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Plenarne posiedzeni
WARSZAWA. Wczorajsze ple-

narne posiedzenie Sejmu odesłało na

wstępie do komisji regulaminowej

wniosek ministra sprawiediiwości o

pociągniięcie do odpowiedzialności

sądowej posta Kobienika (bBWK).

Poseł Moczulski zreterował spra-

wozdanie komisji skarbowej o rzą-

dowym projekcie ustawy © dodatku

do podatku spożywczego od cukru.

Mówca zaznaczył, że uchwaia tej u-
stawy pozwoli pokryć obniżki wpły-
wów: skarbowych, wynikłe wskutek

obniżki cen soli szarej i podatku od

nafty, Wprowadzenie dodatku nie

wpłynie na cenę detaliczną cukru.

Żabierali głos przedstawiciele stron-
nictw opozycyjnych, którzy wypo-
wiedzieli się przeciw ustawie. W
głosowaniu ustawę przyjęto w
brzmieniu rządowem.

Zkolei Izba wysłuchała referatu
posła Byrki o dodatkowych kredy-
tych na 33/34 pod nazwą fundusz
pomocy kredytowej Polakom z za-

granicy. Kredyt ten w wysokościzł.
700.000 przeznaczony jest na obronę
polskiego stanu posiadania przez
udzielenie pomocy stowarzyszeniom
i poszczególnym jednostkom, posia-
dającym poza granicami państwa
staty warsztat pracy. .

Do punktu tego zebrał głos po-
seł Reger (PPS). który ostro kryty-
kował politykę rządu w dziedzinie
pomocy Polakom zagranicą.

Po tem przemówieniu ustawę
przyjęto w drugiem i trzeciem czy-
aniu.

Poseł Byrka referował dalej trzy
inne ustawy o kredytach dodatko-
wych: kredyt w wysokości zł.
100.000 na «cele zjazdu Polaków z

zagranicy, zł. 500.000 na akcję prze-

ciwpowodziową i wreszcie złotych
500.000 na cele opieki nad inwali-
dami wojennymi.

Dyskutowano. najpierw projekt

ustawy o kredycie dodatkowym na
akcję przeciwpowodziową: Przema*

wiali Rymar : Maksymilian Mali-

nowski, podnosząc zarzuty, że rząd

tylko w niedostatecznej mierze

uwzględnił wydatki na akcję zapo-

biegającą podobnym klęskom. Od-

powiadał Sanojca, który w zakoń-

podziękowanie czynnikom  rządo-

wym oraz urzęcnikom, robotnikom i

kolejarzom, którzy przyczynili się

do złagodzenia .skutków ostatniej

powodzi.
Zkolei Sejm przeszedł do dys-

kusji nad projektem ustawy o kre-

dyty na.cele zjazdu Polaków z za-

granicy.
Przeciwko polityce, prowadzonej

przez Związek Polaków zagranicą,

wystąpili posłowie Zieliński z. KL.

Nar., Piotrowski (PFS) 1 Tempka

(Ch. D.). Mówcy wskazywzdi na nie-

zdrowe stosunki, panujące wśród

wychodźców. Odpowiadał posłom

opozycyjnym pos. Tomaszkiewicz z

BBWR, poczem po wyjaśnieniach

posła Byrki przystąpiono do głoso-

wania. Za kredytami na powodzian

i iawalidów glosowała cała Izba z

wyjątkiem Klubu Narodowego.

! Ustawę przyjęto w 2 : 3-m czy-

taniu.
Po

szych spraw,
ger ze Śtr. Lud, i uzasadniał ś

wniosku o niesłusznem stosowaniu

podatku dochodowego względem

załatwieniu paru drobniej-
zabrał głos pos. Lan-

 

„. Z komisji nietyk
WIARSZAWA (Pat). Na porząd-

ku obrad posiedzenia komisji regula-

minowej i nietykalności poselskiej

znajdowały się wnioski władz pro-

kuratoiskich o wydanie sądomkilku

posłów. Przeć przystąpieniem do

rozpatrzenia pierwszego z wniosków

rozwinęła się obszerna dyskusja na
temat kompetencji komisji sejmu
co do rozpatrywania przez komisję

nietylko treści wniosku o wydanie

posła sądom, ale także wagi dowo-
dów. Przedstawiciel większości pos.
Te1likowski z BBWR wywodził, że
na podstawie obowiązującej konsty-
tucji, komisja nietylkalności ma ba-
dać tylko istnienie znamion prze-
stępstwa w czynie zarzuzanym po-
słowi oraz uasadnić, czy ze względu
na obowiązki publiczne posła może
on być wydany sądom. Komisja nie
ma uprawnień konstytucyjnych do
badań merytorycznych zasadności

alności poselskiej.
stawianych posłowi zarzutów. Po-

gląd, że komisja powinna badać

wagę dowodów: zebranych przeciw-

ko posłowi, aczkolwiek przyzna-

wali, że obowiązująca konstytucja

nie daje możności władzom przepro-

wadzania śledztwa, zanim poseł nie

zosianie wydany sądom. Ро dysku-

sji komisja pozwoliła na: pociągnię-
cie do odpowiedzialności sądowej

posłów Paca, Pawłowskiego, Wrony
ze stronnictwa ludowego,

cha Wojciechowskiego i Gąsiora z
BBWR, Wachnyuka z klubu ukraiń-
skiego, Fidelusa — dzikiego oraz

 
Rozpatrzenie
posła Regera (PPS) zostało na żąda-
nie ministerstwa sprawiedliwości
odłożone, dlą dania możności mini-
sterstwu sprawdzenia, czy poseł Re-
ger użył inkkryminowanych mu słów. 

Sejmowa Komisja budżetowa.
WARSZAWA (Pat). Sejmowa

komisja budżetowa pod przewodnic-
twem: posła By;ki przystąpiła w dniu

wczorajszym dv rozpatrywania pre-
liminarza budżetowego  minister-

stwa opieki społecznej w obecności
ministra Paciorkowskiego, podsekre-

tarzaj stanu oraz dyrektorów depar-

tamentów. Posiedzenie rozpoczęło
się od sprawozdania posła Sowiń-

skiego, który w obszernym referacie

scharakteryzował szczegółowo dzia-

łalność ministerstwa. Referent pod-
kreślił, że preliminowane wydatki są
© przeszło 71/2 miljona zł. niższe od

'sumę wpływów zł. 123.713.860, wy-
datki zaś.w sumie zł. 128.365.,180.
Fundusz psacy kładzie specjalny na-
cisk na produktywna waikę z bez-
robociem. Przeznaczono na ten cel
w okresie bieżącym 73 proc. swego
budżetu. Stan robót, prowadzony

przy pomocy funduszu pracy, wyka-

zuje znaczny rozwój. Na: dzień 30/9
«r, b. m. in. zbudowano 191 km. dróg,
31 km. ulic i chodników, osuszono
1.736 tys. ha. łąk kosztem. 2.297.000|
zł., uregulowano 14 km. rzek i 7,760
m. kanałów. Koszt prac robotników
osiągnął 49.891.000 zł., zatrudniono!

czeniu swego przemówienia wyraził

nagłość ,

Sachy 1 Lasoty z klubu narodowego.
wniosku 0 wydanie.

e Sejmu.
drobnych rolników. Wniosek jako
zwykly przekazano komisji, Pos.
Niedziałkowski  uzasadniai nagłość
wniosku PPS w. sprawie sprzecz-
nych z prawem zarządzeń prokura-
tury w Warszawie przeciwko nie-
którym byłym więźniom brzeskim.
Wniosek jako zwykły przekazano
ikomisji. lzba odrzuciła lakże na-
głość wniosku Stronnictwa Ludowe-
śo wi sprawie nadużyć przy wybo-
rach do rad śromadzkich w Mało-
polsce. Wreszcie pos. Czapiński
iPPS) wygłosił krótkie .przemówie-
nie, uzasadniając nagłość wniosku
„PPS w sprawie miejsca odosobnie-
"mia oraz w sprawie więzienia Świę-
 fokrzyskiego. Wniosek został ode-
| słany do komisji jako zwykiy.

Marszałek zawiadomił, że wpły-
nął wniosek Klubu Narodowego w
sprawie polityki zagranicznej rzą-
du, który odesłano do konusji spraw
zagranicznych, Pozatem wpłynęły
różne interpelacje. ;

Na tem posiedzenie zamknięto,

Greit

LONDYN (Pat). Wieczorny lon-
dyński „Star”, występując z sensa-
cyjną wiadomością, ogłasza tekst
porozumienia, zawartego między
ZSRR a Francją. Pakt ten, zawarty
w Genewie 22 listopada przez Litwi-
nowa i Lavala, ma wszelkie cechy
sojuszu wojskowego. Umowa han-

'dlowa, parałowana w Moskwie 10
; grudnia, jest wynikiem tego paktu.
| Sojusz wojskowy zawarto na lat 5,

 
|ale w razie wzajemnego porozumie-| wiecki przytosować ma nowy iran-
|nia termin może ulec przedłużeniu

słowie opozycyjni przedsiawili PO“| 252502799997595999 570590007 II ISIII

Dalsze represje w Sowietach.
MOSKWA (Pat).

trolna organizacyj partyjnych w
| Dniepropietrowsku wykresiiła wielu
członków z partji, Wśród skreślo-
nych znajduje się wielu zwolenni-
ków Trockiego i Zinowjewa, Wszys-
cy oni zostali zawieszeru w czyn-

  

Wojcie- ,

Aresztowanie spiskowców
w Bułgarii.

SOFJA. (Pat). Wykrycie organi-

zacji komunistycznej w Haskowie wać oficerów i dostarczyć broni oso- ' jašnieniu stanowiska Polski wobec

| obu sygnatarjuszów.
aresztowań|

doprowadziło do aresztowania

sy broni, amunicji i materjałów wy-
zamierzali"! buchowych. Spiskowcy

Przesilenie w rządziej ugosłowiańskim)
Kojicz i Jewticz zgłosili wczoraj dy-

W związku z tem R
BIAŁOGRÓD (Pat). Pogłoski o

przesileniu, które się rozpoczęło w
łonie gabinetu Uzunowicza, potwier-

dzają się. Wiczoraj rano podał się
do dymsji min. spraw zagranicznych
Jewiticz i min. rolniotwa Kojicz. Ja-
ko powód dymisji „wymieniane są
rozbieżności między tymi ministrami
1 większością członków gabinetu.

| PARYŻ (Pat). Havas donosi z

,Białogrodu, że dymisja ministrów

' Jewticza i Kojicza spowodowana
(została trwającem od października

budżetu przyznanego na okres bie- zaś prawie 100.000 robotników, Re-| nieporozumieniem w łonie rządu,

żący. Wobec tego, że zadłużenie na ferent zaproponował w porozumie-| dotyczącem głównie spraw we-
31/8 34 r. wynosi 88 miljonow, preli-

minowana kwota 57 miij, zł. nie

wystarczy na zaspokojenie wszyst-

kich potrzeb ministerstwa. Na bez-

robocie przeznaczono 19 milj., na
ubezpieczenie 11 milj., opiekę spo-
łeczną 10, na służbę zdrowia 9 milj.

zł. Referent zwrócił uwagę, że licz-

ba osób pociągniętych do obowiąz-
ku ubezpieczeniowego w zakresie
choroby wynosi ma 30/6 r. b. o
305.112 osób mniej, niż w tym sa-

mym czasie roku zeszłego. Prelimi-

narz ubezpieczeń przewiduje ogólną

| niu z ministerstwem pewne popraw-

|iki, które jednak nie zmieniają ogól-

| nej kwoty preliminarza. Po refera-

Narodowy), który podda! krytyce

działalność ministerstwa, a porusza-

jąc sami budżet, wystąpił przeciwko

powołaniu do życia! funduszu pracy.
Mówiąc o ubezpieczeniach, Rybar-
Ski wywodził, że istnienie ubezpie-
czeń w tej formie, jaka jest w
Polsce, niezupełnie odpowiada wa-
runkom gospodarczym krav. «1 4/4

  

cie przemawiał pose. Rybarski (Klub|

wnętrznych. Chodzi o to, czy rząd
dkładać się ma wyłącznie z parla-
mentarzystów, co w konsekwencji
musiałoby pociągnąć za sobą ustą-|
pienie, Jewticza.
gosłowiańskie
nie „przesilenia. Z ogłoszonego one-
gdaj po posiedzeniu rady. ministrów
komunikatu wynikała mośżirwość dy-
misji. Na: posiedzeniu iem min.
Jewticz przedstawił przebieg ostat-
niej sesji Rady Ligi Narodow.

BIAŁOGRÓD (Pat). Agencja A-
valą komunikuje, że ministrowie

Memorandum ju-
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ajny pakt wojskowy Francji
Rewelacje pisma londyńskiego „Star”.

Komisja kon-|nościach i aresztowani.

325;

osób: cywilnych i 175 wojskowych.|

WI czasie rewizji w mieszkaniach| nie było żadnych imcydentów. W. że w kołach irancuskich 1 sowiec-

tych osób znaleziono znaczne zapa- | RE i okolicy panuje ' zupełny kich w Londynie wiadomość o taj-

spokój. '

! sowieckim
, mentowana.

odroczyło rozwiąza- '
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Stan organizacji obrony Francji.
PARYŻ. (Pat), W, * poniedziałek

rozpoczęła się w senacie debata nad
budżetem ministerstwa wojny. Dłuż-,
sze przemówienie wygłosił sprawo-
zdawca komisji sen. Sai, który!
oświadczył że komisja finansowa|
nigdy nie odmawiała: kredytów na;
potrzesy obrony narodowej. Francja,
zaznaczył mówca, nie żywi żadnych
zamiarów wojennych, ale domagać
się musi ochrony swoich granic. W.

celu Francja zorganizowała
ściśle defenzywną armję. Aimja zo-

ži iaiaассй

na dalszych 5 lat. Sojusz, zdaniem

dziennika, zawarto z jednej strony
przeciwko Japonji, z drugiej zaś
przeciwko Niemcom. Art, 3 i 4 pa-
ktu mają przewidywać współpracę

Rosji i Francji w zakresie technicz-
nym i wojskowym, a zwłaszcza w
zakresie lotnictwa. Rząd sowiecki
ma rozpocząć budowę francuskich
silników lotniczych pod kierunkiem
irancuskich inżynierów. Rząd so-

cuski tank małych rozmiarów do

MOSKWA !Pat). W okręgu sa-
marskim skazano na śmierć dwuch
terorystów, oskarżonych o zamor-
dowanie dwuch członkiń związku
młodzieży komunistycznej,

 

staia obecnie zredukowana do 460
tys. żołnierzy, z czego 130 tys. czu-
wa nad ochroną kolonij. Niemcy roz-

porządzają siłą 600 tys. żodnierzy i.

posiadają w rezerwie 700 tys. ludzi:
dobrze wyszkolonych, którzy w każ-
dej chwili mogą być zmiobilizowani.
Do tej siły dochodzi jeszcze rezer-
wa starszych roczników 'w liczbie
1.400 tys. ludzi. Wj roku 1935 efekty-
wy armji francuskiej mają być wpra-
wdzie większe. niż w roku 1934, ze

względu na zmiany w powoływaniu

Sowietami?1
swoich masowych potrzeb. «W. tym

ceiu %v IaKiCHi CZO190W I[AUCUSKICH

ima byc niezwiocznie wysianychi do

SOWIELOW.
uazeia twierdzi, ze przewidziany

jest siaiy Komiaki radjowy pomiędzy

sztabami generainemi Obu kKrajow.

Axu > iego paktu zasiuguje na па)-

Większą uwagę, alpowiem dotyczy

Stosunkow Obu Sygnatorjuszow na

wypadek wojny. Jesii Japonja na-

paanie na ŁOM, wowczas rrancja

obowiązana jest 4aopairzyc dOWiEty

natychniiast w materjaiy niezbędne

do prowadzenia wojny na sumę Od

4 muljardow iranków. Na wypadek

wojny rancusko-niemieckiej rząd

sowiecki zobowiązuje się zaopatrzeć

Francję w ten sam Sposob W Ma-

terjaty do wysokości podobnej Kwo-

ty. trancja 1 ŁSKK zobowiązują się

do niezawierania umów dwustron-

nych z Niemcami, Uznacza to —

zdaniem dziennika — że traktat za-

warty w Rapallo nie może byc od-

nowiony. Francusko-sowiecki sojusz

wojskowy nie przewiduje wysiania

wojsk jednego kraju do drugiego.

Pismo sądzi jednak, że sprawa ta wywołać bunt w koszarach, areszto-

bom cywilnym. `
Przy dokonywaniu

miisję.
Uzunowicz w południe złożył na
ręce regentów dymisię całego gabi-|
netu.  Dymisja została zyjęta.|
Gabinet Uzunowicza balasi dal.
szym ciągu załatwiał sprawy bieżą-
ce do: chwili powstania nowego rzą-
du. Książę regent Paweł przyjął
wczoraj po południu przewodniczą-
cych Senatu i Skupczyny. '

PARYŻ (Pat). Londyński kores-_
ponden: „L'Informaticn“ donosi, że
w wyniku dymisji ministra Jewiticza
i ministra rolnictwa Kojicza cały
gabinet jugosłowiański podał się do
dymisji. Nowy gabinet ma utworzyć
min, Jevtić, który stosować będzie
politykę bardziej liberalną, w szcze-
gólności w stosunku do Chorwatów. rasy i moralności. Nie należy wpraw,

|

| pieczne.

 

Wydalanie Węgrów z Jugosławii
BUDAPESZT Pat. — Węgierska

agencja telegraficzna - donosi, że
wydalanie Węgrów z Jugosławii nie
ustało. Codziennie na stacje gra-
niczne przebybywają całe rodziny

będzie załatwiona później, po wy-

LONDYN (Pat). Reuter donosi,

roczników, ale stan sił wojskowych

w zolku 1936 zacznie się zmniejszać

na skutek . obriżonej ilości urodzin
w Okresie wielkiej wojny. Zdaniem

sprawozdawcy, rząd przedsięwziąć

winien kroki ną przyszłość: któreby

pozwoliły mu na uzupełnienie luki w

efektywach armji.
Następny mówca sen. Lemery,

były min. sprawiedliwości, twierdzi,
że Francja zachowuje, stan armji na

stopie z roku 1870, podczas gdy

Niemcy doprowadziły swoje siły

zbrojne do stanu z roku 1914. Jeśli

chodzi o fortytikacje to, zdaniem

mówcy, nie są one należycie obsa-

dzone i co gorsza nie stanowią one

linju ciągłej. Sen. Leery wypowiada

się za wprowadzeniem dwuletniej

służby wojskowej twierdząc, że akt

ten spowodowałby również częšcio-

we zmniejszenie bezrobocia.
Z kolei zabrał głos premier Flan-

din, który replikował przedowszyst-

kiem na przeówienie sen. Lemery.

Premier podkreślił, że Francja: jako

kraj usposobiony pokojowo posiada
jedynie defenzywną organizację ©°

brony. Premjer oświadczył, że nie

jest czas po temu, by wszczynać

sprawę efektywów i choć można

twierdzić, że za mało uczyniono dla

obrony kraju, ale trzebasię liczyć z
możliwościami finansowemi, Z po”

tencjałem wojennym i sytuacją dy-
plomatyczną. Premier dużą rolę w
konsolidacji pokoju przypisuje mię-

dzynarodowej solidarnościi dzialal-

ności Ligi Narodów. Francja nie wy-

rzeka się własnego bezpieczeństwa,

ale byłoby błędem, zdaniem premje-

ra, niedocenianie systemu gwarancyj

międzynarodowych na czem opiera

się pokój świata.
W zakończeniu przemówienia

premier oświadczył, że gotów jest

udzielić osobiście wyjaśnień sena-

torowi Lemery'emu ale uważa, że

naležy zakończyć dyskusję bezuży-

teczną, a nawet niebezpieczną z

punktu widzenia zewnętrznego, jak

również i wewnętrznego, gdyż jest

niepożądanem w obecnej chwili o-

mawiać efektywy, jako kwestję dra-

żliwą, gdy usiłuje się przede-

wszystkiem zespolić cały naróddla nym pakcie wojskowymirancusko-

jest kategorycznie de-

 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi, że w zakończe-

faszystowski w: Montreux jednomyśl

nie postanowił wystosować depeszę
powitalną do szieła rządu wioskiego

Mussoliniego, jako twórcy iaszyzmu.
Powzięto również uchwaię wzywa-j
jącą do szerzenia we wszystkich.

państwach idei ustroju _korporacyj-,

nego. Na zalkończenie uchwalono

jednomyślnie rezolucję wysuniętą

przez grupy: francuską, belgijską i
morweską w sprawie żydowskiej.
Według tej rezolucji każdy kraj sam
powińien decydować 0 kwestjach

1

lub  poszcze:gólne osoby.  One-
gdaj do Sze;gedu przyjechała grupa
wygnańców,
dzin w ilości, 31 osób.

ka

składająca się z 8 s

celów polityki obrony międzynaro-

dowej.
`

№

Międzynarodowy kongres faszystów
dzie ogiaszać powszechnej walki z

żydamu. jednak są grupy żydów, któ-

(niu obrad międzynarodowy Kongres re szkodzą interesom mora:nym kra-

jów, w których zamieszkują, tworząc

państwc w państwie 4 popierając

ruch rewolucyjny, Kongrzs wzywa

do walki z temi grupami ludności ży-

dowskiej,
BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Genewy, że
zagranicznych Ru-minister spraw

munji Titulescu zamieszkał w tym

samymi hotelu w Montreux, gdzie

odbywał się międzynarodowy — Коп-

gres faszystowski. Na żądaniemini-

stra dokonano rewizji w pokoju ru-

muńskiej faszystowskiej osganizacji,

t zw. Żelaznej Gwardji, ponieważ
rumuński mąż stanu uwazał, że to

sąsiedztwo jest dla niego niebez-

UAKDS |TNIEA

KILKA ZŁOTYCH WYSTARCZY
na miły i praktyczny podarunek
świazdkowy, jakim jest prenumerata
ciekawego dziennika lub czasopisma

 



   

‚ —р152е prof. R Rybarski — powięk-

`

„ šrednieį

sa: a

bajvaiaioja Spraw.
waga opinii publicznej od czasu

do czasu zwracana jest ku zagadnie-

niom. bieżącym, które chwilowo cał-
kowicie ją absorbują. Тача sprawą

obecnie jest dyskusja budżetową w

Sejmie i dyskusja w „prawie konsty-

'tucji w: Senacie.

Wbiew doświadczeniu, wbrew

oczywistości niektórzy obywatele

jeszcze się łudzą, że wypowiadane w

Sejmie i Senacie opinje mogą coś

zmienić, na coś wpłynąć.

Ale bardzo rychło przychodzi |

rozczarowanie. Czasopismo półurzę-
dowe oświadczy, że „hisiorja woła

o to“, by było tak, a nie inaczej i

posłuszna większość głosu „historji

posłucha.

Niewątpliwie tak będzie i z bud

żetem w Sejmie i z Konstytucją w

Senacie. Budżet będzie uchwalony

według przedłożenia rządowego, a

poprawki sen. Rostworowskiego do

Konstytucji także uzyskają więk-

SZOŚĆ,

Jest to dziś już tak oczywiste, że

opinja publiczna, naogół i tak dość

w tych zasadniczych dla Polski

sprawach obojętna: odwraca się zno

wu do rzeczy stale i dotkliwie dają-

cych znać o sobie,

Tą sprawą ciągle i najbardziej

dokucziiwą jest bieda, bezrobocie,

stale (powiększająca się nędza wsi.

W] kołach, dziś o polityce we-
wnętrznej decydujących, uirwalił się

pogląd, że obecna nędza 7olski jest

wyłącznie wynikiem kryzysu świa-

towego. Kryzys powstał niezależnie

od nas, gnębi cały świat, a więc .

Polskę, ale jak się zaczął, tak się

kiedyś i skończy: odejdzie, a wów-

czas wrócą dobre czasy pomyś!no-

ści gospodarczej.

Ten fatalistyczny pogląd na sto-

sunki gospodarcze świata i Polski

doprowadza do niesłychanej bierno-

ści w polityce gospodarczej

Kryzys trzeba przetrwać. Oto
hasło kół kierowniczych, które dzia-

łalność swoją. ograniczają do skwa-

pliwego notowania obiawów, że kry-

zys już jest na ukończeniu. Objawy

te jednak zawodzą, a bieda w dal-

szym ciągu trwa i optymi”m urzędo-

wy okazuje się nieuzasadniony.

Na;bardziej i najbezwzględniej

zwalczany jest przez koła kierowni-

cze pogląd, że kryzys polski ma

obok ogólnoświatowych także swoje

przyczyny lokalne, polskie. Tego się

nie uznaje, tego się mie widzi.

IWszystko, cę się w Polsce robi, jest
jedynie mądre. jedynie celowe i
słuszne.
A tymczasem dla ogromnej więł:-

szości obywateli jest rzeczą coraz

bardziej oczywistą, że pewne posu-
nięcia rządowe mogłyby przyczynić

się do zmiany sytuacji na lepsze. Na-

turalnie nie mogą to być nowe po-

datki. Doświadczenie z Funduszem

Pracy, gdzie drogą ściągnięcia pie-

niędzy od jednych chciano dać za-

robek innym, wskazuje, że poprawy

w ten sposób uzyskać nie można.

'Właściwa droga jest inna. Wska-

zuje ją między innemi prof. R. Ry:,
barski.
—Przerost ciężarów t:skalnych

sza bezrobocie. Nowe daniny służą

do „podtrzymania nieproduktywnych

funkcyj państwa a paraliżują gospo-
darstwo... powtėre trzeba w sposób

celowy uruchamiać  wytwórczość,

która małym kapitałem zatrudnia
jaknajwięcej ludzi. To znaczy trze-

ba ograniczyć gdzie się da racjona!i-

zację wielkiego przemysłu, która

kosztem pożyczanego za drogie pie-

|czy rabaty, przyczem wyrazili zda-

—

„Czas* przeciw biurokracji,
Na marginesie dyskusj w spra-

wie zmiany konstytucji „Czas' za-
uważa, że wolnościom obywatelskim

w Polsce zagraża nie absolutyzm na-'
czelne; władzy, lecz biurokracja.

Jeśli chodzi o wolność obywateli, to

zagraża jej naszem zdaniem w dzisiejszych

czasach i przy dzisiejszych prądach bardzo

poważne niebezpieczeństwo, ktorego jed-

nak przez ustanowienie ogólnikowych for-

muiek zapobiec się nie da. Tem niebezpie-

czeństwem jest wciąż wzrastający zakres|

działalności państwa, a tem samem ciągłe |

zwężanie zakresu działalności jednostek,

wciąż wzrastający etatyzm z ialerwencjo-|

nizm. Nie to jest groźne, że w nowej kon-|

stytucji nie zostało! stwierdzone, iż można!

pozbawiać obywatela wolności tylko w wy-|

padkach prawem przpisanych,  iej zasady |

nikt nie kwestjonuje, ale wolności obywatel

skiej zagraża przedewszystkiem to, że w naj

zupełniejszej zgodzie z 10zdziaiem piątym

konstytucji marcowej, depcze mu wciąż po

piętach cała armja biurokratów, że każda

jego inicjatywa czy to społeczna czy go-

spodarcza musi przejść tiltr biurośracji, że
równomiernie do rozrostu działainości pań-

stwa wzrasta zakres swobodnego uznania
| jego funkcjonarjuszów, że w -uzuitacie о-

\ bywatel, choč go nikt bezprawnic nie wią-

"że, ani nie gwalci jego mieszka- a, nie wie

| co może robić, a czego nie, nie wie, jakie

jego obowiązki a jakie prawa Tu tkwi

 

| яК

dla wolności istotne niebezpieczeństwo, któ

remu ze wszystkich sił trzeba się przeciw-

stawić. Ale niebezpieczeństwo to niema nie

' wspólnego z pominięciem tego lub innego

prawa obywatelskiego, bo jest ta problem,

Fae, znacznie poza ramy konstytucji wy-

rastą,

Ustawa bibljoteczna.

Z prasy.
jek! ustawy o organizacji bibliotek
publicznych: który obecnie przedsta- '
wiony ma być sejmowi.

liczące ponad 2000 mieszkańców ustawowy

obowiązek założenia i utrzymania bibljotek|

publicznych. Samorządy powiatowe byłyby

zobowiązane do utrzymania bibljotek wę-

drownych dla gmia i osiedli, liczących mniej

niż 2,009 mieszkańców.

Na zakup książek każda ginina musia-

łaby przeznaczyć z budżetu swego corocz-

nie kwotę w wysokości od 5 do do 25 gro-

szy na głowę ludności. Nad doborem ksią-

żek do bibljotek gminnych czuwałyby orga-
ny państwowe”,

Przypominając podniesione już w
prasie przestrogi przed nakiadaniem
obecnie na samorządy gminne i po-
wiatowe nowych ciężarów  finanso-
wych, „Prawda kreśli następujące
uwagi:

„Sama koncepcja bibijotek gminnych o

zgóry ustalonych budzetach na szkup ksią-

żek, zakwalifikowanych przez organa rzą-

dowe, nie wydaje się w naszych stosunkach

właściwym środkiem rozwiązana czytelni-

ctwa w szerokich warstwach ludności. A już

dla naszej literatury okazałaby się niechyb-
nie szkodliwą. Bihijoteki byłyby najpoważ-

niejszym konsumentem książki, skutkiem te

go autor kążdy, staraiby się odgadnąć upo-
dobania i intencje organów, kwalifikujących

książki dla bibljotek. Do literutury wtar-

śnęłoby służalstwo, straciłaby ona swoją

niezależność.

Literatura nasza niema zgoła żadnego

kantaktu z szerokiemi warstwami społe-

czeństwa i tem w dużej mierze tłumaczy się

niechęć do czytania i kupowania książek—
po wejściu w życie ustawy bibijntecznej by-

ioby jeszcze gorzej. Książki miałyby zwięk*

szone nakłady, ale mniejszą, niż dotychczas

liczbę czytelników”. ь Sanacyjna „Prawda“ łódzka о-
mawia opracowany juž dawniej pro-

1 miljon f. szt. na

Jak donosi „Hajnt“, przyjechał
do Warszawy przewodniczący „Fe-
deracji polskich żydów w Angli", p.
William Wolf, aby na miejscu zapo-
znać się z nędzą wśrod żydów i zor-
ganizować wielką akcję, mającą na
celu niesienie «m pomocy. William
„Wolf zaprosił do siebie czołowych
działaczy centralnego komitetu po-
mocy dia żydów w Warszawie w ce-
lu utworzenia przy ich współdziała-
niu odpowiedniego aparatu, który
ma się zająć axcją pomocy.

„Federacia polskich żydów w
Anglji' postanowiła zebiač miljon|
funtów szterlingów na pomoc dla ży.
dów w Polsce pod hasłem „Pamiętaj
cie o żydach w Polsce" i sumę tę zu |
żyć wyłącznie na pomoc produkcyj-
ną dla ofiar kryzysu. P. Wolf zwrócił
się do przedstawicieli ję erad |
go komitetu pomocy dla żydow o do-

POPULARNA R Z.

PIELGRZYMKA DO

 

WARSZAWA (Pat). W. dalszym
ciągu rozprawy, która toczyła się
wczoraj w sądzie okręgowym przed
wydz. hamdłowym w Wirszawie 2
powództwa zarządu miejssiego War-
szawy przeciwiko elektrowni war-
szawskiej, zeznawali biegli, którzy
potwierdzili zarzuty, dotyczące nie-
prawidiowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych i bilansu oruz niepra-
widłowego obliczania opłaty za prąd,

nie, że układanie liczników przed

LWOW Pat. W Rzeszowie rozpo-
czął się proces przeciwko Gabrje-
lowi Czechurze, który kilka tygodni
temu w bestjalski sposób zamordo-
wal naczelnika sądu grodzkiego w
Tarnobrzegu Stanisława Krzosa. Cze-
chura zabił siekierą sędziego, gdy
ten zamykał piwnicę w swym domu.
Zabójca tłumaczył się, że do piwni-
cy wszedł przez okno, a gdy sędzia
przyszedł ze świecą, rzucił się na
niego zaspany i prawie nieprzy-

   niądze kapitału zwalnia !anią w

Polsce siłę roboczą. A OO

trzeba cały wysiłek zwrócić ku

i drobnej wytwórczości,|
która ma przed sobą wielkie możli- |
wości rozwoju. Ale to wymaga grun- |

townej zmiany dotychczasowej po-|

lityki kredytowej, społecznej etc. |

Pogląd prof. Rybarskiego ai
wynika bynajmniej z jakichś oder- |

wanych od życia rozważań, ale o-

party jest na wnikliwej analizie ży-,
cia gospodarczego Europy i Ame.

ryki. i
Jest rzeczą żnamienną, że naj-,

bardziej dotknięte zostałykryzysem ,
trzy największe potęgi gospodarcze '

świata: Stany Zjednoczone. Niemcy

i Anglja, Przyczyną kryzysu w tych
krajach jest z jednej strony nasta-
wienie ich życia gospodarczego na

eksport zagranicę przedewszystkiem

)

„wyrobow przemysłu, z drugiej zaś—
_ oparcie

 ogromaych  przedsiebiorstwach
$osoodarczego na

W

życia

wysokiem stopniu zmeckanizowa-
nych. i

„przemysł opiera się ma znacznej ilo-

RIAA IENEBL*

Skoro inne kraje, oga-nięte kry-
zysem' przestały kupować wyroby
amerykańskie, niemieckie, angiel-
skie, potwory mechaniczne zostały
unieruchomione, a miljony  robotni-
ków wyrzucon- zostały na bruk.

O ileż zdrowszą strukturę $ospo-
darczą posiad4 Framcja Nie była
ona zaliczona do największych potęg

gospodarczych świata, ponieważ jej

ści warsztatów fabrycznych średnich
i małych,, mniej ,zmiechanizowanych,
mniej zadłużonych, а — jak wyka-
zało doświadczenie z kryzysem —
bardziej elastycznych i. zdolnych do
dostosowania do nowych  zmienio-
nych warunków.

 

żydów w Polsce.

 

utrwalenie pobytu

starczenie mu w jakrajkrótszym cza
sie potrzebnych materjałów, gdyż w
planie, który ustaliła „Federacja ży-
dów polskich w Anglji" zostało prze
wiciziane, że akcja pomocy dla ży-
dów w Polsce, ma się zacząć najda-
lej 1-go stycznia 1935 r.

Wkrótce po tej konferencji p.
(Wolf udał się do Łodzi i ma jeszcze
odwiedzić Biatystok, Wilno, Kra-
ków i inne miesta, aby w každem
większem mieście utworzyć komitet
którego zadaniem będzie prowadze-
nie akcji pomocy dla żydów.

Czy nie właściwiej byłoby użyć
tego miljona funtów na pomoc dla
żydów... w ich alkcji emigracyjnej do
Palestyny? Pomoc taka spotkałaby
się z życzliwem przyjęciem zarów-
no wielu żydów, jak i wszystkich

- DZIBANIE MILKAŻKI

Ruch ludności: w Polsce jest od 12
г | lat jednakowy. Biorąc liczby okrągłe

„Projekt nakłada na wszystkie gminy, wypada nam rachunek tak: co rok
rodzi się w Polsce miljon dzieci. a
umiera pół miljona z pośród ludności
i starszych i dzieci. Roczny przyby-
tek wynosi około 500.000 głów,

Co rok przybywa nam,
okrągło licząc, 150.000 nowych ro-
dzin, którym państwo ma dać
warunki samodzielnej pracy. Jeśli te
150.000 rodzin nie znajdą nowych
źródeł zarobku, zostają na karku
swych rodzin, a czesto dzielą się
dotychczasowym warsztatem pracy
ojca. Talk jest zwłaszcza na roli, Dla
tego w Polsce mamy już blisko pół-
tora miljona takich rodzia chłop-
skich, które mają gospodarstwo
mniejsze od 3 hektarów. Z takiego
gospodarstwa trudno wyżyć. Cóż
dziwnego, że nie mając znikąd po-
mocy, nie mogąc znaleźć pracy, tak
wiele ludzi w Polsce głoduje!

W. kilkunastu iatach woinej Pol-
ski nie umieliśmy niestety stworzyć
warumików dla gospodarczego rozwo
ju Polski. Nie można óczywiście po-
padać w przesadę i twierdzić, że nic
się nie zmieniło. Zmieniło się nie-
jedno. Z wielkiej własności rolnej od
kupiono na parcelację i jako odszko

Protokuły mędrców
Sjonu.

pism, „Hajnta“, „Momentu“ i innych
ukazało się ogłoszenie następujące:

„Ukazała się już

największa sensacja na rynku k'ięgarskim

„Protokóły Mędrców Sjonu”
ilumaczenie z rosyjskiegó oryginału.

Wydawnictwo bibljoteki groszowej.

Groszen Bibljotek, Warszawa,

Skrz. poczt. 178. P,K.O. 25449.

Trzy części po 64 strony, cena tylko 30 gr.

Codziennie czytamy w prasie o „Proto-

kółach Mędrców Sjonu”, ale aikt nie wie,

co w sobie zawiera ten tajemniczy, ha-

niebny dokument. Przypadek pozwolił nam

zdokyć oryginał „Protokėlėw“, które zo-

stały stabrykowane przez carską ochranę.

Po raz pierwszy „Protokoły” ukazały

się w żargonie!”

A więc wtedy, gdy żydzi na ca-
łym: świecie robią starania o to, by
zabroniono rozpowszechnian:a „Рго-
tokutėw“ we wszysikich językach,
jednocześnie wydają je sami w nie-
dostępnym dla nieżydów żargonie, w
groszowej bibljotece .i w znacznie
obszerniejszem wydaniu, bo obejmu-
jącem aż 192 strony, gdy wydanie
polskie stanowiło niewielką  bro-
szurę.

Bardzo ciekawe posunięcie tak- 
YMU

Powództwo zarządu Warszawy
przeciw elektrowni warszawskiej.

transformatorem nie było przypad-
kowe, lecz stanowiło ono system.
Pełnomocnicy strony pozwanej do-
magali się oddalenia powództwa, na-
tomiast pełnomocnicy "waiszawskie-
$o zarządu miejskiego żądali zabez-
pieczenia powództwa przez ustano-
wienie sekwestru całego przedsię-
biorstwa elektrowni warszawskiej

|łącznie z całym majątkiem rucho-
mymi nieruchomym. Sąd postano-
wił ogłosić wyrok w tej sprawie we
czwartek, 20 b. m. o godz. 11-ej.

Proces mordercy sędziego.
tomny ze strachu, myśląc, że ktoś
na niego napada. Z zeznań w śledz-
twie wynika, że morderstwo miało
charakter rabunkowy. Oskarżony
zeznał również w śledztwie, że za-
mordował sędziego za namową jego
żony, która przyrzekła mu za to
zł. 2000. Obecnie na rozprawie
twierdzi, że tak mu radzili zezna-
wać współwiężniowie. Morderca w
czasie rozprawy okazuje skruchę.

 '

 

 

warunkami gospodarczemi, wzorem
do naśladowania nie mogą być

Niemcy, Anglja i U.S.A. z ich olbrzy-
mim przemysłem i kolosalnem bez-

robociem, lecz właśnie Francja, о-

parta: na przemyśle sredn'm i drob-

nym, o wiele skuteczniej zwaiczają |

ca kryzys, niż inne kraje europej-|

skie. i

Tego nastawienia gospedarczego'

domagamy się od czynników decy-
dujących o gospodarce polskiej. Ale
to nastawienie wymaga—jakwska-|

zal prof. Rybarski — zmiany polity- |
ki budżetowej, kredytowej, <połecz-
nej.

To właśnie jest majważniejszą „ Dla Polski z jej ięrzyrądzonemi
sprawą gospodarczą doby obecnej.

$ Zał

tyczne.

3,1 — 13/1. Cena zł. 425. Informacje i zapisy
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ui. Ks. Skorupki 1-a

WAGONS—LITS/,COOK, Mickiewicza 6.

Praces komunistów w Lublinie
LUBLIN Pat. W sądzie okręgo-

wym w Lublinie rozpoczął się pro-
ces komunistów w liczbie 30, w tej
liczbie jedna kobieta. Około 20 jest
narodowości ukraińskiej. 14 odpo-
wiada z więzienia, reszta z wolnej
stopy.

Niebywałe zjawisko
Wielka Wieś-Halierowo, Pat. —

Ostatniej nocy nad częścią północ-
nych Kaszub zaobserwowano zjawi-
sko silnych wyładowan atmosferycz-
nych, a następnie słyszany byi głu-
chy grzmot. Błyskawice i grzmoty,
zanotowane w tej części Poiski w
drugiej połowie grućnia, uważać
należy jako niebywałe zjawisko, nie-
pamiętne od wielu lat. Zaznaczyć
należy, że przed dwoma miesiącami
notowano w tej części Kaszub zja-
wisko zorzy polarnej.

la hezwartościowe podarki.
BERLIN. (Pat), W Frankfurcie

nad Mienem policja inter:owala by-
łego landrata Merka i jego żonę: po-
mieważ w czasie zbiórki na podarki
gwiazdkowe dla ubogie; !udności,
urządzonej przez narodowych socja-
listów, ołiarował om kilka bezuży-
tecznych rzeczy, jak 2 pary podar-
tych butów, 2 podarte koszule i sta-

 

znowu

Na czołowej stronie żarścnowych!

"| nistrów

dowanie za  serwiluly
2.700.000 hektarów.

parcelacji około 500.000, z serwitu-
tów około 250.000 małych rolników.
Nie jest to mało. Resztę powinna

dać ulepszona gospodarka 1 — od-
pływ części ludności ze wst, z roli do
przemysłu, do handlu, do transpor-
tów.

Niestety, poza  parcelacją, nie
wiele się zrobiło, A i z parcelowanej
ziemi dużo, zbyt dużo, poszło w rę-
ce ukraińskie, białoruskie, a nawet
żydowskie.

To też obliczenia, robione w po-
przednim roku, wykazały, iż na wsi
w Polsce jest skoło 6.000.600 ludzi
niezatrudnionych.

Czytam, iż generał Dreszer, pre-
zes Ligi Morskiej i Kolonjainej, po-
daje do publicznej wiadomości, że
Poiska zakupuje w murzynskiej re-
publice Liberji znaczny obszar ziemi
i że już niedługo będzie mogło wyje-
chać do tej krainy ponad 7.000 plan-
tatorżw. Myślałem, że geaeiał Dre-
szer ma na myśli żydów, ale się po-
myliłem. O swoich, o Polakach, my-
ślał tym razem prezes Ligi Morskiej,

Pomysły w rodzaju kolonizacji
Liberji same w sobie nie są szkodli-
we. Ale one ani o wios nie zmienią
położenia gospodarczego. Zmienić je
może i zmieni na pewno inna polity-
ka gospodarcza wewnątrz kraju. '

Wykazy Ministerstwa Skarbu,
porównywane w ciągu np. 10 lat, po-
uczają nas, iż mniej mamy dziś, niż
przed 10 laty, wykupionych paten-
tów i świadectw przemysłowych
jakieś 100.000 jednostek, czyli, że co
roku bankrutowało i ubywało na
czysto jakieś 16.000 rzemiesiników i
kupców.
Wykazy Ministerstwa Opieki Spo

łecznej dowodzą, że w ciągu ostat-
nich lat 5 ubyło około 300.006 robot-
mików i że dziś pracuje w przemy-
śle średnim i większym: mniej więcej
tylu robotników, ilu ich bylo tuż po
wojnie.

Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu podaje, iż na niespełna 5000 fa-
bryk — wogóle jest ponad i500 nie-
czynnych,

Robotników jest dość, fabryki
stoją zamknięte, a Polska sprowa-
dza towar gotowy z zagranicy. I na
to są pieniądze! Coś tu jest nie w po
sządku! Kto temu winien? Zła orga-
nizacja gospodarki.

Rzemieślnikow mamy około 300
tysięcy „rodzin. Wielu nieina pracy:
znosi biedę, nieraz prżyn,'era gło-
dem. A z zagranicy pizywozimy
do Polski rocznie za jakieś 100 mil-

aA аньаьон ннанснеч

| Praca i chleb dla swoich.
ponadsobem rzemieślniczym. Czy to być

Skorzystało z musi?

mniii

Często małe rzeczy rodzą wiel-
kie skutki. Zobaczymy to na przy”
kładzie: Wojciech winien Janowi
100 złotych. Jan winien w sklepie
100 zł., sklepikarz winien iabrykan-
towi 100 zł. Fabrykant ma takich
dłużników wiele, a niema pieniędzy
na sobotnie wypłaty  rowotników.
Dłużnicy go zarwali i bankrutuje.|
Obliczam, že 100 milj. zł, pizez rząd
i Bank Polski pożyczone kasom 1ze-
mieślniczym po miasteczkach i ka-
som po wsich po to, aby, one te su-
my pożyczyły aa małe, często parę-
set złotowe kwoty między  miljon
śospodarstw chłopskich i niieszczań-
skich, wystarczy, aby w Polsce ogół
ludności odczuł prawdziwą ulgę.

Rząd głosi, że dekretanu oddłu-
żeniowemi podarował roinikom nie
100 milj. zł., ale 400 milionów zło-
tych, Prezes klubu Dudowcow, poseł
Róg, odpowiada: tak, ale rownocześ
nie rząd podnosi podatki, a że ceny
na płody rolnika znowu spadły, więc
rolnik nie odczuł nawet skuiku tego |
daru. Powiedzmy rzetelniej: jedni
coś tam na dekretach zasobią, ale
ogół rolników przez wyższe podatki,
a niższe ceny na jego prod'ikty stra-
cił. Już stracił! I dziś jest gorzej, niż
było przed dekretami.

Rząd twierdzi, że nie ma pienię-

dzy. Pierwszego grudnia ogłosił de-
kret, podwyższający o 3 miij. zł ilość
bilonu, przeznaczonego do obiegu i
tegoż dnia bilonem tym wypłacił
pensje urzędniików. A jednak mimo
braku pieniędzy, wydaje ich rząd
bardzo dużo na różne mało potrzeb-
ne cele, Dwa drobne przykłady z
dni ostatnich: z

Na dzień 11 listopada przywiezio
no aż z poza Wiłna parę tysięcy Bia-
łorusinów do Warszawy i do Krako-
wa, a parę tysięcy Rusinów z pod
Kołomyi do Warszawy, aby 1m poka-
zać Polskę, Koiej dała przejazd, woj „
sko noclegi i wikt, miasta teatry —
za darmo. Za darmo też różni dygni-
tarze BB. wygłosili do nich mowy.
Odbywał się w Warszawie kurs alko
holoznawczy dla nauczycien z całej
Polski. Nauczyciele dostają oczywiś
cie djety, prelegenci także. Wydatki
sięgają dziesiątek tyvięcy złotych. I
tak co krok.

Powinien być program gospodar-
czy, jasny i zrozumiały dla każdego
A hasłem dla układających program
i myślą przewodnią dla jego wyko-
nawców winny być: prace dla swo-
ich, chleb dla swoich.

Jest naszym obowiązkiem uczci-
wie się dorabiać!

 

 tonów. towarów, wyrabianych  spo-

z „Wieczor
W. poniedziałek w Sądzie Okrę-

$owym w Warszawie zakończył się
proces b. min. Moraczewskiego z
redakcją „Waeczoru .Warszawskie-
$o, ktory nazwai p. Moraczewskie-
go „notorycznym oszczercą”. Jako
swiadek zeznawał b. miu. skarbu
Jerzy! Zdziechowski, ustaiając, że
miat kukakrotnie zatargi z Mora-
czewskim na le zarzutów, które
pózniej okazaty się zwykiem oszczer
stwem. thodziło między innenu o
wiadomości, że w P. K. U, znajdo-
waiy się weksle min. Zdziechow-
skiego w owym czasie, gdy z ramie-
mia dejmu byt członkiem rady za-
wiadowczej w tej instytucji. Oka-|
zało się to później areprawdą. Mo-.
raczewski oskarżył Łdziechowskie-
$o o zawarcie niekorzystnej umowy
z łirmą Giesche, £dziechowski
stwierdza, że umowy takie, nigdy
nie zawierał i wie, że uig firme
Giesche udzielił później jeden z mi-

skarbu, P. Zdziechowski
uważał, żę zarzut z wekslami, znaj-
dującemi się w P. KO. był naj-
jaskrawszy, więc wezwał Morączew-
skiego do ogioszenia w lermmie

* trzydniowym odwołania, zapowiada-
jąc, że w przeciwnym razie napięt-

nuje go jalko oszczercę. Ponieważ
Moraczewski tego nie uczynił, mini-
ster Zdziechowski swą obietnicę
wykonał.

Sensację wzbudziły zezaania Mo-

 
7070R»

Proces p. J. Moraczewskiego

ry kapelusz, pomimo, że tytułem raczewskiego w tym momencie, gdy
emerytury pobiera przeszło 700 ma- zaczął mówić o stawianyth mu za-;
rek miesięcznie. Wiadomosć o tem, rzutach w związku ze sprawą

Stanisław Rymar.

 

em Warsz”.
człowiek twandej ręki, ale nie kła-
mie, Na wszystkie moje pytania od-
powiadał: Nie, nie i nie. Nigdy nie
cieszyłem się ze sprawy Ceatrolewu. |

Przechodząc do kwestii zarzutów
wysuwanych w Sejmie w .. 1925 pre-
zesowi luiąbińskiemu, Moraczewski
oświadcza, że zarzuca m jedynie
nieostrożność postępowania w spra-

wie łabryki bioni w poznańskiem.
Następnie świadek odpiera zarzut,
postawiony przez p. Ułąpińskiego,
Jakopy nazwat wejście swoje do ga-
bimetu koalicyjnego w r. i925 za
wywofane oszustwem  endeckiem.
Moraczewski twierdzi, ze uważa
endecję za prawicę sejmową, a nie
społeczną, a mowiąc, że zoslai oszu-
kany przez prawicę, wcaic nie miał
na myśli p. ułąbińskiego.

Po przemówieniach stron sąd za-
powiedział ogłoszenie wyroku na
19 bm,

‚

Wiadomošci

  
  

K
DK
7
.
2
N
T

r
e
t
i

A
d
e

A
I
S

E
T
S
ak
a

i
a

S
Ь

 
telegraficzne

**. Ambasador Rzeczypospolitej
Raczyński odwiedził onegdaj stałego
podsekretarza stanu Foreign Oifice
sir Roberta Vansittarta i uastępnie
min, Edena. Rozmowy dotyczyły
aktualnych zagadnień,  interesują-
cych oba rządy.

*° Papież zamianowai biskupa
Insbrucku Zygmunta Waiiza arcy- jak twierdzi miejscowa prasa, wy- brzeską. Mecenas Szurlej, mówił

warła wśród ludności takie wzbu- Moraczewski, jako obrońca w pro-
rzenie, że policja uznała za koniecz- cesie Centrolewu, twierdził, że cie*
ne zastosować areszt ochronny dla szyłem się z bicia więźniów brzes-
byłego landrata i jego żony. , kich, Wówczas do Sądu Okręgowe-

3 go nadesłałem list, wyjaśniający tę
sąd uniewinnił | sprawę, ale mecenas Szurlej niczego

Mosiey a. nie sprostował. Tymczasem nigdy

LONDYN. Pat. — Przewódca fa- nie wierzyłem, aby bito więźniów

szystów angielskich Oswald Mosley

 

brzeskich i nie mogłem cięszyć się

stanął dziś wraz z 3: ma towarzysza-, z tego, czego nie było. Wojewoda
mi przed sądem przysięgiych, oskar- Kostek-Biernacki jest moim towa-
żony o naruszenia spokoju w związ- rzyszem, W ciągu dwóch godzin
ku z burzliwem zebraniem, które męczyłem go, aby mi powiedział,
odbyło się 9:9 r. b. Sąd przysięgły czy bito w Brześciu? Ja znam wo-
uniewinnił wszystkich oskarżonych. jewodę Kostek _ Biernaciiego, t. j.

 

Olbrzymi plan robót publicznych.
WASZYNGTON (Pat) Prezy- .pracowany został przez specjalny

dentow. Rooseveltowi przedstawio- komitet, do którego weszio 6 człon-
no olbrzymi plan: robót publicznych, ków gabinetu pod przewodnictwem
rozłożonych na okres 25 lat i prze- sekretarza spraw wewnętrznych
widujący wydatki w sumie 105 Ickesa,
miljardów dolarów, Projekt ten o-

 

biskupem w Salzburgu.

"* Kilku misjonarzy amerykań-
skich zostało publicznie ściętych
przez komunistów chińskich, zaś
ciała ich porzucono nie pogrzebane.
Komuniści mieli oświadczyć, że
egzekucja ta stanowi pierwszy krok
ku kampanji, zmierzającej ao wytę-
pienia wszystkich cudzoziemców.

* Do Calais przybył pierwszy
kontyngent wojsk brytyjskich, uda-
jących się do Saary, złożeny ze 180
żołnierzy i 15 oficerów. Następny
oddział, liczący 90 żołnierzy i 3 ofi-
cerów wraz z pewną liczbą człon-
ków policji wojskowej i sekcji pocz-

| towej, opuścił Dover. :
| — Komisarz Litwinow powrócił
do Moskwy i objął urzędowanie.

** W miejscowości Święte Jezio-
ra na Litwie zabity został kilkoma
strzałami naczelnik miejscowej po-
licji Grisztenas- Sprawców zamachu
dotychczas nie schwytano.
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KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Pogoda pochmurna i inglista Z

opadami, zwłaszcza w zachodniej

połowie kraju. Nieco chłodniej. Na

wschodzie lekki mróz, pozatem tem-

peratura parę stopni powyżej zera.

Słabe lub umiarkowane wiatry z

potudnio-wschodu.

uYZURY APIKK:
Dra w mocy dyżurują następująca

apleki:
: Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fi.emonowicza

1 Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 1

Chrościckiego — uł. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie ma przedmieściach, p”ócz

Smpuzek. :

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany w duchowieūstwie.

Na mocy zarządzenia J. E. ks. Arcy-

biskupa-Metropolity w składzie oso-

bowym duchowieństwa zaszły na-

stępujące zmiany: ks. Bolesiaw Ło-

zowski, proboszcz i prefekt w Dzi-
śnie, mianowany na proboszcza i

prełekta szkół do Mołodeczna, ks.

Jan Romejko, kapelan SS. Nazare-

tanek i prefekt szkół w Gzodnie. na

proboszcza do Dzisny, ks. Jan Ślemp

prefekt w Drui, na probos:cza i pre-

iekta do Žyrowic, ks. Mieczysław

Paszkiewicz, pretekt gimnazjum w

Oszmianie, na proboszcza do Mic-

kun, ks. Michał Dołinkiewicz, wika-

ry w Łyntupach, na proboszcza do

Skrundź, ks. Jozef Sobolewski. pro-

boszcz w Krupie, na proboszcza do

Rudnik, ks. Henryk Drahel, pro-

boszcz w Rudnikach, na proboszcza
do Krupy, ks. Paweł Czapłowski,

proboszcz w Ostrynie, na proboszcza

do Małej Brzostowicy, ks. Jan Szul-

borski. wikary w Farze Grodzień-

skiej, na proboszcza do Ostryny, ks.

Bolesław Helmer, proboszcz w By-
temu, na proboszcza do Piasek (Pie-

sek), ks. dr. Antoni Skorko, pro-

boszcz w Sidrze, па proboszcza do

Słobódki, ks. Antoni Czyżewski, pro

boszcz w Zadorožu na proboszcza

do Sidry, ks. Stanisław Żabicki,

proboszcz w Piaskach, na probo-

szcza do Porudomina, ks. Kasper
Wołodkowicz, proboszcz w W Małej
Brzostowicy, na proboszcza do Kwa-
sówiki.

Z MIASTA.

— 100 pracowników Ubezpie-
czalni utraciło pracę. W związku z

reorganizacją w Ubezpieczalni Spo-

iecznej w Wilnie dotychczas zwol-
niono już około 30 lekarzy i 50 pra-

cowników administracyjnych i sani-

tarjuszy. Z dniem 1 stycznia r. b.

utracić ma pracę około 30 sanitarju-
szy, sanitarjuszek i służby. Ogółem

więc utraciło pracę przeszło 100

osób, których wynagrodzenie mie-

sięczne wynosiło razem 28 tys. zł.
Z początkiem nowego roku ma

być oswobodzony przez Ubezpie-
czalnię jeden z budynków dotych-

czas zajmowanych. -Najprawdopo-
dobniej pozostałe agendy służby le-

karskiej z ul. Dominikańskiej zosta-

ną przeniesione na ul. Zawalną:

gdzie skoncentrują się wszystkie

wydziały lekarskie i admimstracyj-
ne Ubezpieczalni W: sprawie. tej
obecnie odbywają się narady sfer

kierowniczych, przyczem  opraco-
wuje się bilans kalkulacyjny,
— kozwiązanie wiecu

w sali konserwatorjum. Wiadze ad-

ministracyjne rozwiązały wiec wi-

leūskiego komiietu ,Bunau, który

odbywa się w sali konse:watorjum
przy ul. Końskiej. W. czasie prze-

mówienia jednego z mówców o Pa-
iestynie i Biropidżanie powstała na
sal: awantura, która się coraz bar-
dziej wzmagała, wobec czego władze
rozwiązały wiec i poleciły zebranym
opuszczenie sali.

SPRAWY MiEJSKIE.
— Posiedzenie Komisji Zdrowia,

Pracy i Opieki Społecznej Rady
Miejskiej odbędzie się dziś o godz.
20-ej w lokalu Zarządu Miejskiego.
Będzie to pierwsze posiedzenie tej
komisji, na której zostanie odczyta-
ne sprawozdanie z działalności Wy-
działu Zdrowia i Opieki Społecznej
za r. 1934:
— Roboty przy regulacji rzeki

Wii. Na lewym brzegu Wilji na-
przeciw elektrowni odbywa się
obecnie umacn'anie dna :zeki przy
nowousypamym bulwarze. Umacnia-
nie polega na sporządzeniu z faszyny
Ł. zw. materaców, ktore zostaną na-

stępnie zatopione i przysypane ka-

mianiami. Szczeliny między laszyną

zapełnione zosianą piaskiem, nanie-

sionym przez wodęi w ten sposób
bulwar zostanie zabezpieczony
podmycia od dołu.

Na prawym brzegu rzeki przy
elektrowni trwa w dalszym ciągu
zabijanie pali.

SPRAWY SANITARNE.
— Lotna sanitarna: kontrola na

rynkach. W dniu wczorajszym na
rynkach wileńskich przeprowadzo-
na została lotna lustracja: eanitarna
z ramienia Zakładu Badania Żyw-
ności. Lustratorzy zbadali na 5 ryn-
kach wileńskich około 300 próbek

И

artykułów spożywczych i nabiału,
towarprzyczem stwierdzono, iż

przywożony jest na rynki w dobrym
gatunku.

naczynia od nabiału.
 

Rozpowszechniajcie
pony Jałmużnicze „Caritasu“

Sporządzono jedynie kil-|

kamaście protokułów za nieczyste |

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wigilja w oddziałach wojsko-

wych. Wzorem lat ubiegłych w od-

działach wojskowych i K. O, P. od-

będą się zbiorowe tradycyjne wi-

gilje. W. święta Bożega Narodzenia

żołnierze otrzymają znacznie zwię-

kszone racje żywnościowe. Równo-

cześnie z polecenia dowódcy O. K.| EIryEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEFEJEJEJEJEJCJEJEJ

“ DZIRRKIE MILAREMI
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L̀") Reparacja akumaletorów,

żołnierze starszych rocznisow otrzy-;
mają tygodniowe i 10-dnicwe urlopy

w.| świąteczne,
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Sąd konkursowy Kat. Stow.

Młodzieży, W lokalu przy ul. Metro-

|politalnej 1 odbyło się posiedzenie

sądu konkursowego Kat. 5iow. Mło-

dzieży, w  którem  uczestaiczyli,
oprócz prezesa i prezeski K. S. M.

męskiej 1 żeńskiej, prezes Kat. Stow.

Mężów i prezeska Kat. Stowarzy-
szenia Kobiet.

Na posiedzeniu omówiono szereś

spraw, związanych z zakończeniem

tegorocznych prac przysposobienia

rolniczego, szczególnie zaś wyniki

konkursów, uzyskane bądź przez
zespoły, bądź też indywidualnie

przez poszczególnych członków sto-

warzyszenia.
—Zarząd Herbaciarni N. O, K. dla bez-

robotnej inteligencji skiada secdeczne po-

dziękowanie za złożone pieniądze: prof.

Karaffa-Korbutowi — 32 zł., p. Marji Bużyń-

skiej —5 zł, p. Skarżyńskiej 3 zł, p. Ru-

sieckiej 2 zł. p. Dębickiej 3 zł, za złożone

na ięce p. prof, Muszyńskiej 13 zi. 50 śr. p-

| J. Machnickiej 20 zł, p. Dudziry 50 zł., p.

Kukowiczowej 30 zł. 50 gr. p. Michałow-

skiej 5 zł. 50 gr. p- Strawińskiej 7 zł, p.

Skutkiewiczowej 5 zł. 50 gr., p. d: wej Pasz-

kiewiczowej 58 zł., p. Pereszczak'.wej 17 zł,

p. Houwaldtowi 5 zł, p. W. kysmontowi

33 zł. 10 gr, Ń. N.3 zł, p. Szice3 zł, p.

Janczewskiej 5 zł, p. Wojtkiewiczowej 10

zł, p. Hołowninie 8 zł. 20 gr. p. Dmochow-

skiej 5 zł. 50 gr. Czytelnikom „Dziennika

Wileńskiego" za złożone w redakcji 46 zł.

Za złożone produkty: p. Janowej Ma-

leckiej, p. Czajczyńskiej, p. M. Wolbekowi,
p. Andrzejkowiczowej, p. Macsiewiczowej,

p. Wołodźkowej.

Za złożoną odzież i ksiąžii: prof. J.

Muszyńskiemu, N. N., p. Międzybłockiej, p.

Pereszczakowej, p. Nowickiej, ».Kaleszance,
p. Zdrojewskiej, p. Paszkiewiczowej, p. Pio-
trowskiemu, p. Jankowskiemu, p. Szydłow-

skiemu, p. Alchimowiczowej, p. Korczyń-

 
skiej. 3

SPRAWY ROBOTNICZE.
— ŻZatarg w piekarstwie jeszcze

trwa. Powstał on, jak wiadomo, na
tle niedotrzymywania przez kilka
zakładów piekarskich umowy zbio-
rowej. Robotnicy wyzyskując okres
przedświąteczny, zażądali
codawcow wykonania tej umowy.
Jednocześnie dla poparcia swych
żądań organizują w poszczególnych
zakładach strajki.

Jalk słychać. zatarg zostanie zli-
kwidowany w drodze polubownej.

 

Теаг | muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dzisiejsza

premjera „Zemsta Nietoperza“. Dziś teatr

„Lutnia“ występuje z premjerą prawdziwie

pięxnej 1 wartościowej operetki 5. Straussa

„Zemsta Nietoperza”, która grana była na

wszystkich scenach europejskich z wiel-

kiem powodzeniem. W roli Rozaliady wy-

stąpi J. Kulczycka w otoczeniu: Halmir-

skiej, Łasowskiej, Dembowskiego, Domo-

sławskiego, Szczawińskiego, Tatrzańskiego

i innych. Nowe efektowne dekorecje i ko-

stjumy dopełniają / malowniczej całości.

Opracowanie reżyserskie M. Domosław-
skiego. Kierownictwo muzyczne M, Kocha-

nowskiego. Początek o godz. 8.15. Zniżki

ważne.

— Widowisko propagandowe w „Lutni*

Najbliższe widowisko z cyklu propagando-

wych — w piątek, Barwna, stylowa ope-

retka Falla „Madame Pompadowr z J. Kul-

 

  

czycką i K. Dembowskim w -olach głów-

nych. Ceny propagandowe.

26 grudnia w teatrze „iutnia o
godz. 12.30 p.p. odbędzie się wido-
wisko baletowe Sawiny - Dolskiej

djum. W/ programie: balet „Szope-
niana”, drugi akt z baletu „Sylfida”

przedstawienia „Kwiecistej drogi Dziś o
godz. 8 wiecz. przedostatnie przedstawie-
nie głośnej komedji współczesnej W. Kata-

jewa p. L „Kwiecista droga”. Keżyser J.

Bonecki. Dekoracje W. Makojnik. Ceny

propagandowe.
Jutro o godz. 8 w. „Kwieżista droga”.

— Najbliższa premjeia. W nadchodzący
piątek premjera w Teatrze na Pohulance

doskonałej, lekkiej kornedji wiedeńskiej

p: t« „Mecz małżeński”, w reżv:zrji W. Ści-
bora. 

od pra- |

oraz uczenic starszych klas jej stu-|

i tańce inscenizowane. Balet z to-,
warzyszeniem orkiestry smyczkowej.!

 

— Teatr Miejski Pohulanka. 2 ostatnie

Dostawa przez kolej
Polskie Koleje Państwowe wpro-

wadziły dostawę bagażu odbiorcom

do mieszkań środkami dowozowemi

kolei.
Podróżny życzący sobie, aby

aadany przez niego bagaż był do-

starczony przez kolej domieszka-

nia, zgłasza odpowiednie żądanie

już przy nadaniu bagażu do prze-

wozu, wypełnia lub podpisuje wy-

pełnione przez pracownika kolejo-

wego zlecenie na dostawę bagażu,

albo też wręcza przygotowaną już

i podpisaną kartkę, zawierającą

adres, pod jakim bagaż ma być

dostarczony. Podobne ządanie może

'podróżny zgłosić również na stacji

'odbioru bagażu, postępując w spo-

sób ustalony dla zgłoszenia tego

Irodzaju poleceń na stacji nadania.

Polskie Koleje Państwowe uru-

chomiły w dalekobieznych pocią:

gach ruchu osopowego przechowai

nie pociągowe bagazu ręcznego

podróżnych. Przechowalnie pocią-

gowe znajdują pomieszczenie w

wagonach bayaźowych | są obsiugi-

wane przez konduktorów bagazo-

wych.
Za opłatą 50 gr. od sztuki po-

drózny moze powierzyć swój bagaż

ręczny  przechowani pociągowej,

skąd może ge odebrać na każdej

stacji pośredniej lub na stacji krań-

cowej samego pociągu.
Za zagubienie lub uszkodzenie

przedmiotu oddanego do przecho-

wania w przechowalni pociągowej,

kolej odpowiada do 100 zł. za

SZIUKĘ.
Narazie uruchomiono przecho-

walnie w pociągach następujących:

1) Warszawa — Lwów Mr. 903, od-

chodzącym z Warszawy 0 godz. 15.16.

2) Lwow — Warszawa Mr. 902, od-

choazącym ze Lwowa 0 godz. 14 45.

3) Waiszawa — Gaynia Nr. 403, od-
«поагасут z Warszawy O godz.

15.35. 4) Gdynia—Warszawa Nr. 404,

| odchodzącym z Gdyni o godz, 14.50.

5) Warszawa — Zebrzydowice przez

Katowice Nr. 201/104, odchodzą-

 
6) Zebrzydowice — Warszawa przez

Ratowice Nr. 103-202, odchodzącym

z Zebrzydowic o godz. 17.00. 7) War-

szawa—KŃranów Mr. 5, odcbodzącym

z Warszawy o godz. 18.00. 8) Kra-

лс

 

Ciekawy reportaž
radjuwy.

Wszyslikie rozgłośnie Polskiego
Radja nadawać będą dzis, dn. 19
b. m., o godz. 18.15, niezwykle cie-

kawy reportaż z tabryki elementów

i bateryj „Centra“ w Poznaniu.

Radjosłuchacze całej Polski za-

poznają się ze wszystkiemi etapami

produkcji bateryj w tej wielkiej la-

bryce. „Podrėž“ po labryce odbędą

słuchacze w towarzystwie kierowni-

ka technicznego firmy, k*>ry objaś-
niać .będzie szczegółowo ciekawy

proces powstawania bateryj. Skom-
plikowane czynności przy produkcji

bateryj objaśniane będą w sposób

popularny, zrozumiały dla wszyst-

kich 1 uzupełniane rozmowami z

personelem tabrycznym.
Żywy ten reportaż, który nada-

wary będzie z poszczególnych hal
| fabryki „Centra”, wzbudzi niewąt-

pliwie duże zaciekawienie między

| radjosłuchaczami.

Polskie Radjo Wiino
dnia,Środa, dnia 19 gru

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
żyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka do-
aau. 7.40: Progr. dzienny. 7.50; Aud. lniar-
ska. 7.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12,00:

Hejnał. 12.03* Wiad. meteor. 12.10: Koncert
muz. lekkiej. 13.00: Dzien. poł. 13.05: In-
strumenty smyczkowe (płyty). 15.30: Wiad.

exsport. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: „Mała
skrzyneczka — listy dzieci omówi Ciocia
Hala. 16,00: „Spotkanie“ — obrazek mu-
wvyezny Jurandota. 16.45: Kwadrans dla po-
rarych K. I. Gałczyńskiego. 17.00: Recita!
".ganowy. 17,35: Świeckie pieśni chóralne
tłyty). 17,50: Poradnik sportowy. 18.00:

Konc. rekl. 18.25: Muzyka lekka. 18.45: „O

| -rzeludnieniu wsi polskiej" odcz. wygł. B.

ż aczkowski, 19.00: Duety. 19.20: Pog. aktu-

alna. 19.30: Utwory Gershwina (płyty). 19.50
Wiad, sport. 19,56: Wil. wiad. sport. 20.00;

Muzyka z płyt.
czowska. 20,45: Dzien. wiecz. 20.53: Jak

pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert chopi-
nowski. 21.30: „W krainie wschodzącego
słońca" felj. wygł. Steian Jędrychowski.
21.40: Pieśni polskie. 22.00: „Do remizy!—
aud. z cyklu „Wędrówki mikr:ofonu”. Re-

portaž z remizy i warsztatów autobuso-
wych: 22.15; Muzyka lekka. 23.00: Wiad.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna.
+

 

 

Czwartek, dnia 20 grudnia.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
mu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Konc.
7,55: Giełda roln. 11.57; Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: Wiad, meteor. 12,10: „Boże Narodze-

 
 

w największym wyborze po najniższych cenach

w (-mie Michał Girda
Wiino, Zamkowa 20, tel. 16-28.
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sluchawek. odbiorników.
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bagażu do mieszkań.
Dostarczony do mieszkania ba-

gaż zostaje wydany odbiorcy za
zwrotem kwitu bagażowego i po
uiszczenłu niewysokiej opłaty od-
wózkowej.

Dostawa bagażu odbiorcom do
mieszkań wprowadzona została ty-
tułem próby ' narazie na stacjach
następujących:

1) Warszawa, 2) Łódź, 3) Lublin,
4) Poznań, 5) Inowrocław, 6) Gdy-
nia, 7) Bydgoszcz, 8) Katowice,
9) Kraków, 10) Krynica, 11) Zako-
pane, 12) Lwów, 13) Lwów Pod-
zamcze.
W mierę powodzenia wprowa:

dzonego przez kolej udogodnienia
dostawa bagażu odbiorcom do mie-
szkań zostanie rozszerzona na inne 

Przechowalnie pociągowe bagażu ręcznego.

stacje.

ków—Warszawa Nr. 6, odchodzą
cym z Krakowa o godz. 17.20.
W miarę pewoazenia przecho-

walni pociągowych „iiość ich będzie

stopaiowo powiększana.

Poeigrzymka na Trzech Króli do Rzyma.

 

Z KRAJU.
Konkurs na sztukę sceniczną.

Dla uczczenia pamięci Elizy

Orzeszkowej w
zgonu, Towarzystwo im, E. Orzesz-

ikowej, Oddział w Grodnie, ogłasza

komkurs na utwór sceniczny
Utwirem tym może być:
a) bądź przeróbka sceniczna jed-

nej z powieści lub nowel Orzeszko-

wej,
b) bądź sztuka, w ktorej ideą

przewodnią bvłoby jedno z podsta-

wowych zagadnień twórczości O-

rzeszkowej.
Pożądanem jest aby miejscem

zdarzeń, odtwarzanych w sztuce,
była ziemia nadniemeńsk».

XXV rocznicę Jej |
Nagroda wynosi 300 zi.

Prace podpisane godłem, z do-

j łączeniem w zapieczętowanej koper-

| cie nazwiska autora, należy nadsyłać

do 15 marca 1935 r. do Towarzystwa
jim. E. Orzeszkowej w Grodnie (ul.
, Orzeszkowej Nr. 17).
\ Skład sądu konkursowego i ter-

' min jego obrad zostanie ogłoszony w

dn. 1 kwietnia 1935 r. w prasie gro-

dzieńskiej. :
Utwór wyróżniony będzie wy-

stawiony w czasie obchodu rocznicy

zgonu Orzeszkowej (18 maja 1935 r.)
na scenie Teatru Miejskiego w Gro-

dnie.

!

Pożyczka Narodowa na ceie budowy
kościoła w Kowlu naWołyniu,

(Kowel . KAP). OstatnioKomitet

pudowy kościoła w Kowlu na Wo-

łyniu uzyskał zezwolenie na przyj-

-aowanie obligscyj pożyczki narodo-

wej, któremi będzie mógi spłacać

koszty budowy. Na czele komitetu

tego stoi proboszcz kowelski, ks.

prał, Tokarzewski, Kościół katolicki

na Wozyniu musi walczyć z bardzo

wielkiemi trudnościami.

mu pomocy całego społeczeństwa,

by mógi dokonać wielkiego swego

dzieła na Kresach, które będzie świa

dectwem, że żyje tu duch polski i ka

tolicki, mimo, że nie brak wysiłków

zmierzających do pognębienia go i

unicestwienia. Może niejeden nie

wie, co zrobić z pożyczką narodową.

Potrzeba |

Niech ją odda na talk wielxi i wznio-
sły cel. Wzmocni temsamem slement
polski i katolicki na wschodnich ru-
bieżach Polski. W tym celu należy
na drugiej stronie obligacji w rubry-
ce „Przelewy” wypisać wiasnoręcz-
nie te słowa: „obligację odsiępuję na
rzecz komitetu budowy kościoła

| pómnika w Kowlu na Wołyniu”, po-

tem trzeba postawić datę 1 podpisać
nazwisko zupełnie co do litery zgo-
„dne z iem, jakie figuruje na czele o-
bligacji. Tak wypełnioną obligację
należy listem poleconym wysłać pod
adresem: ks. prał. Tokarzewski, pro
boszcz Kowel na Wołyniu. Każdy o-
fiarodawca otrzyma numerowane
pokwitowanie.

Nowa rada powiatowa w Swięcianach.
ŚWIĘCIANY (Pat). W dniu 17 Od 3 do 13 stycznia 1935 r. jest orga-

sizowana przez Akcję Katoliccą w Łodzi

jedna z najbardziej popularnych  pielgrzy-

mek do Rzymu.
Pielgrzymka jest organizowana pod

 

protektoratem Jego Eksc. ks. Biskupa dr.

Jom
W dniu 6 stycznia, t.j. w dn. irzech Króli

pielgrzymi będą przyjęci na specjalnej
audjencji u Ojca Św.

Pielgrzymi oprócz kzymu, w którym
zabawią 4 dni będą mieli możność zwiedze-

nia Wiednia. Wenecji, Padwy, oraz. Neapo-

lu wraz z Capri (Lazurowa Gro'a) i Sorren-

to.
Cena' udziału w pielgrzymce wynosi

zł. 425, przyczem w sumę tę wliczony jest 
| Akcja Katolicka w Łodzi, ul. Ks. Sko-

cym z Waiszawy o godz. 7.30.|.

P Ti BOAC

| Zzydlo Beóejiofnana dla

20.15: Audycja kasprowi-|

rekl.| ski, 22.15: Lekcja tańca. 22.35: Muzyka ta-

koszt paszportu zagranicznego, wiz, biie-
łów kolejowych, zwiedzań, pobytu w Rzv-
mie, Wenecji, Wiedniu i Padwie.

! Zapisy przyjmują i udzielają informacji:

rupki 1-a.
Wagons - Lits//Cook, Wilno, Mickie

wicza 6,

KAKAOGODNOWKAOAN
DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE CZASOPISMO

LUB DZIENNIK i zaprenumerować

je jako praktyczny podarunek
gwiazdkowy.

 

 

 

Nie będzie egzekucyj
w wigilię.

Egzekucje i licytacje, przepro-

waazane przez włanze, będą zawie-

szone w poniedziałek dnia 24 i w

czasie dni Świąt, t.j. od dnia 23 do

27 grudnia wiącznie.

W srakie podatku dochodowego.
eśli na utrzymaniu głowy rodzi-

ny, której dochód roczny nie prze”

kracza 7.200 zł., znajduje się więcej

niż jeden członek rodziny, wówczas

przypadającą stopę podatxową ob-

niża się o dwa stopnie na każdego

nast. członka rodziny. Gdyby na

podstawie tej ulgi wypadło zmniej-

szyć stopę podatkową poniżej pierw

szego stopnia — następuje zupełne

zwolnienie od podatku.

Ustawa o podatku dochodowym

w art. 28 wważa za członków rodzi-

ny: małżonków, dzieci ślubne, dzie-

ci nieślubne i  przysposobione,

b. m. ukonstytuowała się w Święcia-

nach nowa rada powiatowa, dokonu-

jąc jednocześnie wyboru wydziału

powiatowego, oraz komisy!.

Do wydziału powiatowego weszli:

Brejtkopf Wł., Łukaszewicz А., Ma-
| ciusowicz J., Benisławski E., Zan T.
| i Hłuszanin P.

Na członka rady wojewódzkiej
został wybrany p. Zan Tomasz,

Nowa sekta w Wileńszczyźnie
i Nowogródczyźnie.

Ostatnio w Wileńszczyźnie i No-

wogródczyźnie pojawili się nowi

sekciarze p. n. „Myjący nogi. Sek-

ciarze zdołali już zgromadzić około

1000 zwolenników. Sekciarze na
Wileńszczyźnie zamierzają urucho-
mić domy modlitwy.

Żebraczka uratowała swój skarb z płomieni
Z Brześcia donoszą o niezwy”

kłym wypadku w czasie pożaru w

domu przy ul. Jagiellońskiej Nr. 34.

Podczas akcji ratunkowej, niesionej

przez miejscową straż pożarną, z

mieszkania dozorczyni domu wybie-

#а jakaś kobieta z krzykiem, iż w

jednym z płonących pokci pali się

jej majątek.
Kilku strażaków wskoczyło do

płonącego mieszkania, skąd wynie-

siono niektóre sprzęty. Kobieta, wi-

dząc jednak, ze nie wyniesiono jej

skarbca, rzuciia sie sama w pło-

płonącz stare paniofle, skąd po-
| częła wytrząsac polskie i amerykań-
skie banknoty. W ten sposób urato-

wać zdołała 2.200 zi. i 4.500 dola-

rów. Spaliło się natomiast 27 bank-

natów po 100 zł, i 12 po 50 dolarów.

W wyniku dochodzenia ustalono

że "wszystkie pieniądze należały do

staruszki-żebrączki, która codzien-

nie wysiadywaia przed bramą ko-

ścioła. Żebraczka jadała raz na do-

bę, oszczędzając niewiadomo dla

kogo, $dyż nie posiada żadnych
krewnych.

-,

kad Jaz +
i

 

   
mienie, Po pewnym czasie wyniosła

l

KRONIKA POLICYJNA.
Udaremnione włamanie do

sklepu _Szumańskich. Wczorajszej

nocy do sklepu Szumańskich: przy

ul. Mickiewicza 1 usiłowali włamać

się złodzieje. Włamywacze przez

piwnicę wybili otwór w podłodze do

sklepu z futrami, W! czasie, śdy

już mieli dostać się do wnętrza, zo-

stali spłoszeni, to też, nic nie zra-

bowawszy, zbiegli. Policja wszczęła

śledztwo.
— Nowy fortel złodziei Wobec

ustawicznych obław na rynkach wi-

ieńskich, złodzieje rynkowi uciekli

się do nowego fortelu, a raianowicie

gromadnie obstawili rogatki, gdzie

rzekomo w roli przekupriów po-

częli okradać włościan, przybywają

cych na targ. Wczoraj przeprowa”:

dzono cbławę, w wyniku której koło

rogatek zatrzymdno około 15 zawo” krewnych męża lub żony w linii

wstępnej lub zstępnej, rodzeństwo

męża lub żony oraz dzieci rodzeń-

stwa, o ile, rzecz jasna, są na utrzy-

maniu osoby podlegającej podat-

kowi. :

CO TYDZIEŃ PRZYPOMINAĆ SIĘ,
BĘDZIE TWÓJ PREZENT

GWIAZDKOWY jeśli zaprenumeru-

jesz dla kogoś na gwiazdkę ciekawy!
tygodnik.

i
6000060008669
nie w kraju kawy” opow. dla dzieci, 12,30:
Poranek szkolny. 13,00: Dziem. poł. 13,05:
Z rynku pracy. 15.30: Wiad. o eksporcie.

| 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lekka.
16,35: Lekcje francuskiego. 16.50: Słuchowi-

jsko: Tragedja Sokratesa cz. Ii Platona
„Obrona Sokratesa“. 17.50: Skrzynka pocz-
towa Nr. 343. 18.00: Kone, reki. 18.15: Kon-

| Gert dlą młodzieży (płyty). 18,45: „Co czy-
tać?" szkic liter, wygł. L. Piwiński. 19.00:
Koncert mandolinistów. 19.20: Pog. aktual-
na. 19.30: Muzyka popul. (płyty). 19.50:
Wiad. sport. 19.56. Wil. wiad. sport. 20.00:
Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20,55:
Jak pracujemy w Polsce. 21,00: Muzyka
polska. Utw. K. Szymanowskiego. 21,45:
„Dyplomacja i protokuł na dworach królów
polskich” wygł. dr. J. Fryling. 22.00: „W
świetle rampy” now. teatr. om. Z. Falkow-

 
dowych złodziei. Kilku z nich było

już obładowanych towarana:pocho-

dzącemi z kradzieży. Aresztowa-

nych przywieziono do Wiina cięża-

rowym samochodem i osadzono w

areszcie Centralnym. i

—— Okradzenie właściciela sxl. mięsnego.

właściciel sklepu mięsnego |M. Wasiljew,
przy ul. W. Pohulanka 15, powiadomił po-

licję, iż jego pracownik L. Ruszczyc (Sa-

wież 13 (skradł z kasy 50 zł, pobrał na ra-

į chunek Wasiljewa towary w kilku firmach,

poczem zbiegł. Rozesłano za nim Issty

gończe.

— Kradzież marynarki z pieniędzmi,

A. Kwieciun (Zwierzyniecka 12) powiado-

mił policję, iż z lokalu Dyrekcji Foczt i Te-

legrafów skradziono mu mary: arkę z pa-

pierami wartościowemi i gotówką 180 zł.

— Woźnica przywłaszczył paczkę z to-

warem. Woźnica A. Chelson z ul. Nowo-

gródzkiej sobie paczkę z

aptekarskiemi artykuiamt wartości zł. 100,

którą mu doręczył właściciel składu K.

Żukowski (Dziśnieński 6) dla Targońskiego

Chelson po przywłaszcze-

niu paczki ukrywa się,

— Kradzież krzaków agrestr Rajmund
Jurewicz (Horodeiska 5) zameld'wał policji,

że 15 b. m. Józeł Szymberowicz (zauł, Kon-

duktorski 8) skradł mu 4 krzaxi agrestu,

wartości zł. 50.

— Przywłaszczenie maszyny do szycia.

przywłaszczył

w Święcianach.

 neczna. 22.45: Konc. rekl. 23.00: Wiad.
meteor, 23,05; Muzyka tanecana.

Jan Białous, mieszkaniec Słonimia zameldo-

wał 17 b. m, o przywłaszczeniu jego ma- bójstwa.

MARCEPANY, i
PIERNIKI,

FIGURKI.
Skiep Fabryczny: MICKIEWICZA 4.

101700

, Kaprysy tegorocznej
zimy.

Po kilku mroźnych dniach w po-

czątkach grudnia w całej Poisce za-

| panowała znowu pogoda chmurna i
mglista. Z różnych stron kraju nad-
chodzą wieści o niezwykłych w tej
porze roku objawach: w Zakopanem
na zboczu Gubałówki zakwitłykro-

kusy, a w Warszawie, w al. Ujazdow
skich, ukazały się masowo motyle,

które obsiadły drzewa i krzewy.
W. tej samej chwili, kiedy u nas

mglisto i ciepło, w Ameryce Północ-

nej panują srogie mrozy i śniegi.Na-

wet Zachodnia Floryda, słynna z
wiecznie panującego lata, pokryta
jest grubym całunem śnieżnym. I to
w tym czasie, kiedy nasi narciarze

ze smutkiem muszą rezygnować z
wycieczek w gory! W okolhcy t. zw.
Wielkich Jezior. w Stanacn Zjedno-
czonycia, w czasie burzśnieżnychkil
kanaści osób poniosło śmierć wsku-
tek mrozu.

 

 

—

szyny do szycia, wartošci zl. 406, w diiu

27. 11. r. b. przez Marcina i Janinę Wier-

cińskich, zamieszkałych w Wilnie przy ul.

Moniuszki 31.

— Fałszywe monety. W poniedziałek

wzywano 2-krotnie policję, ceiem spisania

protokułu o puszczanie w obieg fałszywej

monety. Kaz. Mirkiewicz Budsławia,

pow wilejskiego, oskarża Szejmę Szmejer,

włascicielkę sklepu obuwia przy ul. Ru-

dnickiej 6, że dała mu jako resztę fałszywą

5-złotówkę. Sklepikarz Szloma fajc (Nie-

miecka 19) oskarża Chaję Gurwicz (Ba-

kszta 9) o wręczenie 2-ziotówk' fałszywej.

— Meldunek o kradzieży. |eofil Mat-

kowski (zauł. Nikodema 14/7) zameldował

policji, ze jego współlokator Artur Witte
okrudł go na zł, 100, przyznał mu się do
kradzieży. lecz zbiegł.

z

WYPADKI.
— Samobójstwo w Poznaniu. Z

Poznania donoszą, iż w mocy z po-
niedziałku na wtorek odebrał i
życie wystrzałem z rewolweru w
jednym z parków poznańskich 28-
letni absolwent WSH, Artur Wołło-
wicz, z Wilna. Ponieważ zmarły nie

, zostawił żadnych listów, mie wiądo-
mo; jaka jest przyczyna samo-
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SPORT
- JUTRO WIEC SPORTOWY.
Jutro w Wilnie odbędzie się wielki

wiec protestacyjny sportowców wileń-!

skich, którzy oburzeni są, że coraz częściej

zaczynają ich krzywzdić władze centralne.

Ostatnia decyzja PZHL. dolała oliwy |

do ognia. ы |

Nietylko o sprawie hokejowej będzie|

się mówiło na wiecu, bo jest szereg innych|

spraw, które warto załatwic w spoaób |

publiczny. ;

liwie. Rezolucje zebrania przesłane zostaną|

do Warszawy. ь
Wiec odbędzie się o godz. 18 w sali!

przy ui. Kolejowej 19. |

 

Z zawodów strzeleckich o mistrzo-
stwo Z. O. R.

W, ogólnopolskich zawodach strze-!
leckich ołicerow rezerwy 0 mi-'
strzostwo Z. O. R. Polski wielki
sukces odnieśli wilmianie, zajmując
w konkurencji indywidualnej na 148
najlepszych zawodników —oficerów
rezerwy z całej Polski 2 pierwsze'
miejsca. Tytuł mistrza Z. O. R. Pol-
ski na rok 1934 zdobył relerent do
spraw: strzelectwa sekcji PW. i WF.,
Koła Wileńskiego Z. O. R. ppor. rez.|
Niepokojczycki Henryk: =wicemi-|
strzem został plut. podchor. rez.|
Rostkowski Mikołaj.

Zawody stały па bardzo wyso-
kim poziomie, o czem najlepiej świad
czy takt, że w konkurencji zespoło-'
wej, pomimo tak świetnych wyników
2 zawodników Okręgu Wileńskiego,
zespół Wilna zajął 6-te miejsce na
28 zespołów z całej Polski, biorą-
cych udział w tych zawodach.

TABELA MISTRZOSTW BOKSERSKICH

POLSKI.

Po niedzielnych meczach o drużynowe
mistrzostwo Polski stam tabeli zawodów

jest następujący:
1) Warta 1 gra, 2 pkt. 12:4 st. zw. 2) Cu-

iavia 1 gra, 2 pkt. 9:7 st. zw. 3) LKP, 1 gra,

0 pkt. 7:9, 4) Makabi1 gra, 0 pkt, 4:12 st zw.

NOWY KAPITAN POLSKIEGO. ZWIĄZKU

WIOŚLARSKIEGO.

Długoletni kapitan sportowy Polskiego
Związku Towarzystw  Wioślarskich inż.
Lenartowicz, ustąpił z tego stanowiska ze

względu na wyjazd do Brazylj Na jego
miejsce , wybrano redaktora  Długoszew-

| Związkowi do zaprojektowania odpowied-

PROPAGANDA TURYSTYKL
Związek Prop-gandy Turystycznej Wil-

na i Wileńszczyzny zwraca się do wszyst-

kich organizacyj turystycznych i sporto-

wych, oraz do osób prywatnycl, zaintere--

sowanych turystyką Wileńszczyzny, o ła-
skawe podanie, w możliwie krótkim czasie,

lecz nie później dn. 1 stycznia 1935 r,
nazw miejscowości, okolic i szlaków tury-
stycznych na terenie Wileńszczyzny, a

punktem wyjściowym z Wilna.
Wymienione nazwy miejscowości, oko-

lic i szlaków turystycznych Są potrzebne

niej mapy sportowo - turystycznej, dla
użytku Polski i zagranicy. Pożądanem było-
by ażeby organizacje podały równocześnie
ołówkowe szkice danych tras z uwzględnie-
niem miejsc postoju, śdzieby dana organi-

zacja lub osoba uważała, iż wskazanem by-

łoby 'założyć tam schronisko ewentualnie
punkt odpoczynkowy, W danym wypadku
chodzi nietylko o drogi lądowe, łecz i wod-
ne uczęszczane przez turystów tak w lecie
jak i w zimie

Związek Propagandy Turystycznej ży-
wi nadzieję, że ze względu na rozwój tury-
styki wileńskiej, nadesłane szkice i wykazy

będą dostatecznie wyczerpujące, za co na

tej drodze zgóry wyraża podziękowanie.
Nadsyłać należy do Związku Propa-

gandy Turystycznej Wilna i Wileńszczyzny
uL Ad. Mickiewicza 32, tel. 21-20,

vai ai DUS iA a ADA

Pochowana w letargu
W niedzielę w godzinach popułodnio-

wych Oświęcim był zaalarmowany niezwy-

kłym wypadkiem, jaki wydarzy <ię we wsi
Grójec. Mianowicie 25-letnia Elżbieta Ko-

mandorówna z Zaborza została żywcem po-
grzebana. Chorowała ona od dłuzszego cza-
su na gruźlicę. Po dłuższej chorobie rzeko-
mo zmarła dn. 12 bm. Zostało to stwierdzo-

me przez wiejskiego oglądacza zwłok.
Pogrzeb odbył się w spóźnicnym ter-

minie dnia czwartego, z powodu trudności

finansowych ojca zmarłej. Podczas grze-

bania zwłok, już po odejściu księdza z
cmentarza, grabarze i pozostali obecni usły

szeli jęki, dobywające się z trumny,
Obecni rozbiegli się w przerażeniu, a

grabarz udał się na plebanję du księdza z

zawiadomieniem o wypadku, Ksiądz przy-

był na cmentarz ze sprowadzonymi ludźmi,
wydobyto trumnę i przekonano się, że nie-
szczęśliwą pochowano w letargu, o czem

świadczyły zmieniony wygląd, pokrwawione
palce i £ d.

Lekarz stwierdził, że Komandorówna
zmarła w trumnie wskutek udvszenia. skiego.

NaSwieta
PAN

NAJNOWSZY
FILM

M>numentalne arcydzieło filmowe, k

„BUNTOWNIK (fiwayę Powstanie Narodowe)
Imponujące sceny batalistyczne.

Jeczne widowisko, które olśiewa każ:
Nadprogram: Najnowszy suoerflm. Kawalkada życia amerykański-go „JARMARK MIŁOSCI" z rewela-

cyjną obsadą: Janet Gaynor, Lew Ayres, Will Rogars | in.

Fascynujące walki w gó
lego. W rol. 

DŻIENNIK IBILEŃSKI

|Jak wygląda „rozbrojenie* na morzu?|Zemsta bogów egipskich i kot talizmanem.
Prawdopodobnem  zakońc:eniem  „ro-

' zmów morskich* toczących się w Londy-|
nie niemal od wiosny br., będzie... budo-|
wa nowych stalowych wysp pływających w

postaci krążowników, pancerników, torpe-
dowców i innych tego rodzaju argumentów|

bezpieczeństwa. Obok wyścigu zbrojeń nw|
« powietrzu” stoimy zatem wobec podobnego
* startu także na wodzie.

j Nie od rzeczy będzie więc może przy-
| glądnąć się tej sprawie nieco bliżej i zapy-

|tać, czy dla celów zabezpieczenia pokoju

nie wystarczy samo pogotowie lotnicze.
Wszak twierdzi się dzisiaj corez głośniej,

że rozstrzygającą bronią przyszłosci są prze
cież samoloty, a to zarówno jako środek a-
taku, względnie zniszczenia ni:przyjaciela,

a zarazem jako obrona kraju ojczystego.
Pamiętać też należy, że jednostki morskie

choćby zajmniejsze, są niezwykłe kosztew-

ne,
A jednak wszystkie „pływające” naro-

dy mimo posiadanych zapasów hudują i bu-  dować będą wedle najnowszych swych pre-

liminarzy całe nowe serje przeróżnych ty-
pów, odwołując się na to, że obowiązujący

dotąd t. zw. układ waszyngtoński z winy

Japonji już na wiosnę 1935 r. pójdzie w,

strzępy.

Jakie cyfry wchodzą tutaj w grę?
Obecny stan pogotowia zbrojnego na

wodzie sześciu głównych potęg morskich
przedstawia się następująco: 1) Stany Zjedn.!
A. P. 1,228.000 tonn, 2) W. Brytanja
1,172,000, 3) Japonja 898.910, 4) Francja|
658.091, 5) Włochy 515,000, 6) Niemcy|
172.480,

Tonnaż ten w poszczególnych typach

obejmuje:
Stany Zjednoczone 15 dreadnoughty, 20

krążowniki, 229 torpedowce, 83 łodzie pod-
wodne.

W. Brytanja 15 dreadnoughty, 44 krążo
wniki, 137 torpedowce, 52 łodzie podwodne.

Japonja 10 dreadnoughty, 39 krążowni-

ki, 104 torpedowce, 61 łodzie podwodn.
Francja 9 dreadnoughty, 17 krążowniki,

70 torpedowce, 88 łodzie podwodne, :
Włochy 4 dreadnoughty, 24 krążowniki,'

95 torpedowce, 53 łodzie podsvodne.

Niemcy 7 dreadnoughty, 8 krążowniki,

32 torpedowce, — łodzie podwodne,

Ze względu na ogólny tonnaż floty wo-
jenne Stanów Zjedn. i W. Brytanji są so-
bie zatem niemal równe. Japonja jest o 25

proc. słabsza, siły morskie Fraxcji i Włoch
są mniejwięcej o połowę mniejsze niż Ame-
ryki. Najsłabszą w tym zespole floota nie-

je to rocznie podatnika danego kraju? Wśród papierów pozostawionych przez
Najeiektowniejsze, bo niemal astrono-' zmarłego w tych dniach 77-letniegosłynne-

miczne są te cyfry marynarki światowej we go egiptologa Sir Wallis Budgea, znalezio-
trankach francuskich, jak wiadomo mniej- no zapiski, poruszające temat przekleństw
więcej trzy razy tańszych od polskiego zło- rzucanych rzekomo przez bogów egipskich
tego. Otóż na rok 1934/35 wyłożą na ma- na śmiałków zakłócających spokój grobowy
rynarkę wojenną: : zmarłych.

1) Stany Zjedn. A, P, 6.888 miljonów ir. Sir Budge'a uważać można bezsprzecz-
2) W. Brytanja 3,548 miljonów ir. "mie za autorytet w tej dziedzinie, gdyż nie-
3) Japonja 5,572 miljonów ir. | mal całe swoje życie spędził wśród mumij,
4) Francja 2,943 miljonów fr. ' z któremi, jak powiada jedno z pism an-
5) Włochy 1,415 miljonów ir. gielskich „przez pół wieku pozostawał w
6) Cyira niemiecka, zgoła niepewna, 0-, stosunkach zażyłej przyjaźni*. Kiedy przed

bracać się będzie prawdopodobnie miiędzy kilku laty rozgłaszane były niesamowite
irancuską a włoską. | wieści o owych przekleństwach, w związku

Nie jest to atoli jeszcze wszysktko, z wypadkami śmierci wśród uczestników
gdyż niezależnie od tych „zwyczajnych wyprawy lorda Corteza, odkrywcy gro-
wydatków, większość budżetów państwo- bowca Tutankhamena, zapytany o opinję w

wych przewiduje budżet „nadzwyczajny”, tej sprawie Sir Budge rzekł: „Najlepszem

co już w najbliiższym czasie przybierze zaprzeczeniem tej legendy jest — moja oso-
realny kształt uchwał parlamentów tychże bal Gdyby była w tem wszys*kiem jakaś
krajów. Wedle oświadczenia lorda admini- prawda, to ja pierwszy odczułbym na sobie
stracji Sir Boltona Eyres Monce'la w izbie| skutki owego przekleństwa, gdyż przecież
śmin w ciągu 8 estatnich lat podwyższyły wyśrzebywałem setki mumij w wszystkich
swój budżet ilotowy: Stany Zjedn. o 10 pro- zakątkach świata, a były pomiędzy niemi
centów, Japonja 80 proc. (I),

jedynie Anglja obnižyia wydatki c 10 proc.| szą umierać jak wszyscy inni? Corocznie

Jaki rozmach ma w tej chwili sprawa|miljony osób przychodzą oglądać mumje w

„rozbudowy* floty, tego dowodzi fakt, że| muzeach, Wiele z nich umiera wkrótcepo-
zamówiły w swych stoczniach «awych jed-; tem, niektórzy nawet zginęli śmiercią tra-
nostek: giczną, lecz czy okoliczność ta upoważnia

1, Stany Zjedn. 11 krążowników, 2 stat! nas do kojarzenia tych zdarzeń z mumja-
ki macierzyste, 32 torpedowców i 2 łodzie, mj?*

podwodne. A jednak trzeźwy pogląd txn pozosta-

2. W. Brytanja 7 krążowników, 18 tor-| wał w sprzeczności z czynami uczonego.
pedowców, 6 łodzi podwodnych. Budge posiadał bowiem żywy talizman w

3. Japonja 6 krążowników, 14 torpe- postaci dużego czarnego kota egipskiego, z
dowców, 8 łodzi podwodnych, 6 statków do którym sędziwy egiptolog nie rozstawał się
zakładania min, 2 statki macierzysie. podczas swych prac w muzeum Brytyjskiem.

4) Francja i 5. Włochy zapowiedziały| Kot Mike był jego przyjacielem i powier-

narazie budowę 4 jednostek. nikiem, przyczem nikt, nawet Budge sam,
Wszystkie te cyiry nagle drgną jednak| nie wiedział, skąd stworzenie to się wzięło.

gwałtownie ku górze z chwilą, żdy spełni| Tylko starsze panie i spirytyści twierdzili,
się groźba Japonji o wypowiedzeniu przez| że w czworonogu tym zaman'iestował się

nią traktatu waszyngtońskiego (Anglja, Sta- jakiś bożek egipski, roziaczający opiekę
ny Zjedn. i Japonja), w następstwie Czego, nad słynnym badaczem. Przed wielu laty,
także umowa londyńska (wszyscy wogóle! Budge natknął się na tego kota, siedzącego
główni „pływający”) przestanie obowiązy-| na stopniach Muzeum Brytyjskiego i najwi-
wać, doczniej nań czeksjącego. Uczony zabrał
W wyścigu tym — rzecz charaktery- zwierzę ze sobą do pracowni w muzeum,

styczna — nie bierze udziału sowieckaRo-| nakarmił je i ulokował wśród znajdujących
sja. Swoje bezpieczeństwo umieściła bo-| się tam licznych okazów mumij. Kot usado-
wiem niemal całkowicie... w powietrzu.| wił się na wysokiej gablocie i stamtąd przy-

Twierdzi, że to jest najpewniejsze i oczy-| glądał się bacznie pracom egiptologa, a
wiście najtańsze. Jeden dobrze torpedą u-| wieczorem lub późną nocą, po ukończeniu
godzony dreadnought, to przecież przeszło| dziennej pracy, razem z nim opuścił
80 miljonów zł. pogrzebane na dnie oceanu,|śmach muzeum i następnie znikł gdzieś w

 

 

Francja 60| tąkże liczne mumje egipskie, Czyż ludzie
proc, (?), Niemcy 12 proc., gdy natomiast| wchodzący w kontakt z mumjami nie mu-/

tkai — chyba ze dwa dziesiątki lat temu—
|ale było to jak twierdzi wkrótce po prze-

niesieniu go do oddziału egipsko-asyryj-
skiego.

„Trzymam kota tylko ze względu na

myszy!" mawiał Sir Budge, jakgdyby na
usprawiedliwienie jego  „kociej* przyjaźni.

Gdy jednak znajdował się w podróży, to w

każdym liście zapytywał troskliwie zarządu

muzeum, czy widziano jego kota? Nie, z

chwilą wyjazdu Budge'a nikt koła na oczy

nie widział, Dopiero po powrocie badacza

do domu i rozpoczęciu zwykłych zajęć, Mi-

ke pojawiał się na swem stałen: miejscu.

W pewnej więc mierze Sir Wallis Budge
był zabobonnym i nie dziw! Pochodził prze-

cież z Walji — owego kraju, gdzie w razie
niepomyślnego połowu ryb, wysyła się
zawsze jeszcze na wybrzeże morskie starą

„madrą“ kobietę, która swym monotonnym
śpiewem — przywołuje ryby!

Tajemniczy kot Mike zdechł przed pa-

ru laty, i odtąd jego zakonserwowana ziem-

ska powioka znalazła miejsce w sypialni

Sir Budge'a, gdzie martwe zwierzę spozie-
rając swemi szklanemi oczami, zdawało się
nadal roztaczać swą tajemniczą opiekę nad

starcem.

ORYGINALNYM, WYROÓŻNIAJĄ-
CYM SIĘ PREZENTEM GWIAZD-
KOWYM jest prenumerata ciekawe-

$o dziennika lub czasopisma.
—`

Gie łaa.
WARSZAWA (Pat) Dewizy: Belgia

123,87—124,18—123,56. Berlin 212,95—213,95.
Gdańsk 172,80 — 173,23— 172,37. Holandja
358,10—359—357,20. Londyn 26,17—26,30—
26,04. Nowy Jork  5,29'/+>—5,321/2—5,26!/4,
Kabel 5,29*/1—5,32*/+—5,26*/., Paryż 34,931/+
—35,02—34,85. Praga 22,121/2—22,18—22,07.
Stokholm 135—135,70—134,30. Szwajcarja
171,50—171,93—171,07. Włochy 45,32—45,44
—45,20. — Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 94—93,75. Cukier
28,75. Lilpop 10,15. Starachowice 12,60—
12,70. — Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45,30
—45,25. Konwersyjna 65,50—65. Dolarów-
ka 53,25. Stabilizacyjna 68—67,88. Listy
ziemskie 51,50. — Dla pożyczek słabsza.
dla listów mocniejsza.

CENY NABIAŁU I JAJ
w/g notowań Związku Spółdzielni Mle-
czarskich i Jajczarskich, Oddział w Wil-
nie, ul. Końska 12 z dnia 18 grudnia 1934:

Masło za 1 kg. w złotych: Wyborowe
3.40 (hurt), 3.80 (detal). Stołowe 3.20 (hurt),
3.60 (detal). Solone 2.60 (hurt), 2.90 (detal).

Sery za 1 kg. w złotych: Nowogródzki
2.30 (hurt), 2.80 (detal). Lechicki 2.00 (hurt),

POLSKI $luby Ułońskie
w rol. gł: MODZELEWSKA, BRODNIEWI .Z, MANKIE-

WICZOWNA, CONTI, WALTER.

miecka posiada natomiast bardzo wysoki

stopień sprawności,
A jak się ta sprawa wyraża w cyfrach

budżetu odnośnych państw, czyli ile kosztu-

przy równoczesnej utracie życie kilkuset|
ludzi załogi. Na taki zbytek Rosja nie może|
sobie pozwolić, nie wierzy bowiem w jego
celowość.

CASINO

  

 

 

ciemnościach. Nazajutrz, u schodów wej-| 2.40 (detal). Litewski 1,70 (hurt), 2.00 (de-
ściowych, Mike oczekiwał znów swego| tal).
przyjaciela. Budge nie mógł już sobie przy-

pomnieć, kiedy kota po raz pierwszy spo-

Jaja — za 60 szt. zł, za sztukę gr.:
Nr. 1 — 7.20 i 0.14, Nr. 2 — 6.60i 0.13,
Nr. 3 — 6.00 i 0.12. 

02 $ PREMIERA. Najnowszy fllm produkcji 1934—35 r.

filmn. Nad program Najnowsze dodatki. Seanse: 4, 6, 8 | 10 wiecz.

 

Okazja taciego
tóre wywołuje zachwyt i zdumienie. [Różwe. |

| RÓŻNE. i
sów stołowysh irach  Najczarowniejsze zakątki świata. Ba- lów* otrzymaliśmy.

gł BANKI — TRENKER — VARKONY|

B.-H, „T. ODYNIE 

HELIOS|
DZIŚ. Areydzieło 6 gwiazd. Wysoce artystyczny film, kfóry niema sobie równych

„NOGN
Przecudny dramat miłosny. John I Lionel Barrymore, Helena Hayes, Clark Gabie, Rot '

Montgomery | Myrna Loy. — Nadprogram: „Slub Ks. Maryny I Ks. Ken

REWJA
Pocz.

DZIS NOWOZAANGAŻOWANY
SKICH prezentuje wesoły Overetkowy rewjomontaź w 16 obrzzach p i

«DRZWIAMI I OKNAMI»

Niądia
trzebny do mająt:

|ka Wilnem. Zgło:
szenie: Zaułek Św.

 

^ Michalski 6—1,
o 4ej, 240—1

STRY IBRACIua.BRA na:
Udział biorą; Serafina Talaricc „sri Zotji, Jana i

   ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW

 
 
 

 

Nowy transport najmędniejszych serwi-

wa sprzedaź serwet ze lnu

Wystawę serwisów, stołowizny, mebli I
serwet powinien każdy zwiedzić bez obe-
wiązku kupna. Wynajem naczyń na opła-

tek | uroczystości.

I dobrego kupna, Na nadchodzące Święta
MYDŁA toaletowe.

PERFUMY najmodniejszych zapachów.
WODY kwiatowe i kolońskie na wagę i we flakonacn

PUDERNICZKI, manicury, przyrządy do golenia
i wszelką galanterję apieczną

polsca w wielkim wyborze znany

apteczny „LUOWIK“ Vilno, Zamkowa 12
eny niskie.

wyrobów F-ki „Ćnie-
Tania przedgwiazdko-

64 Wilno, ul. Wiel-
ka 19, tel. 4-24.

  

„Wszyscy Ludzie sq Orogami
Na czarownem Capri, w Londynie, Paryżu I Wiedniu rozgrywa się akcja tego przepięknego

 

 

ZEM

Kupno

 

Na Gwiazdke|
WIECZNE PIÓRA, ALBUMY, KAŁAMARZE,

faPAPIER ©ZDOBNY OBRAZY, ZABAWKI, GRY

d i sprzedaż
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D. G. WODEHOUSE, 55) — Cóż jednak zrobisz, ješii on poprosiu zwali się z nóg? — Tak bardzo pragnęłam pomówić z panem » pańskich cudownych

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.
— Nic nie zyskasz, zawiadamiając o jego oszukaństwie.

może skończyc, ale tobie nic z tego nie przyjdzie,
— Ano mie — zgodził się pan Cootes.
— Czekaj chwilę, niech pomyślę — rzekła miss Peavey.
Nastała pauza. Miss Peavey kombinowała, zmarszczywszy brwi.
— Jakby to było...? — ośmielił się wtrącić pan Cootes.
— Stui dziób! — rzekła miss Peavey. :* Pan Cootes stukł dziób, Minuty zażjały. |
— Znalaz'am — rz miss Peavey. — Ten facet jest na dobrej sto- |

Toby go

pie z lady Konstancją. Musisz go dostać samego gdzieś na uboczu i po- |
wiedzieć mu, aby wycyganił dla ciebie jako swego przyjaciela zaprosze-
nie do zamku.

— Wiedz:ałem, że ty coś wymyślisz, Lizo — rzekł pan Cootes nie-
mal pokornie. — Zawsze byiaś pierwsza do tego. Jak mam go dostać
samego?

—Już ja potrafię to urządzić. Poproszę go, aby poszedł ze mną na
spacer. Wprawdzie muszę przyznać, że on nie pali się bynajmniej do
mnie, ale nie wykręci się, jeśli mu będę następowała na pięty. Pójdziemy
drogą do bramy wjazdowej. Ty będziesz siedział w krzakach —pokażę
ci, w którem miejscu. Poślę go go okrycie albo coś podobnego i pójdę da-
lej, a on będzie wracał obok iego miejsca, gdzie ty będziesz schowany.

Pan Cooies zaśmiał się głucho i ze schowków swego kostiumu za- |
produkował eieancki mały rewolwer, !

— On mnie nie zwali — rzekł,

85.

— Pomyśleć tyiko — rzekła miss Peavey — gdyby nie zozbolała
mnie głowa i gdybym wcześniej nie wróciła, nie nadarzyłaby się nam spo-
sobność do tej pogawędki

'Wpatrywała się w Psmitha wzrokiem jak zwykle smętnym i zadu-
manym. Szli właśnie szeroką, żwirową drogą wjazdową. Miss Peavey
robiła wrażenie bojaźliwej, uduchowionej, drobnej istoty.

— Ano nie — rzekł Psmith.
Odpowiedź była dość lakoniczna, lecz Pemith nie miał bynajmniej

słonecznego huinoru. Nie przyszło mu na myśl, że miss Peavey mogła
powrócić przed przybyciem żownego korpusu. Jakby to sam określił,—
Nieprawdopodobieństwo pamieszał z niemożliwością. W. rezultacie
przyłapała go w ogrodzie na leżaku, gdy rozmyślał o Ewie Halliday, któ-
ra po powrocie z jeziora, pochwycona nowym napadem sumierości,poszła
do bibljoteki. aby popracować jeszcze godzinę ”.przed obiadem. Nie
można było znaleźć wymówki, gdy miss Peavey prosiła, alby jej towa-
rzyszył drogą dojazdową w celu zbadania, czy nic nie sygnalizuje po-
wrotu towarzystwa, które uczciło ś. p. Hartley'a Reddish'a M. P. Psmith
poszedł, uczynił to jednak bez przyjemności. Każda chwila spędzona w jej
towarzystwie utwieraziła go w przekonaniu, że miss Peavey była prze-
kleństwem swego gatunku.

— A ja tak pragnęłam—ciągnęła — pogawęczić z panem miło i
długo. Przez cały czas nie mogłam zbliżyć rię do pana takjak pragnęłam.

— Nature 'nie, w. obecnosti tylu ludzi... — Lizo — rzekł pan Coctes z podziwem —
myślania planów, jesteś bez konkurencji!

Witedy wysko*rysz do niego.
jalk przyjdzie do wy-

 

„ „_Nilydawca! ALEKSANDERZMIERZYŃSKI,
 

Drukaraia A. Zwierzyśskiego, Wlilno, Mostowa Na. 1.

 — Miaiam na mysli duchowe zbliżenie się, oczywiście.
— Rozumiem.

С iai
® УНА #

poematach. Pan zaledwie
bycia, Nieprawdaż?

— Ach, widzi pani, staram się nie myśleć o nich zupełnie.
— Naprawdę? Dlaczegoż?
—Doktór przestrzegał mnie, że nieco za dużo wysilam umysł, Dał

mi do wyboru albo kompletny wypoczynek, albo celę wariata,
— W takim razie nie powinien pan nawet marzyć o komponowaniu,

jeśli jest, tak źle. Pan przecież powiedział lordowi Emswortow., że zo-
staje po południu w domu, aby napisać poemat,

(Wzrok jej wyrażał tysko troskliwy niepokój, lecz w duchu miss
Peavey mówi.a sobie, że mu zadała r.

— Zapewne — rzekł Psmith — zapewne. Pani przecież wie, jak
nieubłaganą mistrzynią jest sztuka. Przyszło natchnienie i musiałem za-
ryzykować, ale to mnie osłabuło, osłabiło.

— Ty, draniu! — rzekła miss Peavey. Ale nie głośno.
Przeszii parę kroków.
2Faiktycznie — rzekł Fsmith, opanowany drugą falą natchnienia

—nie wiem, Czy nie powinienbym wrócić zaraz i ząć.
Miss Peavey spojzzała na grupkę krzaków, znajdującą się o kilka-

naście kroków dalej. Krzaki poruszały się lekko, jalkgdyby kryło się w
nich jakies oł:ce ciało, a miss Peavey. łatwo wpadająca wzniecierpli-
wienie, postanowiła powiedzieć Edwardowi Cootesowi, że jeśi chowa-
jąc się za krzasami, musi tańczyć jak kot na gorących cegłach niech ra-
czej zanieche swej profesji i zabierze się do sprzedawania wę$orzy w ga-
larecie. Zauważyć należy, że źie osądziła swego przyjaciela, Siedział ci-
cho jak mane.'n, dopóki jalkiś wielki i nerwowy chrząszcz nie wpadł mu
za A > co mogło wyprowadzić z równowagi najdoświadczeńczego
leśnika.

wspemniał o swoich dziełach od chwili przy-
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