narad będą sprawy, zwią-
| zane z zakończeniem tegorocznych
konikursów przysposobienia  rolni-

' czego. Będą prócz tego omówione

wyniki, jakie w tych konkursach
osiągnęła młodzież, zrzeszona w Kat.

Stow. Młodzieży.

 

° ® °

kie dožynki.
sługę. W stosunku dzieci do rodzi-
ców łączą się wzruszająco nieprzy-
muszona swoboda z karnem, pełnem

szacunku posłuszeństwem, a te

znów nie umniejszają serdecznego

przywiązania i przyjaznej ufności.

W tej iarchalnej rodzinie

wszystkie radości i troski są wspól-

ne, każde imieniny lub rocznica sta-

nowią powszechne święto, uświet-

nione przez upominki, niespodzianki
lub obchody, zawczasu przygotowy-
wane starannie i w wielkicj tajem-

nicy.  Bohdanów jest naprawdę

skarbnicą i wzorem cnót domowych,

dostojnem  źwierciadłem starodaw-

nej iej zacności. | ;

Czynię te wszystkie refleksje,

witając się kolejno z licznem. towa-

rzystwem: starszych i młodzieży,

przypominając się om mniej

znanym, podziwiając, jak powyra-

stało młode pokolenie. Z przyjem-

nością patrzę na tę sporą gromadkę
chłopców i dziewcząt, pełuąwesołej

i zdrowej tężyzny, a jednak tak do-

brze wychowanej i miłej w obejściu.

Niema w nich współczesnego roz-

dźwięku ze starszem otoczeniem, 

dnich. W związku ze zbliżającemi,

posiedzenie Sekcji Historji Sztu|

DZIENNIK WILER

Kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego
na akcję budowianą w roku 1935.

Celem należytego i sprawnego uych, jak i drewnianych — Lexżad.| w przekładzie

| przeprowadzenia akcji krzaytowamia
| pudownictwa mieszkaniowego z tun-
| auszow panstwowych — komitet k-
konomiczny munisirów ustali plan

tej akcji na rok 1y40—jeszcze w mie

siącu usLopadzie roku Diezącego, Ww

tych dniach bank  liospoaarstwa

Krajowego powiaaomił już Komutety

Kozpuaowy poszczególnych miast o

wysokości sum, przeznaczonych na

iumansowanie w tych miastach bu-

downiotwa mieszkaniowego Oraz ©

sasadach, jalkie mają obowiązywać

w roku 1955 przy uchwalaniu przez

Komitety Kozbudowy wniewsków po-

życzkowych.
7е względu na znacznę zaintere-

sowanie szerokich ster spoieczeń-

stwa sprawą budownictwa mieszka-

uiowego — podajemy poniżej  naj-
ważniejsze zasady i wytyczue, jakie

mueszkaniowego w 1935 roku, pru

wadzonej przez Bank Gopodarstwa

Krajowego — będą miały zastoso-
wanie.

Akcja  kredytowo - budowlana
1935 roku będzie dotyczyia budow-

drobnego budownictwa imieszkanio-

wego 1 remontu większyca domów
o małych mieszkaniach.

Kontyngenty kredytowe na bu-
downictwo blokowe i remonty du-
żych domów o małych mieszkaniach
otrzymały przedewszysthiem  wię-
ksze muasta, większości nato-

miast miast przydzielono kontyn-
genty na budownictwo drobne.

Ogólna suma kredytów, urucho-
'mionych na akcję kredytowo-bu-
dowlaną 1935 roku wynosi 47 miljo-
nów, z której to sumy na akcję te-
renową, t. zn. na przygotowanie te-
|renów państwowych pod zabudowę

przypada 4 miljony, na budownictwa

robotnicze — finansowane za po-
średnictwem Towarzystwa Osiedli
Robotniczych — zł. 7 milj. oraz na
bezpośrednią alkcję kredytowo-bu-
dowlaną Banku Gospodarstwa Kra-
żowego — zł, 36 miljonów.

Przy podziale kontyngentów u-
względniono 214 miast, z której to
liczby 53 miasta uzyskały kontyn-

genty zarówno na budowniciwo blo-
kowe, jaki drobne.

Kontyngent m. Wilna na rok

 
w akcji kredytowania budownictwa”

aaa|

nictwa dużych domów biokowych,|

BKł

|

nych ograniczeń; į
|| 4) pierwszeasiwo w uzyskaniu |
|kreaytu przyznac naięzy tym buau- |
| jącym, kiorzy W SiOsUuAKU a0 Caiko-
| wuyca «osziow budowy będą po-
uwzevowau najmniejszego kredytu;

5) а) шакзушаша угузокозс кге-
dytu na jeuen budynek moze wyno-
s“ę: Gia  budowiuciwa biokowego
o kubaturze minumujm 15UU metrow
szesciennych — do wysokości 30

proc. kosztow budowy, aia drobnego
vudowniciwa zbierowego, :. zn. przy
jeanoczesne; zabudowie caiego о-

sieaia conajmniej 10-ciu aomkamui
wediug okreslonego typu—b0.UUU Zi.,
ata drobnego buuowąictwa indywi-
Guainegu — 4.000 24., х тет, 2е КУО-

„ta kreuytu przy budownictwie drob-
„nem musi się muiescic najwyzej w
,granicacn 50 proc. kosztów budowy.

Wysokość kredytu na remonty

domów większych o małych mieszka
niach — wynosić może do i5 proc.

kosztów remontu;

| b) powyższe normy maksymalne
dla drobnego budownictwa — mogą
byč poūwyzszone o 50 pro. na kaz-
de następne mieszkanie w budynku
z tem, że kwota kredytu w żadnym
wypadku nie przekroczy 50 proc.
kosztów budowy. Z zasady tej wyni-
ka, że o ile budynek zawierać będzie
np. 2 samodzielne mieszkapia—ma-
ksymalny kredyt przy drobnem bu-
downictwie indywidualnem wynosić
może 6.000 zł. na budynex.

4) pożyczki będą udzielane za
zabezpieczeniem  hupoteczaem na
pierwszem miejscu. £ tego wynika,
że te osoby, które nie będą mogiy

dla pożyczki budowlanej udzielić
hipotecznego zabezpieczenia — nie
mogą liczyć na jej uzyskanie;

5) pożyczki budowlane podlegać
będą amortyzacji w okresie do lat
25-ciu, a przy większych pożyczkach
na domy blokowe — na okies nawet
ao lat 47-miu. Oprocentowanie po-
žyczek z kontyngentu 1933 r. zosta-
nie podwyższone, prawdopodbnie
jednak nie przekroczy ono3 proc. w
stosunku rocznym.

Z uwagi na ograniczony termin
rozdziału kontyngentów — ieży w
interesie
zamierzają ubiegać się o kredyt bu-

1

 1935-ty wynosi 285 tys. zł.
MW granicach przydzielonych kon-

tyngentów Komitety Rozbudowy
mogą już uchwalać wnioski pożycz-
kowe i przesyłać je do ВалКи Со-

spodarstwa Krajowego.
Przy uchwalaniu wniosków prz

Komitety Rozbudowy obowiązywać
będą w roku 1935 następujące za-

— Proces o zabójstwo przy ul.

Połockiej w styczniu. Dochodzenie

w sprawie mordu przy ul. Połockiej

zostało zakończone, zas sprawę

skierowano do prokuratora Sądu

Okręgowego, który przystąpi nieba-

wem: do sporządzenia aktu oskarże-

nia. Sprawa odbędzie się rajpraw-

dopodobniej w styczniu roku przy-

szłego. у

WYPADKI.

— Spłoszony koń przyczyną nie-
szczęścia. Przy zbiegu ulicMi-kiewicza i

Tartaki sploszony koń wywrócił wiejską

surmankę, przyśniatając woźnicę JanaNa-

wojczyka ze wsi Kamionka, gm. dolhinow-

skiej. Nawojczyk doznał złamania ręki i

uległ wstrząsowi mózgu. W stanie ciężkim

skierowano go do szpitala żyd 'wskiego.

— Wypadek sportowca. Władysław

Dzibiewrowicz (Nasza 11) w czasie gry w

piłkę nożną doznał złamania nog. Niefor-

tunnego sportowca odwieziono do szpitala

św. Jakóba. 
: dlo zr ku ; r

; |SALOSELOLI KS EKTL TRAKAI TNA

ci — że każde żyje własnem utajonem žy-
ani szorstkiej przeciwstawnoś

czuje się pewność, że młodzi potra-

przedniego pokolenia, uszanować ją

i przysporzyć jej wartości. Jest coś

głęboko krzepiącego w widoku tych

dwuch światów, zachodzącego i

wschodzącego ra tym samym obsza-

sze dziedzicznego gniazda, w cieniu

starego domostwa, wśród piękna fi-

zycznego i duchowego rodzimejzie-

mi. I patrzęz podziwem i: uwiel-

bieniem na tego zacnego,  kocha-
nego Ferdynanda, jak idzie przez
dziedziniec oparty na ramieniu
troskliwej, macierzyńsko  czujnej
pani Giny i uśmiecha się serdeczne-
mi oczami do ludzi i świata; patrzę
na tę wielką, żarłiwą duszę, na tego

mocarza i twórcę najwyższego pięk-
na, łączącego to dostojcūstwo Z

przedziwną prostotą i ujmującą do-

brocią. Gdziekolwiek obrócę oczy

— widzę którąś z jego natchnionych
wizyj, widzę któryś z jego nieza-

pomnianych obrazów: czy to „Stary

dom' ze skłębionym obłosiem, co
się rozskrzydla nad oplotami ganku,
czy to „Gniazdo“, burzliwe kotło-
wisko sinych chmur i drzewnych
szczytów ponad domem; czy to „Po-
kój babuni” i inne wnętrza domowe,

| odtworzone z taką miłującą mocą,

 

iią utrzymać spuściznę moralną po- spl

dowlany, aby jaknajrychiej wnieśli
podania do Komitetu Rozbudowy o
uchwalenie wniosku pożyczkowego.
Do podania takiego dołączyć należy:

| 1) zatwierdzony plan budowy,
i 3) świadectwo hipo-

stwierdzające, że nierucho-
mość, na której ma być zabezpie-
czona pożyczka Banku stanowi wła-
sność budującego.

Zwrócić należy uwagę na ko-
| nieczność budowania racjonalnych
pod względem konstrukcji 1 wartości
aurchitektonicznej domków, gdyż do-
tychczasowe budownictwu małych
domków pozostawia w tym zakresie
wiele do życzenia W celu podnie-
sienia poziomu i wartości budowa-

ТОНрTTMTG"PEN TS LVS ATA

tych wszystkicn, którzy| Łódź

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski m Dziś o g.

8 wiecz. „Kwiecista droga“ W. Katajewa,

J. Brodzkiego

gra calego zespołu z p. SL Mazarekówną

na czele, piękne dekoracje W. Makojnika

oraz wielce interesująca treść sztuki za-

pewniają powodzenie tej komedji. Režysei

J. Bonecki. ki
Jutro, o godz. B w. „Kwiecista droga”-
— Teatr muzyczny „Lutnia”. „Bal w

Savoy“ po cenach zniżonych, Występy Ja-

niny Kuiczyckiej. Dziś ukaże się op. Abra-

hama „Bal w Savoy“ х J. Kulczycką w roli

Markizy.

— „Gri-Gri“ po cenach propagando-
wych. Jutro grana będzie op. Lincke „Gri-

Gri" z udziaiem Z. Lubiczówny

— Widowisko propagandowe „Madame

Pompadour". Piątkowe przedstawienie pro-

pagandowe wypełni op. Falla „Madame

Pompadour" z J. Kulczycką w roli tytuło-

wej, Ceny propagandowe.

-— „Zemsta nietoperza”. Piękny, ogólnie

lubiany utwór J. Straussa „Zemsta nietope-

rza' wejdzie wkrótce mna repertuar teairu

„Lutnia' w pierwszorzędnej obsadzie sce-

nicznej i nowej efektownej wystawie. Kie-

rownictwo teatru dokłada staran, aby war-
tościowy ten utwir wypad! jaknajtepiej. W

roli głównej J. Kulczycka.

— Poranek Symioniczny w „Lutai”.
V-ty koncert symfoniczny, ktćry odbędzie

się w niedzielę najbliższą o g. 12.30 pp. po-

święcony został całkowicie twórczości P.

Czajkowskiego. Program wypein: Orkiestra

Symfoniczna pod dyr. A. Wy!eżyńskiego.

Jako solista wystąpi A. Bay (fortepian).

Ceny od 25 gr. do 1.50.

— Wileński Teatr Objazdowy gra dziś

w Mołodecznie „Dzień bez klamstwa“.

Jutro — w Wilejce.

Z za kotar studjo.
: y walki z religją.

, W środę dnia 12 grudnia o godz. 22.00
bs. dr. Michał Klepacz wygłosi przed mi-
krofonem Polskiego Radja odczyi pt. „Przy
szymy walki 'z religią" Odczyt utrzymany
na wysokim poziomie filozoficznym anali-
zuje powody, dla których niektórzy zwal-

czają religijność i religię. Apologetycznyod-

czyt wzbudzi z pewnością zainteresowanie

siuchaczy, tembardziej, że pełno w nim cy

tatów z pism największych filozofów i po-
<tów.

 

Łódź na rynkach świata,

Bawełniana stolica Polski umie przy
+osowywač się gospodąrczo do zmiennych

warunków. Może żaden okręg przemysłowy
mie przechodził takich katastroł, które zda-
»ało się miosą kompletną ruinę. A jednak

umiała zwywięsko przewalczyć trud-
rości, by setkom tysięcy robolników dać
znówu pracę i chkeb. O tem, jak ksztalto-
wał się eksport w Łodzi przed wojną i o
tem, jak znaczenie gospodarcze tego miasta
rosło po wojnie, opowie  radjosłuchaczom
dnia 12 grudnia rb. o godz. 18.45 p. Michał
Kołtoński. Specjalnie ciekawym  ustępem

    
  

  

 

| BIĘKNE RĄCZKI”
| MARZENIE PAN
||osiąga sięprzypomocy kre-
| osa ałałów” udelikatnia:

FŁAJĄCEGO: nadającego skół

rze rqk niezwykłą białość

i jedwabistą miękkoś     
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RULH WYUAWNICZY.
Ur. Józeł Ławadźwi. „żarys EOspodar"

czej polityki komuntlnej .

Wykiady w Dzkoie Nauk Politycznych

w 1954 - 55 r. Warszawa. -1935.* Naiciad

„Samorządu Miejskiego”.

pismiennictwo samorządowe dv tej Po”

ry nie posiada wiasciwie podręczników;

wióre dawatyby czytelnikowi mi<ność za- -

poznania SIĘ & caioscią zagadsien $o0spo-

warczych Samorządu terytorjalnego. 10: też

zamiar wydawania cyklu „£ zagadnień g0-

spodarki samorządu terytorjainego* nalezy

powitać z uznaniem.

jako pierwszą pracę „Samorząd Miej-

szereg wykiadów dr. Jozeiaski" wybrai

e komunałnej, obej-
Ławadzkiego © politycć

mujących caiość zagadnień  guspodarczych.

W dalszym zaś ciągu zamierza wydać pra-

ce, poświęcone poszczególnym  zagadnie-

niom, a więc tegoż autora opiekę spoiecz-

ną i zdrowie publiczne. Wydawnictwa te

są obecnie bardzo aktualne. Jak wiadomo,

skiad organów samorządowych został

ostatnio odnowiony wediug postanowień

vowej ustawy samorządowej i do pracy na

tem polu stanęli częsciowo nowi ludzie. ,

Autor czerpie materjał do swej pracy

z  diugoletniego doświadczenia w pracy

samorządowej па stanowiskach:  prezesa

Związku Miast Polskich, wiceprezydenta

Stoucy, wreszcie diugoletnieji radnego

miejskiego.

Ksiązka powyższa

podręcznikiem dia miodziežy 5

samorządowych wydziałach szkół akade-

mickich.
:

W, wykładzie swym auter uwzględnia

najważniejsze zagadnienia stosunku samo

rządu do państwa, zagadnienie *clu samo-

rządu terytorjalnego,rozpatruj
e źródia do-

chodowe i wydatki samorządowć, bada za-

gadnienie przedsiębiorstw samorządowych.

Ścisła analiza dochodów i wydatków |

pozwala autorowi wejść w szczegóły poli-

tyki gospodarczej samorządów w zakresie

najważniejszych ich zadań, a więc polityki

terenowej, komunikacji, dostarczania Świa-

sła, siły pędnej, wody, usuwania nieczy-

stości i t, p. oraz ogólnych zadań, jak zdro-

wie publiczne, szpitalniciwo, opieka spo-

jeczna, oświata, kultura, tani kredyt, bu-

downictwo, administracja. i

Oddzielnie rozpatruje autor politykę

jest równiez cennym

tudjującej na

 odczytu będą „Brzeziny”, centrala gotowej
xonfekcji dla rynków całego świata.

Radjowe koncerty solistów.
‚ № dniu 12-tym grudnia (środa) zwra-

cają na siebie uwagę trzy krótkie recitale,
iak ze względu na wysoki poziom audycji,
jak wartość solistek. O .godz, 19.00 pieśni
Rossini'ego, Strawińskiego, Magnani, Co-
atsa i Ponce'a odśpiewa p. Stelanja Mille-
rowa; o godz. 21,00 koncert  chopinowski,
:bejmujący Sonatę h-moll usłyszą radjosłu-
chacze w wykonaniu prof. Zolji Rabcewi-
czowej i wreszcie o godz. 21.40 polskie
4 eśni ludowe wykona znana mezzosopra-|
nistka p. Emma Szabrańska. nych domkėw Bank Gospodarstwa

Krajowego rozpisał w "rku 1933
dwa konkursy na wzorcowe typy
drobnego budownictwa. Wyróżnione
na tycn konkursach projesty typów
nadają się do szerokiego s:rsowania
śdyż poza swą wartością konstruk-
cyjną i architektoniczną nie wyma-

gają już zatwierdzenia przez władze
budowiane, których czynności ogra-

niczają się j ie do wydawania
zezwoleń na budowę i zatwierdzenia
planu sytuacyjnego budynku. Z tych
względów ci wszyscy, któ zy zamie-
rzają rozpocząć budowę w 1935 roku
wimni zainteresować się temi wzo-
rowemi typami. Zostały one w licz-
bie 64-ch ujęte w formie katalogu,
który iącznie z Poradnikiem dla bu-
duiących „Dom dla Siebie'* kosztuje
zł. 4.50 i jest w sprzedaży księgar- 
ciem, czy to „Sad“ i „Jablonie“,

ecione w wieloramienne skręty,
nabrzmiałe rodzajnemi sokami zie-

mi. A potem znów powracam do ich
realnych wzorów, oglądanych w

słońcu dzisiejszego poranka i myślę,
jak ten wielki artysta ożywił je i
unieśmiertelnił swemi rękami i swem
sercem, jak umiał w barwach i
kształtach ukazać duszę wszelkie-
go jestestwa. Pojmuję, że jegoobra-

zy nie były płodem estetycznych
wczasów, lecz etapami głębokich
przeżyć, że nie zabawą były, lecz
służbą, nie wypadkiem, lecz, koniecz-
mością, że artysta nie szukał moty-
wów, tylko żyt z niemi i dia nich,
że te motywy były treścią życia i
rodziły się na jego płótnach w roz-

|

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 12 grudnia.

,6,45—7.40: Czas. Pieśń. Muzyka. Gi-
amastyka. Muzyka. Dzien, por, Muzyka.
Chwilka pań domu. 7.50:. Aud. Iniarska.|
155: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00:Hej-,
nał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegl.
prasy. 12.10: Muzyka taneczna.
Dzien. poł. 13.05: Muzyka operowa (płyty).
15.30: Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc.
Ro 15.45: Pogadanka muzyczna. 16.00;

; ka lekka. 16.45: „Król Puszczy i Krėl
Człowiek” — opow. dla dzieci. 17.00: Re-|
cital skrzypcowy. 17.25: „Dziesięciolecie |
deklaracji praw dziecka” — odczyt. 17.35:*
Jazz fotepianowy (płyty). 17.20: Porad:
portowy. 18.00: Konc. reklamowy. "13.0.
Przegląd litewski. 18.15: Konceit kameral-
my. 18.45: „Łódź na rynkach świata” ng!
odczyt. 19.00: Pieśni. 19,20: Feljeton aktu-'
almy. 19,30: Wyjątki z „opery za 3 gro-
'ze' — Kurt Weilla (płyty).

  

1950: Wiad |
rport. 19,56: Wil. wiad, sport. 26.00: Kon-|
cert symfoniczny. 20,45: Dzien. wiecz.|
20,55: Jak pracujemy w Polsce?  21.00:'
Koncert chopinowski. 21.30: „Jak patrzeć
na sztukę?” — pog. 21.40: Pieśni ludowe.
22.00: „Przyczyny walki z religią" — od-
uzyt. 22.15: Nowości poetyckie. 22.30:
Muzyka taneczna. 23.00: Wiad. meteor.
13.05—23.30: Muzyka taneczna,

ru mistyczne „Dożynki”, rojowi-
skiem świetlików rozsypane po po-
chyłości wzgórza pod brzozową ka-
skadą, a za dworem — w tem wia-
domem, salkralnem 'miejscu, rysują-
cem się na widnokręgu spadzistym
konturem — zobaczę „Ziemię', nie-
bosiężny hymn prostoty i wielkości,
święte przymierze artysty-ziemiani-
na z rodzimą glebą pod dramatycz-
nym ogromem obłoków i nieba. I
tak rzeczywistość, codziennie  sto-
meczna, zespala się ze zjawami ma-
larskich wcieleń Ruszczycowskiego
Bohdanowa i uderza do głowy nad-
miarem błyskawicznych wrażeń i
wstrząsów, w których cześć i uwiel-
bienie dla cudownego artysty miesza
się z niesamowitem  oczarowaniem
tym jego podwojnym światem. miłowanej ekstazie.

I wiem, że dokądkołwiek pójdę,
będzie wciąż to samo urzeczenie: w
brzozowej alei wjazdowej ujrzę fan-
sastyczna „Balladę“ i chiostanyc
deszczem 1 dolą „My<hodžcėw“;
obok na polu zobaczę „W świat” —| się

|
pod stwem, chmurnem nie-|

nieutuloną żałość rozstania z żywi-
cielką-glebą, rozwaloną w.przepast-
ne skiby
bem; nad rzeczką Holszankąodnaj- |

dę „Stary młyn”, szumiący o łajem-|

h|odwieczność, moc i prostota wspa-

Ogród bohuanowski jest taki

sam jak dom: cechuje go powaga i

niałego  rozrośnięcia.) Kozezerzyt

falistoi cienisto, osłonii piękne-

mi wysokopiennemi starodrzewami,

ął w swem okolu puszystą

zieleń łączki, drzemiące pieśnie sta-

wan!

!

13.00:! kėw zarzą

   
   
  

inwestycyjną samorządów, dają* wskazów-

ki racjonalnego jej prowadzenia.

Przesłanki autora oparte

cyfrowe budżetów samorządów, a w SZCZE-

gólności największego samorządu w Pol-

sce -—— Warszawy.

Z tych przesłanek wysnuwa

wnioski, z któremi zapoznać się winien

każdy działacz spoieczny. Aulorowi przy-

świeca przekonanie, które stara się wpoić

w czytelnika, iż dziedzina gospodarki sa-

morządowej nie może być opat!'a na dyle-

tantyzmie, że zarząd gminą, czypowiatem

musi być oparty na dokładnych studjach i

doświadczeniu, zdobytem w praktyce sa-

morządowej.
podręcznik

są o dane

autor

Mamy nadzieję, że ten

znajdzie się w rękach wszystkich interesu- |

jących się sprawami gospodarki samorzą-

dowej, a przedewszysikiem w rękach człon

dów związków samorządowych.

ETZ EEG

Giełda.
WARSZAWA (Pat). | Waluty: Belgja

123,82—124,13—123,51. Berlin 212,60—213,60

—211,60. Gdańsk 172,85 — 173,28 — 172,42.

Solandja 358,40 — 359,30 — 357,50. Londyn

6,22—26,35—26,09. Nowy Jork  5,29/4—
5,32*/4—5,26%. Kabel 330 —5,33—5,27.
Oslo 131,70—132,35—131,05. Paryż 34,92'/3

—35,01—34,84. Praga 22,124:—22,18—22,07.

З “

7tokholm 135,30—135,95—134,65. Szwaj-
carja 171,45—171,88—171,02.

Akcje: Bank Polski 94,25—94,75. Wę-
giel 13,75. Lilpop 10,10. Starachowice 12,80.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Konwersyjna 64,50.
Kolejowa 61. Dolarowa 72,50—72,75. Do-
larówka 53,25. Stabilizacyjna 68,25—68,75
—68,50—68,63—68,75 (dwa ostatnie drobnej.

WA mocniejsza, dla listów niejedno-
ita. VAAT

wu, kręty strumień, zagubiony w |
parowie wśród czarnej olszyny i
wspina się coraz wyżej wzdętą wy- |
niosłością, by nakoniec wybuch-
nąć w niebo górńym okrzykiem —
wężownicą ogromnych klonów i je-
sionów, kopulasto sklepionych, wi-
jących się spadzistą spiralą i two-
rzących na skraju pola pochyły |
basljon żywej architektury. Zam- |
knięta nim bryła dworu wygląda |
jalkśdyby wyciosana i wyrzeźbiona |
w roślinnem tworzywie dłutem wiel-
koluda—snycerza, który posiadł ta-
jemniczą ekspresję żyjących kształ-
tów drzewnych i zaklął w nie du- |
szę tego dworu.
A przecież był czas, gdy każdy

ziemiianin litewski był takim budow-
niczym i darem miłującej intuicji u-
miał ciosać w ciele przyrody wize-
runki swego szlachetnego pomyśle- |
nia, Tylko ślepocie i prostackiemu
omamieniu teraźniejszości zawdzię- |
czać trzeba, że o tem mało kto wie |
i mówi, że nikt nie usiłuje zachować
chociąż trwałego wspomnienia o tej
zanikającej dworsko - szlacheckiej
zielonej architekturze, nie mającej—
sobie równej na całym świecie.

 

  
   

   

   

 

    
  

 

    

  

 *) Zbudowany, podobnież kościółjak

nicy ziarma i chiebą, na skraju dwo-| bohdanowski, w r. 1690,
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DZIENNIK

Z KRAJU.
Liczne utonięcia na jeziorach w pow.

Brasławskim.
BRASŁAW. (Pat). (W dniu 9 Kurasewicz Jan z

grudnia około godz. 19-ej pięciu słu- nieńskiego.
chaczy kursu V. W. i W. F. z Rac-
kiego Boru udało się jeziorem Dry-
światy do Brasławia, W. odległości
półtora kilometra od brzegu zała-
mał się lód, wskutek czego trzy oso-
by idące naprzód wpadty do wody
na głębokości 6 metrów. Natych-
miastowa akcja ratunkowa pozosta-
iych dwu towarzyszy oraz brasław-
skiej ochotniczej straży pożarnej nie
dała pożądanych rezultatów i zwłoki
wydobyto dopiero w dn. 11 grudnia.
Smierć ponieśli: Baliko Feliks z m.|

3 2 Jak bylo do przewidzenia pierw-
Łużek, PORE — sze miejsce w konkursie sportowym

i Pozatem w tymże dniuj Dziennika Wileńskiego” zdobył po-'
į W godzinach wieczornych w jeziorze| „wne Jan Wieczorek z WKS,
| Dryświaty utoneiy dwie osoby, A| Wieczorek _ pierwszeństwo swojew jeziorze Opiworda, gm. rymszań-|a dzięcza w pierwszym rzędzie '
skiej jedna osoba. © : bra.| Swoim stosuukiem do sportu i.
Ololėts LA icrolia: owiana ora" | wszechstronnością w lekkie; atlety-

sławskiego w bieżącym miesiącu| ce. Wieczorek jest przecież w dal-'było 9 wypadkćw utonięcia. 2 : ‹ giroТ у ym ciągu najlepszym zawodnikiem
BRASŁAW. Donoszą o, dalszych (Wilna, a w czasie lata reprezento-wypadkach utonięcia. „W. jeziorze| „4 zaszczytnie barwy Polski w Ry-

Miorskiem z powodu załamania Gię| gz w. czasie Trójmeczu Bałtyckie-lodu utonęli dwaj strażnicy rybaccy, go. Wieczorek cieszy się więc w
Marek Pawłowski ze wsi Apana-| Wilnie szeroką popularnošcią. Lubią
sionki i Aleksander Zając z maj. Ka- g0 sportowcy, a publiczność przy-(Widz, Urbanowicz Seweryn z Ru-| mieńpol. Zwłoki topielcow wydo- chodząca na zawody podziwia

dziszek, pow, wileńsko-trockiego, i| byto. i zawsze jego wielką energję.Jeszcze transgoriy na pomoc powodzianom.| A aa aa
Z Wileńszczyzny ostatnio odszedł Zaznaczyć należy, iż Ana! dopiero w tym eezonie. Był on co

ostatni transport, złożony z 6 wago-| szczyzna, aczkolwiek sama nie о- prawda znanymi wioślarzem i w i
nów ziemniaków, 2—zboża i 1 wa- |gata, zdała caikowicie obywatelski przednich latach, ale dopiero z chwigonu buraków, marchwi 1 kapusty|egzamin przy niesieniu pomocy lud- |lą rozpoczęcia szeregu startów nana teren Małopolski dla ofiar powo-| ności dotkniętej klęską powodzi W| jedynce: Zaczął stawać SE aw.
dzi. cóż „” Małopolsce. | rzędną siłą sportową. Wyniki Kepla,SKA : A Т| o którym w swoim czasie pisaliśmy

Symulacja napadu rabunkowego. : | przecież bardzo obszernie, są pierw-GŁĘBOKIE (Pat). W. związku z ściągniętej składki ogniowej, roz-, szorzędne. Drugie miejsce jest więc
zamieszczoną notatką w sprawie na-| trwonił 500 zł. i obawiając się od- | zasłużone. Mistrz Wilna, Łotwy,padu  rabunkowego na  poborcę| powiedzialności, zmuszony był sy”| Warszawy, Krakowa i Poznania po-składki ogniowej Żebrowskiego Leo-| mulować napad, Resztę pieniędzy|winien cieszyć się, że wysiłkispor-na, w toku dalszego dochodzenia| w kwocie 365 zł. 10 gr. znaleziono|towe nie zostały
ustalono, że Żebrowski napad symu-| ukryte w ziemi pod stodołą, nale-

r

m m im maa
 

I drużyn w Polsce. Hokej jest ulubio-

puszczone w nie-

iował. Oświadczyi on że z sum na- żącą do krewnego Michała Żebrow-| ogół społeczeństwa sportowego.

MILEŃSKI

SPORT
Wieczorek (W. K. S/Smigły) i Kepel (AZS)

zdobyli pierwsze miejsca.
jego sukcesem było zdobycie czwar-; Konierencja w sprawie turystyki
tego miejsca na mistrzostwach aka-
demickich w Rabce w biegu na16)
kmtr. Wówczas startowało przeszłoi
150 zawodników.

Piąte miejsce zajął Józef God-
łewski z Ogniska KPW. Godlewski
— to niedoszły nasz olimpijczyk.
Godlewski jest podporą drużyny ho-
kejowej, która jest jedną z iepszych

nym sportem Godlewskiego. Gra on
ponadto w piłkę nożną 1 od czasu
do czasu można go zobaczyć na
bieżni lekkoatletycznej,

Szóste miejsce przypadło Kamilli
Plewakowej w WKS. Śmigły. Mi-
strzyni Polski w wioślarce miała w
roku ubiegłym drugie miejsce tuż za
IWieczorkiem, W! tym zas roku zo-
stała zdegradowana”.  Zasłużyła
na bliższe miejsce, a stało się to
tak chyba dlatego, że większość
głosujących ulega wrażeniom sezonu
zimowego, pamiętając bardziej o nar
ciarzach, niż o wioślarzach.

Zaszczytne 7 miejsce zdobył
Aleksandrowicz z gimn. A. Mickie-
wicza. Aleksandrowicz jest obiecu-
jącym zawodnikiem. Jest to bez-
sprzecznie talent sportowy. Zdobył
w roku ubiegłym mistrzostwo
szkół wileńskich w bieżu narciar-
skim. Jest również dobrym zawodni
kiem w lekkiej alietyce, mając spe-

9) Fiedoruk 1533, 10) Zajewski 1247,
O terminie rozdania nagród po-

wiadomimy osobno. Rozdanie na-
gród nastąpi prawdopodobnie w
przyszłym tygodniu.

Dom z papieru
gazetowego,

Pewien kolporter amerykański zaspo-
koił w oryginalny sposób żądzę posiadania
własnego domu, wrodzoną zapewne każde-
mu człowiekowi. Nie miał on wpawdzie
pieniędzy, żeby plan swój zrealizować, na-
tomiast miał mądry pomysł, k.óry umożli-
wił mu realizację marzeń. Mianowicie przed
sześciu laty zaczął starannie gromadzić nie-
sprzedane gazety. Z biegiem czasu zgroma-
dzil on nie mniej jak 60,000 kg. papieru ga-
zetowego. Pierwsze próby wytworzenia ce-
gieł z papieru gazetowego udaty się znako-
micie. Teraz już kolporter z całą energją
zaczął budować domek z Papieru, jedynie
futryny drzwi i okien wykonane są z drze-
wa. Niebawem zainteresowali się oryginal-
nym tym materjałem budowlanym  archi-
tekci amerykańscy i stwierdzili, że cegły z
papieru istotnie zadość czyniły wszelkim
wymaganiom pod względem ochrony od
wiatru i zimna, Okazało się nawet, że te
cegły z papieru stanowią znakcmity ma-
terjał izolacyjny, Na uwagę zasługuje fakt,
że pewien miljoner amerykański, który do-
wiedział się o tym oryginalnym domku zPapieru gazetowego, zaofiarował kolporte-
rowi za ten domek tak pokaźną sumę, żekolporter będzie mógł sobie terazwybudo-
wać willę jak się patrzy,

ALI
topoliie ruszenie oświatorę

członków stowarzyszeń spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmuI

zimowej.
- Onegdaj w sali Izby Przem. Han-
dlowej odbyła się konferencja, zwo-
łana przez Związek Prop. Tur. Wil-
na i Wileńszczyzny. Konferencję za-
gaił red, Fr. Hryniewicz, który w
krótkich słowach przedstawił zgro-
madzonym cel zwołania konierencji,
mającej właśnie zbliżyć świat tu-
rystyczny ze światem sportowym.
Na przewodniczącego przez akla-
mację wybrano mjr. Lankaua.

W] toku wyłonionej dyskusji po-
ruszano szereg bardzo ciekawych,
a istotnych spraw. Musimy tutaj z
wielką przyjemńością stwierdzić, że
wszystkie tematy poruszane w arty-
kule owanymi w „Dzienniku
Wileńskim" pod tyt. „Sport a Tury-
styka', spotkały się z uznaniem, Są
to zagadnienia bardzo poważne, a co
ważniejsze na czasie. Z ciekawszych
wniosków postanowiono prosić Za-
rząd Główny Z. P. T. W. i W. by
zechciał przyjąć na ulgowych wa-
runkach organizacje spcrlowe, by
zorganizować tydzień sportów zimo-
wych w Wilnie, by uruchomić w
Rowach  Sapieżyńskich przyzwoite
schronisko i t. @, : *
Na zakończenie zebrania wybrano

zarząd Sekcji Sportów Zimowych
Z. P. T. W, i W. Do zarządu weszli
jako prezes mjr. Lankau, jako wice- skiego, zam. w Hermanowiczach, Trzecie miejsce przypadło przed-| cjalne uzdolnienia do rzutów. Ale-
prezesi inż. Grabowiecki 1 red. Nie-

| pamięć, a ocenione właściwieprzez

iežących do P. Z. U. W., tytułem
t stawicielce płci pięknej. Trzecie

miejsce zdobyła Halina Ławrynowi-Wykrycie tajnej gorzelni w gminie Twereckiej czówna z Ogniska KPW. Lawryno-Tomasz Rusak, zamożny gospo- mieszkańca wsi Dziewinięta, Żona | „OWI ` :
darz zaścianka Zalesinowa gm. twe-| Osowicza o wypadku powiadomiła! I M. a sportsmen
reckiej założył w zabudowaniach|policję, która zlikwidowała tajną, K4 był e z AS „swoją
swoich tajną gorzelnię. gorzelnię, г zdobyla па grr daj sk ędąc nietylko

W] ciągu kilku tygodni zdołał Podczas rewizji znaleziono przy- o : й :'ЗЁ Ёа?';'‚:;ед гш:
wypędzić zgórą 2 tys. litrów samo-| gotowany zacier, zboże, ziemniaki i I is a ч das |
goniki, którą rozsprzedał w okolicz-| t. p. do sporządzenia nowego Ażaryć koiedkcja оан pa RZ
nych wsiach. portu świątecznego” oraz zeszyt Z : у ы яа : £
: Niežle szediby interes, gdyby nie zapiskami wyprodukowanej wódki I anie Tetaa zaeau
noe S = awód- ściąśniętej gotówiki. kBLawrynowiczė > jest wszech: |

SP PAS Vos, stronną zawodniczką, Nie ograniczaPodpalił łaźnię za odmowę użycia kąpieli. ss onatylkoo
Niezwykty wypadek zdarzył się nago z łaźni, $dyż płomienie objęty Wi doażide bezkonkurencyjną.

wieczorem 9 b. m, we wsi Nierow- | śwałtownie cały budynek, Uprawia również dla przyjemności
szczyzna gm. kudelskiej, gdzie pod-' Jak ustalono łaźnię z zemsty pod- nis i sporty wodne. Pasją Lawry-
czas kąpieli w łaźni, należącej do ! palił sąsiad Dominik Uściak, które- i nowiczówny stał się ostatnio sport
Jachimowicza Z. wybuchł pożar.|mu odmówił Jachimowicz wykąpa- | żeglarejci.
OWsię oz:ego" nia się. Tuż za Ławrynowiczówną kroczy |.i zięciem zmuszeni byii

: StarkiewiczMieczysław z AZS, któ-
Zebraczka pozostawiła 10 tys. złotych. | zaa! tak jak w roku ubiegłym

„MW zašcianku Opole gm. ostrow-į
czwaite miejsce. Starkiewicz jest

mie około 10 tys. złotych, które | nadzieją narciarstwa wileńskiego.
zmarła 89 letnia Katarzyna|przypadną jej synowi lekarzowi, Nieszczęściem tegoutalentowanego

Krawczonek, żyjąca od kilku lat z|znajdującemu się w Detroit. : : zawodnika jest to, że nie posiada on
žebraniny. Zmarła, mimo, że 7 lat Jalk się okazuje syn zmarłej le-! możliwości częstych startów. „Star-
żebrała i żyła w skrajnej nędzy, po-|karz Kazimierz Krawczonek regu- kiewicz jest wzorem prawdziwego
zostawiła majątek w papierach war- |iarnie od kilkunastu lat przysyłał sportowca. Cieszy się ogromnem ||
tościowych i w rublach carskich o-
raz dolarach amerykańskich w su-

matce pieniądze, które ona oszczę- powodzeniem wśród młodzieży aka-

a0XY j] Ostatnie dni po cenach propagandowych. Dzienne od 25ar. wieczorowe od 40ść

dzała, zaś sama żyła z żebraniny. demickiej i szkolnej. Największym

— ad program: Dodatki. Dla młodzieży
W sobetę i niedzielę od godz. 2-ej.

Ii
Kupię

 

 
 

  

"Film ten każdy musi zobaczyć! Mówi o nim całe Wilno
dozwolone. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 | 10.15.

Dziś Najwspanialszy przebój tegorocznej predukcji. Najbogałszy film sezonu.
Po raz pierwszy razem wiosniana piękność, uosobienie urody | czaru niewieśc.

JANET GAYNOR i HENRI GARAT

sze"Jej Qysokość Całuje”.
Upajające najpiękniejsze melodje. Bogaty nadprogram: Najnowsze dodatki,
= pret > 6, 8,10 i 10,15. Bil. honor. niewaźne,

żywe i Śnięte z zrzeszonych

Kužiai й "AE Wi i ИК О РЕ powiešci| лИаИ | R Y B Y aki iNatalii Bardzkiej — 9 stawówych sprzedaje Spółdzielnia Produ-PSA| Ku |
białego chorta sybe-|

„Książę Jerzy” DBS" centów Ryb w Wilnie ze sklepów: Ryneknory Glyn „Miłość Drzewny — Stragan Magistracki. Rynek Łu-pod ziemią”, takoż ryjskiego (do roku?| aa Н „, |kiski—Stragan Magistracki. Rynek Zarzecki—
dodatki powieściowe|i wilka młodego na chę LKRAKCe)
« dawnych lat, do wieś kupię, Oferty х 80

ul. Zarzecze Nr. 19.

i “| (stare wydania), O-|Sprzedaje
Ilustrowanego | A aaa ierty z pocaniem ad- s D

   
  

 

  

"Mi mani amy

w Edo Montwiłła Czy jesteśsekretarzyk (antyk)1. Biesiady Literackiej, rować poł „Zaraz, |resów do „Dz. Wil,“kilka i -| ь 2 poi „Zaraz . ibiiofila”, informacje 2—5 p, p.ао ша GotTyś Mód i Powieści. | 206-100 „ddłelia AA zeńska "21 m. 2 tele członkiem
do „Dz. WiL“ pod Zgłoszenia do Admi-| fon 15-60. 256 L. 0. P. P.„Gotėwka“, =. nistracji pod. ak Uk POPPERAFL

BRIKETAI

D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.

ELO
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) W zachowaniu:się jego zaczęło

—A tu jest drugie miejsce — rz
chwilę je znajdę. Aha.
śdzieśmy siedzieli",
wiersza?

|szego w Wilnie skoczka na nartach.! „ Ognisko otrzymało ołicjalne po-,

 

(CASINO

„Syczące, wonne milczenie połyskujące tam,
Czy nie zechciałby pan wykreślić mi diagiamu tego

ciecki, sekretarz red. Władysław
RO a na członka zarządu Łucz-
nik.
We czwartek odbędzie się spe-

cjalna konferencja z przudstawicie-
iami związków sportowych, a w pią-
iek obradować będzie plenum sekcji,

Iksandrowicz jest jeszcze bardzo
przytem: młodym sportowcem.

Na 8 miejscu uplasował się Ma-!
łachowski z gimn. A. Mickiewicza.
Małachowski popularność zdobył na
zawodach lekkoatletycznych. Jest
to jeden z a meczy s
na na krótkich dystansach. Posia i й
tytuł mistrza szkół w biegu na 100 Pierwszy krokbokserski,mtr. i w skoku wdal. оОМ piątek rozpocznie się wWil-|

Dziewiąte miejsce przypadło L. nie pierwszy krok bokserski. Zawo- |Fiedorukowi z P. Sz. Tachnicznej, dy trwać będą trzy dni. Do zawodów

  
  i * A ь 1 UFiedoruk jest najlepszymi miotaczem ma się zgłosić koło 60 bokserów, | |

„Wilna. Powiada gadali pięknych,, Zgłoszenia nadesłała już Lida, › | Ks еwyników lekkoatietycznych. która reprezentowana będzie przez | \
Ostatnie miejsce w dziesiątce 3 Zawodników.

zajmuje Jan Zajewski z Ogniska! AE oKPW. Zajewski chodzi za najlep-! | W niedzielę mecs hokojowy.
JECOROL używany

zamiast tranu
jest smaczny, chętnie przez
zieci przyjmowany. Jeco-

rol stosuje się przy krzy-
wicy, skrofulach; powoduje
przyrost wagi, poprawę
apetytu i samopoczucia.

я 3 ; wiadomienie, že w niedzielę masię |ik jestūžo „sieivą: аРОНа za odbyć w: Wilnie: mecz hokėjowy o,
Na dalszych miejscach są:Ballo- | mistrzostwo Polski między Ogni-|sek, Kleber, Wojcicki, Zbzoja, Joni | Sios a Warszawianką, —ski, Burhardtówna, Staniszewski i Ciekawi jesteśmy czy „zostanie ,śnni, й ; та ten czas 'wylana ślizgawka.A teraz podajmy ilość punktów (Wszystko zależy od pogody.

zdobytych w kolejności zajętychcj: TDDADAAAO A KODAK1 =71)Wieczorek 5239, 2) Kepelz : J ECOR$ bKas 4221.6Godlowsi, 45.| ROZpowszechniajcie BUKOWSKIEGO
LABOR.CHEM.-

L MAG.A.BUK

 

6) Plewakowa 3178, 7) Aleksandro-
wicz 2369, 8) Małachowski 1714,

ARMAC. wezeewczwewwęywny
VSKI SUKC. WARS

bony |ałmużnicze „Caritasu“

 

"I g Rey 2 POZY

CUDO-FILM. REWELACJA.

HELIOS SYN KING-KONGA
Wspaniały twór genjuszu ludzkiego, Reż. twórca „KING KONGA*—-ERNEST SCHOEDSACK.Wrol. główn.: HELENA MACK, 23-metrowa M A Ł PĄ.ROBERT ARMSTRONG i

 

 

Nad progr. Atrakcja w kolorach orsz Tygodnik Pat. Na 1 s, ceny żniżone. Pocz. o g. 4.

Ceny propagandowe na wszystkie seanse: balkon 25 gr. parter 54 gr.о215 największy film sezonų 1934-1935 roku! Nowy wielki triumf reżyserski CECIL B DE MILLE
@@ «so! o: CLAUDETTE COL-

BERT i JÓZEF SCHILDKRAUT.P.tgy
Dzieje, które wstrząsnęły świa-

temm. Rzym i Egipt wswrzeszonew aj Aapaniai kai, Monumentalny film z dziejów upadku starożytności,program: Ostatnie wydarzenia świata —tygo inik Paramountu, Betty Boop w grotescerysunkowej oraz Pat. Uprasza się O przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 I 10,15.
 

 

(N—-—--— онн
= =Pracownia Już czas pomyśleć —50| zcuBy | | RÓŻNE. Ė Botrzębna ZJ Szkole|| oojaślate toczęnioch interes,

.

os. 'а ао о- |panienka do eukleral, ii Zawodowej 60" 1 innyche 0padBETAPEEK zręczna 1 umiejąca ,Stow. Siużba Opywa dogodnych wa unkach|| 00ji sobrze ekspedjować |tlske, Micxeskze|BIURO REKLAMOWEł la o jodz,| 1—2 po: uje pierw-. Ёя—":':ъ‘і..іп.Michal: arabAda I do STEFANA GRABOWSKIEGOchrześcijański skład |ska 2-23. 282 |szawiestwa damskie| _ w winie, GaraarsaaI,tai,02, | węgla op. W. Pohu-| ———————— |go,
les—wllk jasny, du- |lanka 33. (uprz. Ban. ы Jak sobie rzdzić w| — Sprzedalem futro,i wzbl = aLórae ku  Roln.. Poleca Djagnoza. pan w siebie wmówił,|tych ciężkich czasach?| —A co zrobisz, gdyOdprowadzić za wy-|Górnośl. węgiel i Lekarz, po zbada-|że Pan jest normai-| — Ho, ho, widzę,| *astaną znowu inrozy?nagrodzeniem: Sw. Fi-| drzewo. Dostawa do|niu pźcjenta: nym człowiekiem ale|kupiłeś sobie rower|| — Sprzedam rowerlipa 4 m 21. 254|domów w każdej ilo-| — Pańska chorobe my pana z tego wy-|Aie swąd wziąłeś pie-|! kupię futro.ści. Ceny niskie, polega na tem, że'ieczymy. alądze?

 

 

— Co — co? rzekł nowoprzybyły słabym głosem. ' — O, dronnostka,
—Pan jest byczy chłop...
—Przestańże pan! — rzekł skromnie Psmith. — Zanim pan jednak

pójdzie, powie mi pan parę rzeczy, Przyjmuję, że powodem pańskiego
przybycia tu była chęć rzucenia okiem na naszyjnik ladyKonstancji?

— Tak

przebijać wyraźne zdenerwowanie. i
ekł Psmith, — Zaraz czekaj pan, za |

: Przeklad autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

: S2. a taa 2
Umysł cziowieka podejmującego się tak subtelnej misji, jak

Psmith w Blardings Castle, musi być z konieczności czujny. Od a
gdy wsiadi do pociągu o godzinie piątej w Paddington,to jest odchwili
formalnego początku tej przygody, Psmith poruszał się z , <zujnością

' zwierzęcia w dżungli, w każdej chwili przygotowanego naniespodzian-
| ki. Mimo więc wstrząsu, jalkiego doznał, usłyszawszy to pewne siebie
_ oświadczenie wątłego młodzieńca, niestracił przytomnościumysłu. Prze-
- ciwnie, sitowa te zaostrzyły jego bystrość., Pierwszą jego czynnością by-

ło nieznaczne podejście do stołu, na którym leżał telegram do lorda
Emswortha, a drugą wsunięcie depeszy do Ikieszeni. Należałobezwzględ-
nie zapobiec temu, aby telegramy podpisane McTodd walal; się na

- wierzchu, w czasie jego bytności w zamku. й
„  Uczyniwszy to, zwrócił się do młodego człowieka.
— No, no, no! — rzekł surowo. ; 3 :

` Czui niewymowną wdzięcznošė do Opatrzności za to, że wywiad
ten odbywa się w chwili; gdy nikogo prócz niego nie był w domu.

— Pan utrzymuje, że pan jest Ralstonem McToddem, autorem tych
poezji?

у — Tak jest.
— W tak m razie — zapytał Psmith sarkastycznym tonem — co to !

żest ballada parabola radości?

"—irdawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

|
|
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|
|
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|
|

|
|

|

Drukarnia A. Zwierzyśskiego, Milno, Mostowa Ne. 1.

— Ja... Ja... O czem pan mówi?
Psmiti wyciągnął rękę i poklepał go niemal z czułością po plecach. i

pan szczęście, że pan spotkał mnie przed wszystkimi innymi i—rzekł, — Ubawiam się, że wybrał się pan na tę małą awaniurkę, nie
przygotowawszy się należycie. Pańskie fałszerstwo wykryłoby się zaraz
w pierwszej ciiwili, '

— Co pan rozumie przez lalszerstwo? Nie wiem,
Psmiih pogroził z wyrzutem palcem.
—Drogi kolego, powiem ci odrazu, że prawdziwy MeTodd jest mo-im starym i serdecznym przyjacielem. Zaledwie parę dni temu miałem 'z nim długą i interesującą rozmowę. Tak zatem wygląda cała sprawa. 'Czy też mylę się? '
— O, do djabła! — rzekł młody człowiek i, osunąwszy się bez- 'władnie na krzesło, otarł czoło, nie ukrywając już upadku ducha. ]Przez chwilę panowało milczenie. 2

„

|
|

© czem pan mówi.

— Co pan zamyśla robić? — spytał gość, podnosząc do góry twarzmokrą od potu i widmowo bladą w półmroku.
— e, kolego... Przy sposobności, jakie jest pańskie nazwisko?
— (Cootes.

— Nic, kolego Cootes. Nic a nic. Może pan stąd zmykać dokądpan tylko ma ochotę. Prawdę mówiąc, im prędzej pam się wyniesie, tembardziej będę zadowolony.
— No! To pan klawo gada.

, klęczkach. Nie dowiedziałem się, o co poszło,

— Tak sądziłem. A dlaczego spodziewał się pan nie zastać tu
prawdziweżo McTodda?

— Och, to było w porządku. — Jechałem jednym okrętem z tym
bubkiem McToddem i potem często go widywałem w Londynie. Wciąż
opowiadai jak go tu zaprosili 1 udało mi się wyciągnąć z niego, że nikt go
tu nie zna. A potem raz spotkałem go na bulwarze. Zły był jak osa.
Powiedziai, że go obrazili i nie przyjedzie tu, choćby go prosili na

lecz zdaje się, że widział
się z loriem Emsworthem i że ten źle $o potraktował. Powiedział mi,że jedzie zaraz prosto do Paryża.

— A czy pojechał?
— No, pewnie. Sam go odprowadziłem na Charing Cross. Dlatego

pomyślałem sobie, że to byczy interes przyjechać tu zamiast niego. Psiemoje szczęscie, że odrazu wlazłem na jego przyjaciela. Skąd miałemwiedzieć, że ma tutaj jakich przyjaciół? Mówił mi, że nigdy przedtemnie był w. Anglii.
— W naszem życiu, kolego Cootes — rzekł Psmith — musimy na-uczyć się odróżniać Nieprawdopodobieństwo od Niemożliwości. Byłonieprawdopodobne, jak pan powiada, spotkanie w tym zapadłym zakąt-

ku przyjaciela McTodda, a pan zbyt pochopnie postąpił tak jakgdyby tobyło niemożliwe. I z jakim rezultatem? Całe piekło obiega okizyk: „Bie
dny stary, Cootes zrobił z siebie war jata!”

—Nie potrzebuje mnie pan naciągać, “
: id, ©. а

 Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW ЗАКТОВИСЬ ,
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