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„Dziennik Wileński" wychodzi

tajpowaźniejszą spółózielczą instytucją bankową w Polste jest
CENTRALNA KASA“> 92omaras
„muzza SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zuzyta-wuje wkiacy z wielką korzyscią dla Interesów
kraju, gdyz wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wy!wórców—drobaych rolników, a tamsamem łagodzi
$xutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

1 sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65,
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a siebie, ale służymy także
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Pielgrzymka Karcdowa ū3 Ziemi šwietej
z Ks. Biskupem Gawiiną na czele

Zapowiadana już poprzednio na
początek roku bieżącego Pielgrzym-
ka Narodowa do Ziemi św. z okazji
Roku Jubileuszowego, jak aowiadu-
jemy się wyruszy ż Polski w dniu 20
lutego pod osobistem duchownem
kierownictwem J. E, ks. biskupa po-|
lowego Józefa Gawliny.

Pielgrzymka ta odbędzie podróż
morską największym poiskim okrę-
tem „Polonia”, zatrzymując się.po
drodze i zwiedzając Konstantynopol
oraz Ateny.
W Palestynie Pielgrzymka od-

wiedzi poza Jerozolimą wszystkie

miejsca
Chrystusa,. a więc: Górę Oliwną,
Betleem, Morze' Martwe, : Jerycho,
Jordan, Nazaret,. Górę Tabor, jezio-
ro Genezaret, Kanę Galilejską, Gó-
rę Karmel, Tyberjadę i t. p.; ponadto
pielgrzymka zwiedzi Egipt.,

| Że względu na ściśle ograniczoną
ilość uczestników Pielgrzymki zapi-
sy na nią przyjmowane są tylko do
dnia 20 stycznia b. r. w Lidze Kato-|

|lickiej w Katowicach, Piłsudskiego |
| 58 i w P, B. P. „Francopol', Warsza-
|wa, Mazowiecka 9. (KAP).

 

Kardynał Faulhaber o rasyźmie i relioll.
BERLIN. (KAP). Arcybiskup

Monachjum, Kardynał  Faulhaber,
wygłosił w kościele św. Michała ka-
zanie na temat: Chrystjanizm a teu-
tonizm, w  którem ostro wystąpił
prżeciw idejom szerzonym przez
„chrześcijan niemieckich*' i duchem
pangermanistycznym przepojonych
teologów. Misją uczniów Chrystuso-
wych — mówił ks. Kardynał — jest
szerzyć Ewangelję św. wśród wszyst-
kich ludzi i łączyć ich w jedno Kró-
lestwo Boże, a w Królestwie tem nie
może być dzieci uprzywilejowanych
i dzieci zaniedbanych. Każdy naród
ma prawo do zachowania swej raso-
wej indywidualności, Kościół zaś nie

,przez krew' niemiecką,

może w żadnym wypadku podporząd
kowywać się jednemu narodowi, ide-
ja utożsamienia religii z narodowo-
ścią obca jest chrześcijaństwu i sta-
nowi nawrot ku poglądom starożyt-
nej Azji. Mimo wielu pseudo-nauko-
wych  teoryj dawni Germanowie,
biorąc rzeczy bezstronnie, posiadali
wiele wad i stali się narodem cywili-
zowanym jedynie dzięki wpływom
chrystjanizmu. Zasada „czystości
rasy' głoszona przez narodowych
socjalistów, nie posiada realnej war-
tości—kończył karynał Faulhaker—
albowiem odkupieni zostaliśmy nie

lecz przez
krew Jezusa Chrystusa.
 

Prześladowanie duchowieństwa katolickiego
BERLIN (Pat). Policja wirtem-,

berska aresztowała pod zarzutem
uprawiania agitacji politycznej | zi i 02
dwóch katolickich księży, których |onypOnuaii WEW azsAJ RCI D RED T ZE AAOESTAESZOCZEORKINO

Echa konferencjiSir Simona z Mussolinim.
internowano w obozie koncentracyj-
nym w Kuhberg. Aresztowaniu tych
duchownych towarzyszyło demon-
stracyjne wypuszczenie na wolność

Nie będzie zmian w
rządzie?

Z kół sanacyjnych zaprzeczają —
jak zwykle wiadomościom O
możliwości nowych rekon:trukcyj
personainych w rządzie, o których
donosiła prasa warszawska. Poza-
tem warto zauważyć, że dotychczas
czas  obradowania . Sejmu był
okresem, w którym unikano wszel-
kich zmian w rządzie, odsuwając je
na termin bezpośredni pa zakończe-
niu sesji.
WO ct uni as NI SD AT,

Ustawa e amnestji.
Pojawiły się znowu pogłoski o

możliwości wniesienia do Sejmu pro-

jektu ustawy o amnestji, która po-

dobno jest już opracowara przez mi-
nistra sprawiedliwości. Projekt ten
jednak wedle tychże pogłosek napo-

tyka na sprzeciwy pewnych kół sa-

macyjnych, które twierdzą, że i tak

20 internowanych, będących jakoby
ofiarami ich propagandy.

RZYM (Pat) o Pośród najroz-
miaitszych domysłów, hipotez z tak

źródei na temat rozmów pomiędzy
premjerem Mussolinim a mu» Simo-
nem, przybyłym do Rzymu w cha-
rakterze nieoiicjalnym (jak przyjązd
określił komunikat agencji Stefa-
ni'ego), wysuwa się na p'erwszy plan
hipoteza, że premjer Mussolini miał
starać się o zabezpieczenie poparcia
Anglji dla tezy t. zw. rewizji proble-
matu zbrojeń, Według iniormacyj
trancuskich, premjer włoski przeko-
nał sią, że Francja nie może przy-
stąpić do tezy rozbrojenia, lansuje
zatem projekt dania /satysłakcji
Rzeszy niemieckiej poprzez kon-
cesje uzbrojeniowe wzamian za po-
wrót do Genewy. Jak wiadomo, An-
ślja nie zgodzi się na żadną kombi-
nację polityczną poza Genewą. Na-
suwa się zatem pytanie, czy Anglja
przyjmie propozycje włoskie, czy też
kategorycznie odrzuci je. W kołach
angielskich panuje przekonanie, że
gabinet MacDonalda nie może pod-
jąć kwestji uzbrojenia Niemiec po
wysiłkach, czynionych na rzecz

angielska zareagowałaby przeciw zadużo już było w Polsce amnestyj.
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w prawie międzynarodowem
Skłaa główny księgarnia św. Wojciecha

Do nabycia we wszystkich księgarniach
oraz w Administracji „Dziennika Wileńskiego".

temu w niedwuznaczny sposób.
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święte związane z życiem|

zwanych dobrze poiniormowanych mjer

I

codziennie.

' Zjazd lekarzy.
KRYNICA, (Pat).
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sobotę ótwarty zjazd lekarzy z ca-
łej Polski W zjeździe bierze udział PARYŻ (Pat). Berlińscy kores-,

zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łarnowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Pewne dane wskazywać mają, że
około 200 lekarzy.

 

Czytajcie
„illustrację Pelską”.

 

Niemcy zbroją się
| PARYŻ (Pat). Strasbursha „Ке-
publique” ogłasza nowe cyfry, doty-
czące żądań niemieckich w sprawie
luzbrojenia. Gdyby żądania te zo-
'stały uwzględnione, - siła zbrojna
Rzeszy wzrosłaby z 7 dywizyj do 21
dywizyj, które: właściwie odpowia-
dają korpusom.

7 istniejących. rejonów обгопу
państwa zostałoby prakiycznie prze-
mienionych .w.ten sposób, że każdyz
21 rejonów pomocniczych piechoty
stanowiłby jądro nowego pułku. W
ten sposób np. w rejonie Nr. 1 (Pru-
sy Wschodnie) zamiast obecnych 3
pułków — 3 nowe dywizje piecho-
ty, które siłą swą odpowiadałyby
trzem korpusom armji z czasów ce-
sarskich. To samo odnosi się pra-
wie automatycznie do innych rejo-
nów.

Podobnie w każdym z 7-miu
pułków artylerji, istniejących obec-
nie, zostaną wyznaczone grupy
trzech bateryj,. które stanowić będą
jądro bataljonu. Ogólna cyfra ba-
taljonu wynosić będzie również 21.
Kontynuować one będą  Lradycję

. BERLIN. Mimo zapewnień o in-
tencjach pokojowych niemieckich,
odbywaią się nadal manifestacje na
rzecz „oderwania od. Polski.Pomo-
rza, Poznańskiego i Górrego Sląska.
Np. na obchodzie związku b. po-
znańczyków wygłosił jeden z przy-
wódców tej organizacji, Liidtke, mo-

_ Pogróżki niemieckie
BERLIN (Pat). „Boersen Zig.”

kontynuuje atak przeciwko Litwie, z
oburzeniem stwierdzając, że inter-
wencją. rządu Rzeszy w. sprawie
wydalenia Niemców z Kłajpedy nie
wywołała żadnego wrażenia. Koła
kowieńskie widocznie sądzą, że po 

Natomiast w zakresie projekto-
wanej reformy Ligi Narodów pre-

włoski miałby zmienić za-
'sadnicze linje swych. pierwotnych
zamiarów i złagodzić swoje stano-
'wisko. Sądząc po, artykule publi-
cysty inspirowanego V. Gaydy w
|„Giornale  d'ltalia“, należy przy-
puszczać, iż tak jest istotnic, że po
zbadaniu terenu międzynarodowego
| poprzez odgłosy opinji publicznej,po
|znanej szeroko. uchwale wielkiej
jrady faszystowskiej, Mussolini bę-
dzie starał się o prestiżowe zachowa-
nie postulatu reformy, uderzając. w
te strony organizacyjne, które naj-
mniej obrońców znajdują i w te
punkty, które już logicznie wyka-

LONDYN (Pat.) Cała prasa an-
gielska, omawiając wizytę Simona
w Rzymie, stwierdza, że Mussolini
wyrzekł się narazie swych projek-

PARYZ (Pat.) Rokowania handlo
we francusko - sowieckie dobiegają
końca. W dobrze poinformowanych
kołach twierdią, że w najbliższy
poniedziałek będzie parafowane po-
rozumienie w sprawie artykułów,

PARYZ (Pat.) — W wywiadzie z
przedstawicielem  „L'Intransigeant"
premjer Tatarescu oświadczył, iż
polityka zagraniczna Rumunji pozo-
stanie wierna dotychczasowej linii,

pondenci pism francuskich donoszą, rząd niemiecki utrzyma w swej od-
że odpowiedzi niemieckiej na fran- powiedzi wszystkie dotychczasowe
cuskie aide-memoire z 1 stycznia |roszczenia niemieckie, a w pierw-
oczekiwać należy w najbliższym szym rzędzie równość praw.
czasie. WW/g informacyj „Journal'a*, rząd

niemiecki stwierdzi, że nie może się
zgodzić na propozycje zawarte we
irancuskm aide-memoire. Niemcy są
zdecydowane nie powracać do Ligi
Narodów do chwili przeprowadzenia
rewizji klauzul terytorjalnych trak-ułków artylerji ciężkiej armji ce-

# аеа of а tatu wersalskiego. Następnie Niem-sarskiej, które jednak oficjalnie po-
siadać będą tylko ciężkie działa po-
lowe, udoskonalonego modelu i dzia-
ła 105 mm., tymczasem znajdują się
już w fabrykacji działa o kalibrze

  

cy zgodziłyby się na podpisanie
paktu nieagresji tylko w tym wy-
padku, gdyky zastąpił on w zupeł-
ności pakt w Locarno i gdyby za-
wierał zniesienie artykułów 42 i 43
traktatu wersalskiego. lnaczej po-
wiedziawszy, Rzesza pragnie, by
sama zasada sankcyj została wyeli-
minowana raz nazawsze i bezpo-
wrotnie. Rzesza domagać się bę-
dzie, by równość była zastosowana
natychmiast. ж

LKIDASZ POCZ DSTI ASA TNTTDK IRSS saiESET

Straszliwa katastrofa kopalniama w
'210 mm. Czechach.
L Pozatem projektuje się dla każ-
dej dywizji nowoutworzonej eskadrę
lsamolotów myśliwskich, kompanię
jlotników do prac pomocniczych, od-
dziął obrony przeciwgazowej i grupę
lekkich tanków. W sumie więc 21
grup tanków. W: razie mobilizacji
formacja ta zostałaby utworzona
przez „biura personalne“ (dawne
Bezirkskommando) z s. a. i zrekru-
towanych wśród ludzi, nadających
się do służby w polu, którzy, po:
cząwszy od 1 stycznia 1934 r., po-
winni regularnie brać udział: 1) w
kursach ćwiczebnych s. a., 2) w służ-

bie pracy, 3) w Reichswehrze. Celem „nie, że nastąpiło s$wałtowne trzęsie-
tego jest możność zmobilizowania w nie ziemi. Wi dalekim Duchcowie od
rażiepotrzeby armji niemieckiej, od- | wybuchu popękały szyby okienne, a
powiadającej sile 8 armij polowych, nad całem zagłębiem unosiła się czar-

Olbrzymi wybuch gazów węglowych.

W Oseku, w zagłębiu duchcow-
skim w Czechach nastąpiła dnia 3
stycznia straszliwa katastrofa górni-
cza, jakich mało notuje się w dzie-
jach górnictwa, W; godzinach popo-
łudniowych nastąpił straszirwy wy-
buch podziemnych gazów węglo-|
wych na kopalni „Nelson III*. W. ca-;
łem zagłębiu ludność miała wraże-|
 

Pokojówe zapewnienia|wroga agitacja.

 

Zwycięstwo tezy angielskiej.

rozbrojenia, i że opinia publiczna Porozumienie handlow

Rumusja zostaje wierna sejuszowi z Francją.

jak 1 sierpnia 1914 r. 
wę, w której powiedział, że Poznań-
skie było ziemią od wieków przez
| germańskie plemiona zamieszkałą(!),
jże już przed Chrystusem należała
,ziemia tą do plemienia germańskie-
go burgundów i domagał się „zwro-
,tu” tej „pragermańskiej ziemi”.

pod adresem Litwy,
wystąpieniu Niemiec z Ligi Naro-
dów mogą sobie wobec nich na
wszystko pozwolić, Dziennik nie-
miecki grozi zastosowaniem do Li-
twy obostrzonych zarządzeń, nie wy-
łączając odwołania się do sygnatar-
juszy statutu kłajpedzkiego.

na chmura dymu, pyłu węglowego.
Wet jednak uświadomiono. sobie,
że chodzi o katastrofę górniczą,
eksplozję gazów węglowych. Olbrzy-
mie tłumy: rodzin robotniczych śpie-
szyły na miejsce katastrofy, gdzie
przedstawił im się straszliwy obraz
zniszczenia. Zabudowania kopalnia-
ne, biura i t. p. zostały zniszczone,
wśórę sterczy wieża wyciągowa, do
której wbiła się wysoka winda, wy-
rzucona straszliwą siłą z głębi. Sor-
townia węgla na powierzchni wyle-
ciała w powietrze, hala maszyn zo-
stała poważnie uszkodzona.
Zarząd kopalni natychmiast przy-

stąpił do akcji ratowniczej. W kilka-
naście minut po straszliwym wybu-
chu wydobyto już pierwszego trupa.
Wśród tłumów zapanowała rozpacz.
Potem wydobyto dalsze. Odwozi się
je na pobliski cmentarz. 238 me-
trów pod ziemią znajduje się jeszcze
141 górników i dozorców, o których
losie dotychczas nic nie wiadomo,

— 140 górników ginie w podzie-
miach. — Szyb zdemolowany. — Dantejskie sceny. — Płacz w całem

zagłębiu.
(Korespondencja własnz).

Praga, 5 stycznia.

nie żadnego połączenia. Prawdopo-
dobnie wszyscy spaleni zostali na
węgiel. Wybuch przeniósł się też na
sąsiednie kopalnie Nelson VII i Nel-
son VIII, które połączone były z ko-
palnią Nelson III podziemnemi kruż-
gankami. I na tych kopalniach wy-
dobyto kilka zabitych i kilka ran-
nych. Niektórzy dozorcy zdołali się
uratować,

Do szpitala ciąśną liczne tłumy,
przeważnie rodziny górników, któ-
rzy w tym dniu znajdowali się w pra-
cy, aby rozpoznać swych żywicieli.
W. szpitalu i» trupiarni- dzieją -się
straszliwe, krew w żyłach ścinające
sceny. Żony i dzieci poznają
swych mężów i ojców po szczątkach
ubrania, zegarkach i butach, Płacz
zalega wszystkie przestrzenia, a w
całem zagłębiu panuje wielki smu-
tek.

Na wiadomość o katastrofie, do
Oseku natychmiast wyjechali mini-
ster spraw wewnętrznych Czerny i
minister robót publicznych Dostalek.
Rozpoczęto też śledztwo dla stwier-
dzenia przyczyn tak straszliwego
wybuchu, które trudno będzie usta-
lić, ze względu na to, że ognisko wy-
buchu znajdowało się prawdopo-
dobnie w podziemiach, do których
długo jeszcze nie będzie możną się
dostać.
Na miejsce katastrofy zjechali się

przedstawiciele wszystkich niemal
pism praskich, którzy telefonicznie ponieważ z podziemiem niema obec- 

'zały swe braki
, ciowej.
| Stąd, według zasygnalizowanych
tu hipotez i domysłów, właściwy
sens rozmów rzymskich Mussolinie-
go i Simona polegałby prawie wy-
łącznie na kwestji pozyskania gabi-
netu angielskiego dla projektu
włoskiego koncesyj uzbrojeniowych
dla Niemiec i dla stwierdzenia
jednomyślności Rzymu i Londynu.
Z drugiej zaś strony min. Simon
miałby za zadanie osiągnięcie kon-
kretnych wypowiedzeń się Musso- |
liniego na temat stosunku do cało-|
kształtu bieżących problematów po-
litycznych.

w praktyce ży-

tów i że wynik rozmów rzymskich
należy uważać za zwycięstwo Si-
mona i tezy angieiskiej.

e Francji z Sowietami.
którego redakcja uzgodniona zo-
stała przez obie strony. W dniu
dzisiejszym odbędzie się wspólne
posiedzenie obu delegacyj celem
rozpatrzenia pozostałych spraw spor-
nych. ` :

przez Titulescu. Współpraca z Fran-
cją jest w duchu tradycji polityki
rumuńskiej. Wszystkie wysiłki obu
krajów zmierzają jedynie do zape-
wnienia pokoju tak koniecznego czego. dowodem jest zachowanie teki ministra spraw zagranicznych
dla wszystkich narodów.  

informują swe dzienniki o przebiegu
akcji ratowniczej. Cze.

Opieka religijna na miejscu strasznej kata-
strofy kolejewej pod Lagny.

PARYŻ. (KAP). Zebrano obecnie'
wiadomości o opiece duszpasterskiej
jaką otoczone zostały otiary strasz-'
nej katastrofy kolejowej pod Lagny|
w wigilję Bożego Narodzenia, Na-|
tychmiast po zderzeniu się pociągów|
pewien młody kapłan ks.Holzwart, |

i uświadomiwszy sobie|
grozę położenia, udzielił  absolucji|

mi przy pomocy ofiarnej pewnego
kleryka, odbywającego służbę woj-
skową: Obaj kapłani udzielili pocie-
chy kościelnej około 150-ciu oso-
bom, a więc prawie wszystkim cię-
żko rannym. Wyczerpanych niemal
do utraty przytomności zastąpił bi-

,wydostawszy się z pociągu nadjeż- | skup z Meaux, ks. Lamy, który przez
„džającego całą noc pożostał na miejscu nie-

szczęśćia. Dnia 29 grudnia w mieście
„generalnej, W pociągu najechanym |Lagny, gdzie w szpitalu złożona zo-
znajdował się duszpasterz młodzieży |stała większość ciężko rannych, bi-
paryskiej ks. Adrjan Navet, który|skup Lamy odprawił w obecności
wydobył się z gruzów rozbitego do- władz i nieprzejrzanego tłumu wier-
szczętnie wagonu i przy pomocy kil- nych uroczystą Mszę żałobną i we
ku osób zorganizował pierwszą akcję|
ratunkową. I on również udzielił|
absolucji generalnej i razem z ks.|
Holzwartem zajął się cieżko ranny:|

wzruszającem przemówieniu wspo-
mniał o największej w dziejach ko-
lejnictwa katastrofie i o jej ofiarach.

Echa wielkiej afery Stawiskiego.
PARYŻ. (Pat), W związku z

aferą Stawiskiego sobotni „Joural”
przytacza pewne informacje o prze-
biegu rozmowy Chautemps z Dali-
mier, przypuszczając, że  pre-
mjer musiał wskazać  ministro-
wi Dalimier mna trudne polože-
nie, w jakiem znajdzie się rząd wo-
bec parlamentu. „Journal“ sądzi, iż

minister Dalimier odpowiedzial pre-
mjerowi, iż zastanowi się nad tem
i zgodnie z ustaloną formą porozu-
mie się ze swymi przyjaciółmi po-
litycznymi. a

Artykuł powyższy zaopatrzony
jest tytułem: „Czy rozwój afery Sta-
wiskiego pociągnie za sobą zmiany
w składzie rządu?”

Zapewiedź sensacyjnych aresztowańw Paryżu
PARYZ (Pat.) — „Journal* zapo-

wiada, że przed rozpoczęciem prac
parlamentarnych będą dokonane  

 

dwa aresztowania, które wywrą du-
że wrażenie w kołach politycznych.

AU wdB

' Powstanie komunistyczne w Chinach
zostało stłumione.

NANKIN (Pat), W/g oticjalnych|
informacyj, powstanie przeciwko |
rządowi narodowemu, jakie wybu-

chło w prowincji Fu-Kien, zostało :
stłumione. Powstańców rozbrojono.
Dowódca ich dostał się do niewoli.    

a
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POLSKA
; ”

na szarym koncu.
Przed paru dniami pisaliśmy o

kurczeniu się naszego wywczu, za-

równo w dziedzinie surowców jak

wytworów przemysłu, specjalnie zaś

produktów wiejskich. Nie jest to

naszą winą a raczej panującej dziś

w całym świecie polityki samowy-

starczalności, której tendencją jest

odgraniczanie się od innych krajów

murami celnemi. Rzecz jasna, iż

„endencja ta wywołana została przez

kryzys. Dla Polski, wywożącej za-

równo produkty rolne, jako też su-

rowce: naftę, węgiel, metale, takie

zatamowanie eksportu jest oczy-

wiście bardzo niepożądane. Z dru-

giej strony jednak wykazalismy, że

sytuacja zasadniczo nie jest tak tra-

g.czna, gdyż posiadamy własny,

wewnętrzny, bardzo obszerny rynek

zbytu, niestety zgoła niewyzyskany.

Wskazaliśmy, dlaczego Polska,
kraj z natury obdarzony wielkiemi

skarbami natury, tak mało konsu-

muje — mniej, niż wszysikie inne

kraje Europy. Jest zasadą ogólnie
rizyjętą, že im kraj kuituralniejszy,

tardziei cywilizowany, tem większe
są potrzeby jego obywateli w za-

kresie zaspakajania poirzeb takiej
od

mydła,

kończąc na autach luksusowych i...

natury, poczynając

powszedniego i.
lub innej

chleba

książce.

Niestety,

np. rolnik sprzedaje mięso po kilka-
dziesiąt a nawet kilkanaście groszy,

gdy to samo mięso kosztuje w mie-

ście 1 zł. i więcej. Różnica wsiąka

nie do kieszeni kupca-pośrednika,

lecz pochłaniają ją podatki, świadcze

nia, cały skomplikowany system biu-

rokratyczny. Gorzej jeszcze dzieje się

2 produktami kartelowemi. Np. wy-
produkowanie cukru kosztuje za

kilogram mniej niż 20 gr., podczas

gdy cena jego rynkowa wynosi 1 zł.

50 gr. czyli zysk wynosi 700 proc.

Nie twierdzimy oczywiście, że zysk
ten w całości idzie do "ieszeni cu-
krowników, fakt jednak pozostaje

faktem, że taka cena przekracza

daleko siłę nabywcżą ubogiego kon-

sumenta, który skutkiem tego ogra-

niczać musi konsumpcje dy mini-
mum.

Nietylko jednak konsumpcja pro-

duktów spożywczych świadczy ©
kulturze, a raczej zamożności dane-

go kraju, w równej mierze ważnym
wskaźnikiem jest zużycie innych

produktów: węgla, naity, odzieży
it p. Kilka cyfr, które niżej przy-

toczymy, wykażą dobitnie, na jakim

Polska stoi poziomie w porównaniu

do innych państw cywilizowanych.

‚ТаК np. przeciętne zużycie węgla
wynosi na mieszkańca: w Stanach

Zjednoczonych 4500 kilo, w Anglii

4000, w Niemczech 2500, w Holandii

1500. Polska, posiadająca niezmier-
ne skarby, zużywa ty!ko 400 kg.
przy swoim surowym klimacie.

Podobnie ma się rzecz z naftą:

Amerykanin spala przeciętnie rocz-
ie 22 kg., Belgijczyk 12, Fruncuz 7,

Rumun 7 — Polak tylko 5 i pół,
przyczem zaznaczyć trzeba, że kraje

zachodnie, jako  zelektryfikowane,
nafty nieużywają prawie w celach
oświetlenia, podczas gdy u nas
90 proc. ludności niema światła
elektrycznego, nafty zaś używać nie
może z powodu jej niesłychanej

drożyzny. Zastępuje ją przedpoto-

powem łuczywem.
Z xolei przyjrzyjmy się zużyciu

Polska pod każdym

względem co do spożycia stoi na

szarym końcu, co znowu nie świad-

czy o jej niskim stanie kulturalnym,
ale o ubóstwie i ostatecznem wy-

czerpaniu finansowem. Wpływa na
to także olbrzymia rozpiętość cen:

Wybory samorządowe. chcemy wyrazić pogląd, że wina za wielkie
| z prasy

Po wyborach do rad miejskich w
dawnych zaborach pruskina i au-
'strjackim przychodzi olej na b.
Konśgresówkę, gdzie ponoć już w po-
łowie lutego ma nastąpić rozwiąza-
„nie rad miejskich i rozpisanie wybo-
rów.

Nic dziwnego, że zarówno stron-
nictwa jak i prasa coraz więcej w tej
sprawie poświęca uwagi.

Ostatnio z obszernym na ten te-
mat artykułem wystąpit „Robotnik“,

Po odrzuceniu jałowej deklamacji
socjalistycznej artykuł niewątpliwie
zawiera sporo słusznych uwag.

Przedewszystkiem co do roli, ja-
ką sanacja wyznaczyła samorządowi.

Po przewrocie majowym  sanacja“

wszczęła dziką kampanję przeciw Sejmowi,

jako rzekomemu rozsadnikowi wszystkiego

zła, i żądała ukrócenia jego praw, co się
też stało. Zato samorząd miał być wedle
obietnic „sanacji'” tą podstawową komórką

państwową, gdzie obywatel mógłby z całą

swobodą przygotowywać się do pracy pu-

blicznej, miała być szkoła wychowania

społecznego i państwowego.

Tak miało być, ale tymczasem
nowa ustawa: samorządowa,

na podstawie której odbywają się wy”

bory obecne, jest w całości i w szczegółach

zaprzeczeniem tych obietnic. Nowy samo-

1ząd nie będzie swobodnym terenem pracy

obywatelskiej, lecz organem zależnym cał-

kowicie od władz. Aby organ taki możliwie

„harmonijnie“ współpracował z władzami,

należy w samorządzie jaknajbardziej osła-

bić głos opinji niezależnej, należy jaknaj-

mniej opozycji dopuścić do samorządu. w

tym celu stworzono dziwaczną ordynację

wyborczą,w tym celu wykrawa się specjal-

ne okręgi wyborcze, w tym samym celu za-

skakuje się wyborców terminem wyborów.

Dalej następują wskazówki dla

członków partji socjalistycznej na

okres wyborczy, co nas mało obcho-

dzi, ale w końcu zamieszcza „Ro-
botnik' następującą uwagę, której
trudno odmówić słusznosci.

Ale temniemniej wybory

znaczenie.

mają duże

Przedewszystkiem okres przedwybor-

czy da sposobność do ożywienia życia po-

litycznego, o ile tak nazwać można wege-

tację polityczną pod rządami „sanacyjne-

mi”. Sposobność ta dość ciasne ma grani-

ce, „sanacja“ nie dopuszcza prawdziwej,

swobodnej agitacji przedwyborczej, ale mi-

mo to można do pewnego stopnia wyzyskać

okres przedwyborczy na rzecz propagandy
haseł i celów ugrupowań opozycyjnych*

„Śmierć symbolicznego zwrotni-
czego”.

Pod powyższym tytułem za-
mieszcza w „Gazecie Warszawskiej
bardzo ciekawy artykuł inżynier
Zygmunt Raczkowski.

Postać i wina zwrotniczego kolejowego

stała się od wielu już lat przysłowiową i

symboliczną. Przenieśliśmy ją z terenu czy-

sto kolejowego na

W jednym z ostatnich numerów za
|miesciliśmy krótkie sprawozdanie o
,ksiązce prezesa Klubu Narodowego
prot. Romana Rybarskiego, p. t.
'„Podstawy narodowego programu go
spodarczego. Ostatnią swoją pracę
jak znaznaczyliśmy przeznaczył prot.
Rybarski dia szerszego ogółu, który
interesuje się sprawą naszego bytu
gospodarczego i szuka drogi wyj-
ścia z dzisiejszych trudności. „Pod-
stawy narodowego programu gospo-
darczego' przedstawiają najważniej-
sze sprawy gospodarcze, w myśl pro-
gramu narodowego. Źle się dotych-
czas traktowało w Polsce sprawy rol
nicze. Profesor Rybarski zwraca u-
wagę, że ziemia nie jest przedmiotem
zwyczajnego kupieckiego przetargu.
Ziemia bowiem to więcej niż dom,
niż pieniądz, niż każdy towar, bo
ziemia jest najbardziej wsobistą po-
stacią własności, a zarazem jest naj-
większą wartością społeczną i naro-
dową. Szczególnie silne przywiąza-
nie do ziemi widzimy u chłopa pol-
skiego. Ten głód ziemi nie jest zja-
wiskiem czysto ekonomicznem. Jest
wyrazem żądzy własności. „Chłopi
|kupowali ziemię za cenę, która nie
przynosiła właściwego oprocentowa-
nia. By się na ziemi utrzymać, by po-
większyć gospodarstwo, chłop porńo-
si nieraz ogromne ofiary, którychby
nie wytrzymał, gdyby jego stosunek
do gospodarstwa był czysto zarobko-
wy. Nie trzeba podkreślać dzisiaj, że

 
 

szersze pole i ilekroć

 

jakieś złodziejstwo, oszustwo, czy katastro-

tę spadła na jakiegoś drobnego pionka, mó-

wimy, że „znaleziono  zwrotniczego”, na

którego można zwalić

Mądrość narodów wyrażała przez tę prze-

nośnię stwierdzany na każdym kroku fakt,

że mimo wszelkich uroczyście proklamowa-

nych i zawarowanych praw równości,

możny zawsze potrafi się obronić, a ną bie-

daku się skrupi.

Tym utartym torem poszło w
pierwszej chwili śledztwo, wdrożone
po strasznej katastrofie kolejowej
pod Paryżem.

Jednakże niebawem zwolniono
Bogu ducha winnych maszynistów, a
ma ich miejsce wpakowano do kry-
minału sześciu głównych szefów
eksploatacji danej sieci kolejowej.

Wiadomość godna uwagi, bo aczkol-

wiek jedna jaskółka nie czyni wiosny, to

jednak może jest to początek agonji owego

symbolicznego zwrotniczego, na którym

skupiały się wszelkie winy?

Następnie omawia inż. Raczkow-
ski sprawę katastrofy na kopalni
Nelsona w Czechosłowacji.

Jest to dziedzina, której bardzo często

winę zwala się już nie na zwrotniczego, lecz

na siły przyrody, na żywioły. Oczywiście

musimy zawsze pamiętać o tem, że człowiek

i jego dzieła są wobec sił przyrody zniko-

mo drobne i t. zw. ujarzmianie natury jest

miemądrą przechwałką. Ale i w tych wypad-

kach dobrze jest, jeżeli owym niszczącym

siłom przyrody pilnie patrzeć na palce.

Przypomina dalej autor artykułu
dzieje katastrofy „Tytanika”, który
wprawdzie rozbił się o góry lodowe,
lecz jakoś dziwnie szybko poszedł
na dno.

Powstaje więc pytanie:
Dlaczego nie działały przegrody, mają-

ce zapobiegać wdarciu się wody do całego
kadłuba? Wiadomo było, że „Tytanic” za-

tonął w pierwszej swej podróży, głucho

jednak było o tem, że puszczono statek

niewykończony, że pracowano jeszcze w

drodze nad ostatecznem montowaniem
urządzeń. | nie wiemy jaką naprawdę rolę

w katastrofie odegrały przemożne siły na-
tury, a jaką chęć zysku i zdystansowania

konkurencji. Towarzystwo okrętowe dość

było potężne, aby nie dopuścić do zbytnich

rozwodzeń się nad tą sprawą

Okazuje się, że wielka prasa za-
chodnia w tym i w wielu innych wy-
padkach okazała się złym organem
kontroli społecznej.

Jednakże urok, jaki miały dotychczas

wszechwładne rządy wielkiego kapitalu

rozwiewa się powoli, gdy coraz wyraźniej-

sze się staje fiasco tych rządów. Krytyka

staje się śmieszna, opinja nie daje się tak

łatwo sugerować i domaga się wglądu w

sprawy, od których dawniej nietrtdno było
odwrócić jej uwagę. Może więc istotnie ów

legendarny zwrotniczy umrze? Możenabė-

dziemy zwyczaju sprawiedliwego rozdziału
nagrody i kary? Byłby to błososławiony

skutek kryzysu.

 
Ziemia nie jest towarem.

bu Narodowego właściwie mic dodać
by nie należato. Przypomniec jednak
należy, że już rok temu Koło wiej-
skie Str. Nar. w Fiotrowicach, pow.
Puławskiego, przystało list do Zarzą-
du Głównego Stronnictwa, w którym
wypowiedziało się w spiawach rol-
nych. Narodowcy - rolnicy, stojący
na tem zasadniczem stanowisku, że
ziemia polska nie jest towarem, ale
największą wartością narodową, do-
magają się stanowczo, ażeby prze”
kreślić ostatnie pozwolenia na naby-
wanie ziemi polskiej przez żydów.
Na ziemi może tylko ten gospoda-
rzyć, kogo wiąże z nią ściślejszy sto-
sunek. Jeżeli kto napywa ziemię, po
to, aby z niej wydobyć w jaknajkrót-
szym czasie jaknajwięcej zysków,
len jest pasorzytem, a nie ro!nikiem.
Słusznie przeto domagają się polscy
rolnicy, aby ziemię posiadaną przez
żydów wywłaszczyć i rozparcelować
między drobnych rolników. Poza tem
domagają się gospodarze z Piotro-
wic, ażeby na Ziemiach Wschodnich
ułatwić po odpowiedniej cenie naby-
cie ziemi ludności polskiej i żeby
tam stworzyć silne, dobrze zagospo-
darowane osadnictwo polskie,

Dla podtrzymania osadnictwa na-
leżałoby powołać instytucję włości
rentowych, któraby zapewniła rol-
nikom długoterminowy tani kredyt,
a jednocześnie dała im kontrolę i o- piekę nad ich gospodarstwami i nie
jpozwoliła dzielić drobnych warszta-

żelaza: w Rmeryce przypada na rolnictwo ma podstawowe znaczenie |tów.
miesrkańca 340 kg., w Belgji 150, w naszem życiu gospodarczem i żej Obecnie rząd przejmuje od wiel-
w* F ancji 140, w Niemczech 96, błędna była polityka, która nie do-|kiej własności ziemię za zaległe po-

w P<lsce 50.

T<ania zużywa Anglik 16 kg,

Amerykanin 13 kg, Beigijczyk 11,

Francuz 8, Szwajcar 7, Włoch 5,7,

Niemiec 4,7, Polak zaledwie 2 i pół.

Ustępują nam tylko kraje bałkań-

skię i wschodnie, ale mała to dla
nas pociecha.

Nie potrzebujemy tłumaczyć, ja-

kie znaczenie w rolnictwie mają

sztuczne nawózy. Nawoz sztuczny
zdwaja plon, od tego zaś zależy
wyżywienie narodu. Jakoż Niemcy
zużywają na hektar 279 kg., Danja

274 kg., Polska tylko 50 i to tylko

dzielnice zachodnie, nasze wschod-

nie gospodarstwaj nie znają tego

„zbytku*.

Odpowiednio do tego przedsta-
wiają się oczywiście takżę plony:

ceniała rolnictwa. Przeważna część
ludności żyje z roli, a przemysł i han
del może tylko wtedy dcbrze się roz
„wijać, gdy powodzi się rolnictwu",
| Do słusznych uwag prezesa Klu-

Belgja zbiera z hektara prawie trzy
razy więcej niż my.

O konsumpcji produktów spo-

żywczych, najważniejszych, gdyż

potrzebnych dla utrzymania sił i

zdrowia narodu, jego rozrodczości.
pomówimy w osobnym artykule.

Tu tylko jiko kurjozum zaznaczymy,

że w Hoiandji przypada na miesz-

kańca 17 kg., w Danji 12, a w Pol-
sce... 15 deka! A przecież Polska

jest krejem nawskroś rolniczym, po-
siada olbrzymie pastwiska, wogóle

jak mało innych nadaje się do ho- 

|datki i długi państwowe, Cały wysi-
jłek powinien iść w tym kierunku, a-
(żeby uławić stworzenie zdrowych,
średnich polskich gospodarstw wło-
ściańskich.

dowli bydła i gospodarki mlecznej.
Z powyższych cyfr widzimy, jak

bardzo niewyzyskany jest nasz rynek

wewnętrzny, widzimy, że moglibyś-
my naszą produkcję podwoić i po-

troić i wszystko znalazłoby zbyt ne
rynkach wewnętrznych, o czem
oczywiście marzyć nie można, do

póki urzędnik otrzymuje pensje
głodowe, robotnik żyje z kilkunastu
złotowych zapomóg dla bezrobot-

nych, a kupiec, przemysłowiec we-

getuje pod ustawiczną grożbą se-
kwestru. 

DZIRNNIKMILEQSKA

odpowiedzialność, |
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|
odszedł od nas na zawsze człowiek|
potężnego umysłu, duch żarliwy, nie-
ustający w walce, wielki i przedziw-
nie czysty charakter — ś. p. ksiądz
dr. Kazimierz Lutosławski. Dziesięć
lat — okres tak przecież bogaty w
wydarzenia; oto stoimy w obliczu
innego już zupełnie świata. A prze-
cież nie będzie to tylko szablono-
wym zwrotem literackim, skoro
stwierdzimy, że pamięć księdza Ka-
zimierza żyje wśród nas, że czyny
Jego wciąż nowe rodzą owoce, że
przykład Jego świeci i długo świe-
cić będzie nowym pokoleniom Pola-
ków.

Wielki Polak, wielki obywatel,
życie swoje wypełnił po brzegi służ-
bą Bogu i Narodowi. W. nieustannej
czynnej walce rozżarzył się duch Je-
go wspaniałym i jasnym płomieniem.
Wskazywał innym drogę. Wspierał
słabych, budził nową nadzieję w znu
żonych walką, trwogę i wstyd wśród
ludzi małego serca.

Cześć Jego świetlanej pamięci!

Ś.p. ks. dr. Kazimierz Lutosław-
ski urodził się w rodzinnym Drozdo-
wie, ziemi łomżyńskiej w 1880 roku.
Ojciec Franciszek i matka Paulina
ze Szczygielskich umieli w okresie
tryumfującego pozytywizmu  stwo-
rzyć w domu swoim atmosierę obcą
duchowi czasu. Dom to był znany w
całej b. Kongresówce, piękny wzór
staropolskich cnót obywatelskich,
bezinteresowności i służby dla kra-
ju. Tam spędził swe lata chłopięce.
Po ukończeniu studjów gimnazjal-

nych w Rydze wyjeżdża do Szwajca-
тй, gdzie w Zurychu uzyskał w roku
1903 dyplom doktora medycyny. W
r. 1905 ukończył kurs fizyki w Lon-|
dynie. W tym czasie ś. p. Kazimierz
Lutosławski z bratem swym  Józe-
łem brał czynny udział w życiu pol-
skiej młodzieży studjującej zagra-
nicą.
W roku 1905 wraca do kraju. Wy-|

daje kilka broszur z zakresu badań
pedagogicznych. Wkrótce jednak
wraca znów do Szwajcarji i tu po-
święca się studjom nad teologiją. W
roku 1912 otrzymał święcenia ka-   

|  Kogokolwiek zapytanoby, jak
przedstawia się dzieio Hitlera, do-

| konane, w pierwszym niespe'na roku
[1933 rządów. objętych śU-go stycz-
mia r. ub., odpowie w  najzwięziej-
szem ujęcy: .
— Stworzenję w miejsce związ-

kowej Rzeszy Bismarcka z r. 1870
jednolitych Niemiec z chwilą miano-
wania namiestników w kwietniu
1933 r. i zaniechania wyborów do
sejmów krajowych w listopadzie
1933 r. Podciągnięcie całego życia
niemieckiego pod jeden strychulec
nacjonalno - socjalistyczny, pod ha-
stem t. zw. Gleichshaltung i t. zw.
Totalitat, we wszystkich dziedzinach
od ruchu politycznego przez zawo-
dowo - gospodarczy aż do umysło-
wego i religijnego włącznie. Pchnię-
cie zagraniczne jpolityki Niemiec, z
chwilą wyjścia 14-go października z
Genewy, na nowe tory z gładkiemi
rokowaniami nazewnątrz i przyspie-
szonem zbrojeniem się nawewnątrz.

Jakież jednak dzieło swe widzi i
co w niem wyszczególnia sam kanc-
lerz Hitler?

Takie oświetlenie własne jest
zawsze bardzo zajmujące i pouczają-
ce, Wiidząc płomień ruchu nacjonal-
no - socjalistycznego, który ogrzewa
dzisiaj Niemcy, dociera się w sam
środek ogniska. Słysząc krążenie
krwi hitleryzmu, które ożywia Irze-
cią Rzeszę, przykłada się ucho do
samego serca. lembardziej, że Hit-
ler, który zna, jak mało kto, war-
tość mówienia, nie mówi, by nic nie
powiedzieć,

Otóż w swem noworocznem orę-
dziu do własnego stronnictwa wy-
mienia od kolejno, w obszernem roz-
winięciu, następujące dzieła pierw-
szego roku:

1. Wytępienie, po czternastolet-
niem przygotowaniu, w ciągu pół ro-
ku rządów, komunistycznego i socja-
listycznego marksizmu i to nie przez
ząkaz organizacji, jak dodaje niezu-
pełnie zgodnie z prawdą, ale przez
odebranie mu rzesz ludu, co znowuż
istotnie jest „w znacznej mierze praw
dziwe.

2. Usunięcie także niesocjalistycz
nych stronnictw.
"3. Zastąpienie parlamentaryzmu

zasadą władzy przewództwa i pier-
wiastkiem osobowości.

4. Przebudowa Rzeszy w duchu
jedności, przez przełamanie oporów
miejscowych, oraz stworzenie jedne-
$0 i zjednoliconego narodu niemiec-
kiego, z usunięciem szkodników
wspólnoty narodowej, co wydaje się
uboczną wzmianką o wyłączeniu ży-
dów ze społeczności niemieckiej.

5. Walka z nieprawością, oraz u-
wolnienie życia gospodarczego od
pasorzytnictwa ze strony marksistow
skich  organizacyj zawodowych i
wielkiego kapitału.

— 6. Zmniejgzenie bezrobocia o wy-
soki, jak ogólnikowo to brzmi, od-
setek, m. in. przez budowę dróg, roz-  

znicę zgonu
š. p. ks. Kazimierza Lutosławskiego.

| Dziesięć lat mija od chwili, kiedy płańskie, w dwa lata później zdobył Na kongres ten przybyłyby delegacje

tytuł doktora teologii.
Wojna zastała Go już w kraju.

Zmuszony był wyjechac do Rosji.
Nowe sytuacje, nowe nadzieje i mo-|
żliwości, w obliczu ktorych stanął
wówczas Naród Polski, rzuciły księ-
dza Lutosławskiego w wir życia pu-
blicznego. Roztoczył czujną i ro-
zumną opiekę nad rzeszami polskich
wyśnańców. Zdobył sobie olbrzy-
mią popularność zwłaszcza wśród
miodzieży harcerskiej, której patro-
nował do ostatnich lat swego życia.
Współdziałał w wydawaniu szeregu
pism polskich w Rosji.

Po wybuchu rewolucii rosyjskiej
życie organizacyjne Polasów zysku-
je nowe tempo i rozmach. W sierpniu
1917 roku š. p. Kazimierz Lutosław-
ski powołany został w skład władzy
wykonawczej Rady polskiego zje-
dnoczenia międzypartyjnego.

Nadeszły czasy rządów bolsze-
wickich. W; zaciętej, strasznej walce
z nimi zginęli dwaj bracia księdza
Kazimierza: ś. p. Marjan i Józef Lu-
tosławscy, obaj rozstrzelani. On
sam, niemal cudem zdołał się prze-
dostać do Kijowa, gdzie w dalszym
ciągu prowadzi. doniosłą akcję orga-
nizowania polskiej siły zbrojnej.

Jesień roku 1918 zastaje Go już
w Warszawie. Jako poseł ziemi łom-
żyńskiej wchodzi w skład pierwsze-
go sejmu ustawodawczego. W roku
1920, w czasie bolszewickiego najaz-
du, bierze czynny udział w walce
jako kapelan wojskowy na froncie.

Wi życiu politycznem odrodzonej
Polski brał ś. p. ksiądz Lutosławski
udział niezwykle wybitny. Jego nie-
ustająca, niewyczerpana  energja,
żarliwość, zapał, nieugięta wiara w
słuszność wyznawanych zasad, spra-
wiały, że przy swych wielkich talen-
tach parlamentarnych stanowił w
ówczesnem życiu politycznem Polski
siłę wręcz olbrzymią. Nie było isto-
jtnie żadnęj dziedziny publicznego
życia, na którąby bezpośrednio lub
pośrednio nie oddziałał -— zawsze w
porę i zawsze trafnie.

Śmierć zabrała Go w sile wieku,
w 44-tym zaledwie roku życia. Zmarł
w Drozdowie, 5 stycznia 1924 roku.

- Rol dzieła Hitlera.
ległą naprawę domów mieszkalnych,
rozpoczęcie pomnikowych budowli,
co wygląda trochę na przekład z
włoskiego na niemieckie narazie ra-
czej nagłówków niż dzieł.

7. Wzmocnienie osobnem ustawo
dawstwem zagrożonego włościańst-
wa.

8. Wielkie przedsięwzięcia pomo-
cy społecznej, które narazie nie dają
„rg zadowalających wyników,
ale,
styczny walczył przez lat czternaś-
cie o władzę aż do powodzenia, tak
podejmie aż do powodzenia walkę z
biedą.

9. Przez zjednoczenie ewangelic-
kiego wyznania w Kościół Rzeszy,
oraz zniszczenia stronnictwa Kato-
lickiego Centrum i związanie kato-
licyzmu Konkordatem, ustalono sto-
sunek między oboma chrzes:ijańskie
mi wyznaniami i państwem

10. Z dziennikarstwa niemieckie-
$0 uczyniono narzędzie wychowaw-
cze narodu w: najlepszem, jak głosi
to określenie, znaczeniu.

11. Podniesiono w narodzie nie-
mieckim poczucie jego wartości,
przeciw lichocie tylko rządów po-
przednich a nie narodu, co zapewne
obejmuje wpajanie przekonania o
wyższości rasy germańskiej i jej zdo-
bywczych przeznaczeniach.

12. Godność i równouprawnienie
narodu niemieckiego jes: celem na-
zewnątrz z unikaniem nowego roz-
lewu krwi.

Tak brzmi samo noworoczne wy-
liczenie prac przez Fiihrera w odez-
wie do własnego stronnictwa a na-

biera ono rumieńca życia i uciele-

jak ruch nacjonalno - socjali-'

Kongres urzędników,
Organizacje urzędnicze postano-

|wiły zwołać ogólnokrajowy kongres.

|wszystkich organizacyj urzędniczych
'zarówno pracowników państwowych
jak i kolejowych, pocztowych, mo-
nopolowych, nauczycielskich, sę-
dziowskich i t. d.

Komisarz rządowy?
W dziennikach sanacyjnych po-

jawiła się wiadomość, że pomiędzy
15 a 25 stycznia zostanie mianowany
w Warszawie komisarz rządowy, a
w maju zostaną rozpisane wybory do
rady miejskiej.

Ce z mandatami?
W. kołach poselskich budzi pew-

ne zdziwienie, że komisja wyborcza
nie załatwiłą dotąd sprawy manda-
tów wygasłych wskutek wyroku
brzeskiego i nie wyznaczyła następ-
ców skazanych posłów, podczas gdy
załatwiła sprawę późniejszą man-
datu posła, który wchodzi do BB. na
miejsce zmarłego Jaegera.

Na tle sprzwy brzes-
kiej.

Jak się dowiaduje agencja PID.
w drugiej połowie bieżącego miesią-
ca znajdzie się na wokandzie XI wy-
działu cywilnego Sądu Okręgowego
w Włarszawie proces cywilny. będą-
cy wynikiem zabezpieczenia kosz-
tów sądowych na ruchomościach b.
posłów, skazanych w procesie brze-
skim. Żona b. posła Kiernika wystę-
puje do sądu o uchylenie zajęcia na-
łożonego przez komornika na ru-
chomości w mieszkaniu dr. Kierni-
ka, które oszacowane zostały na su-
mę 2.200 zł. Powołała ona szereg
świadków na okoliczność tego, że
zajęte ruchomości nabyła z włas-
nych funduszów i są jej prywatną
własnością.

Witos chce kupić gospodar-
stwo na Siąsku Cieszyńskim.

Obiegają pogłoski, że b. poseł
Witos zamierzą kupić na Śląsku Cie-
szyńskim drobne gospodarstwo rol-
ne i osiąść w pobliżu granicy, Miał
się on zwrócićdo władz czeskich z
prośbą o zezwolenie na zakup gospo
darstwa.

 

Mordercy brzozowscy przed
Sądem Najwyższym.
sprawie krwawego napadu na

mjr. Chudzika i mjr. Owoca skazani
zostali przez sąd przysięgłych w Sa-
noku komisarz policji Bolesław Dre-
wiński na 5 lat więzienia, wywiadow
ca policji Stefan Stankiewicz na 2 i
pół roku więzienia i konfident poli-
cji Roman Jajko na 2 lata więzienia.
Od tego wyroku Drewiński i Stan-
kiewicz odwołali się. Rczprawa
przed Sądem Najwyższym została
wyznaczona na 8 stycznia.

Komendant p. w. are-
sztowany za nadużycia
Z polecenia prokuratorskich władz

|wojskowych osadzono w areszcie
loficera 13 pułku piechoty kpt. Ko-
|walskiego, komendanta przysposo-
i bienia wojskowego w Pułtusku. Za-
rzucono mm nadużycia finansowe.
W. tej samej sprawie siedzi już inny
oficer tego pułku, chorąży Chinc.

Wykrycie przemytu
narkotyków w Tczewie.

Policja w Tczewie dowiedziała
się drogą poufną, że w ciągu ostat-
nich tygodni tajne rynki niedozwolo-
nych środków leczniczych zalane zo-
stały większą ilością rozmaitych
narkotyków. ;
W toku dochodzeń aresztowała

policja w Tczewie Józefa Węglikow-
skiego ze Starogardu, przy którym
znaleziono pół kśg. opjum, wartości
około 3.500 zł.

Drugi aresztowany Klein zdołał
na czas narkotyki ukryć. Według
wszelkich przypuszczeń nabywali
oni narkotyki od marynarzy gre-
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śnień niejako przez jednoczesne O-|ckich, Sledztwo w toku.
sobne pisma z wyrazami uznania,
które otrzymali odeń odznaczeni w
ten sposób najbliżsi widocznie współ
pracownicy:

PP. Rudolf Hess, zastępca Fiih-
rera w stronnictwie, Schawarz, skar-
bnik. Amann, nakładca i kierownik
wydawnictw, Roehm, szef sztabu od-
działów szturmowych S. A., Him-
mler, szef sztabu oddziałów ochron- |?
nych S.S., Goebbels, minister propa-
gandy, Rozenberg, kierownik polity-
ki zagranicznej i ideologii. Goering,

pruski prezes rady ministrów. Ley,

kierownik związków zawodowych,
Baldur von Schirach, kierownik mło
dzieży, Buch, kierownik sądu pdf
tyjnego, Seldte, b. dowódca Stal-
helmu włączonego w oddziały sztur-
mowe.

Jest to pochód niewątpliwie po-
tężny i można tylko dodać, że kan-
clerz Hitler, czuwając nad słowami
Fiihrera Hitlera, raczej... przygłu-
szył w swem wystąpieniu noworocz-
nem dudnienie jego, a przedewszyst-
kiem tupot kroków 2-miljonowego
wojska oddziałów szturmowych i ło-
skot warsztatów, pracujących nad
uzbrojeniem Niemiec.

Stanisław Stroński,

 

Teatr w więzienia mokotowskiem.
Jutro w sali rekreacyjnej więzie-

nia mokotowskiego przy ul. Rakow-
skiej odbędzie się specjalne przed-
stawienie artystów scen warszaw-
skich dla więźniów. Artyści wystę-
ować będą zupełnie bezpłatnie.
Podobnie wśród widzów znajdą

się również b. więźniowie brzescy,
pp. Mastek, Barlicxi i Dubois. |

Jak donosi prasa warszawska, b.
poseł Dubois zeznawał w sobotę w
sądzie grodzkim przy ul. Leszno
112 w charakterze świadka. O przy-
byciu więźnia brzeskiego do sądu
dowiedzieli się wkrótce przyjącie
polityczni p. Dubeis, którzy poczęli
gromadzić się przed lokalem sądu,
chcąc się z nim zcbaczyć. Jednak
nie doszło do tego, wskutek ma-
newrów eskorty.

Caytajcie i prenumerujcie!
najlepszy | najtańszy polski tygodnik

lustrowan;

„nokija Vata“ do nabycia we wszystkich kioskach
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KRONIKA.
Wymówienie pracownikom Kasy Chorych.

|
|

  

Pracownicy I personel Iekar-
ski Kasy Chorych m. Wilna otrzy-
mał wymówienie pracy na dzień

1 kwietnia rb.
Z kwietniem ma być wprowa-

dzona poważna obniżka pensyj,
dochodzących do 30 proc. do-

tychczasowych pokorów pobie-
ranych przez personel lekarski.

 

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki: o L ką
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska|

Nr. 2 (telei. 16 5i), Frumkina — ul. Nie-|
mieska Nr. 23 (telef. 3-29) i Resikewskie- |
$o — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wyseekie-|
$o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst- |
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Od poniedziałku dyżurują:
Jundziłła P, — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98): Markowicza — ul. Piłsudskiego |
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-|
ska; « Sokołowskiego — ul. lyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz

KRONIKA KOŚCIELNA.
— Apel

 

Komitetu Ratowania
Bazyliki do gmin. Komitet Rato-
wania Bazyliki Wileńskiej zamierza
w najbliższych dniach zwrócić się,
do wszystkich gmin województwa:
naszego i całej archidiecezji wileń-;
skiej z apelem wzięcia udziału w|
akcji ratowania zagrożonej Świątyni
wileńskiej.

Komitet będzie prosił zarządy
gminne, by sporządzając prelimina-|
rze budżetowe na rok bieżący, ze-|
chciały wyasygnować pewne kwoty,
na remont katedry.

Prośby te zostaną rozesłane w
tych dniach.

Z MIASTA.
— Roboty nad budową mauzo-

leum królewskiego w podziemiach|
kaplicy św. Kazimierza w Bazylice
wileńskiej posuwają się w dalszym,
ciągu naprzód. |

Po zakończeniu prac przygoto-.
wawczych rozpoczęto układania na
ścianach podziemi warstwy kor:o-|
wej, grubości około 2 cm.

Warstwa Korkowa zostanie uło-/
żona w najbliższych dniach, tak, że
w połowie bieżącego tygodnia roz-
pocznie się instalacja wiaściwej iz0-
lacji podziemi.

—Prof. Birżyszka a radjc wileń-
skie, W czasie pobytu w Wilnie
prof. Birżyszka odbył konterencję z
dyr. Polskiego Radja w Wulnie, p.
Hulewiczem. Tematem rezmów byty
sprawy transmitowania wiadomości
radjowych. Przy sposobności p.
Birżyszka interwenjowai w sprawie|
pewnego wywiadu, rzekomo udzie-

lonego przez niego.
SPKAWY_ ADMINISTRACYJNE.

 

—  Protokuiy administracyjne.
Wiadze administracyjne w ciągu
miesiąca grudnia sporządziły 437
protokuiow  karno - administracyj-
nych га nieprzestrzeganie godzin
handlu, przepisów sanitarnych, opil-
stwo, zakłócenie spokoju publicz-
nego, uprawianie nierządu, nieprze-
strzeganie ruchu kołoweżo i piesze-
$0 1 t. p.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kurs dla pracownic paraijal-

nych w Wilnie. Szybki rozwój akcji
charytatywnej z powodu ogólnego
zubożenia — i nędzy, wymaga więk-
szej ilości wykwalifikowanych praco
wników. Każda niemal parafja po-
trzebuje odpowiednio wyszkolonej
pracowniczki _W związku z tem
Związek Tow. Dobroczynnych „Ca-
ritas' przy poparciu Arch. Instytutu
AkcjiKatolickiej, organizuje specjal
ny dwutygodniowy, wsiępny kurs
dla pracownic (sióstr) parafjalnych,
który odbędzie się w drugiej połowie
lutego r. b.
IW kursie biorą udział osoby świec

kie jak i zakonne.
Zgłoszenia po informacje należy

nadsyłać do Śekretarjatu Związku
„Caritas* w Wilnie, ul. Metropolital-
na 1, dołączając znaczek pocztowy
za 30 gr. na odpowiedź. Zgłoszenia
osobiste w godzinach urzędowych od  9 — 2popoł.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—  GĘSi poiskie ао niemiec.

Jako w miesiącach sezonowych
eksportowano w grudniu 33000
sztuk gęsi do Niemiec. Wartość
eksportu wynosi 140 tysięcy ziotych.
Da rynku zbytu daje się powoli
odczuwać konkurencja ze strony
Litwy 1 Węgier.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyr. Gimnazjum  human.-

koeduk. dia dorosiych im. ks. P.
Skargi podaje do wiadomości, iż za-
pisy na ll-gie półroczer. szk. 1933/34
przyjmować będzie kancelarja od
ania 8 stycznia w nowym lokalu
(ul. Dąbrowskiego Nr. 5 — siedziba
gimn, K. Weleraj.

Egzaminy wstępne rozpoczną się

16 b. m.
Nauka — w godzinach od 16,30

do 21-ej.
RÓŻNE.

—Podziękowanie, Zarząd ochron
ki dziennej przy iu. Korzykowej 7,
składa serdeczne podziękowanie Za-
rządowi Kasy Komunalnej w Wilnie
za ofiarowane 200 zł. na dożywianie
biednej dziatwy.

dn.

l Lame ii a i SDAS,

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka.
— Dziś, o godz. 4-ej pop dana będzie

na przedstawienie popołudniowe „Fraulein
doktor".
— Wieczorem o godz. 8-ej „Kobieta

i szmaragd”,
— W. poniedziałek o godz. 8-ej w. po

raz ostatni „Miriam”, Ceny propagandowe.
— Teatr muzyczny „bLutnia”. Dziś

dwa przedstawienia: O godz. 4 popoł. po
| cenach zniżonych operetka „Pod białym
xoniem“, zaš o godz. 8 m. 15 wiecz. Rewja
Świąteczna.
W poniedziałek

Swiąteczna.
— Teatr Objazdowy. W poniedziałek

b. m. Teatr Objazdowy wyrusza w trzecie
artystyczne tournee ze sztuką A. Słonim-
skiego „Lekarz bezdomny*, z jedną z naj-
lepszych komedji współczesnej literatury

scenicznej, 8.1. Teatr Objazdowy gra w No-
wo - Święcianach, 9.1. w Staro - Šwiecia-
nach, 10.1. w Brasławiu. k
— Widowisko baletowe Sawiny-

Dolskiej. Wi sobotę, 13 stycznia, w
teatrze „Lutnia”* odbędzie się wido-
wisko baletowe Sawiny-Dolskiej. W
programie balet „Dziadek do orze-
chów” muz. Czajkowskiego. W dru-
giej części ludowe i klasyczne tańce.
Udział przyjmują uczenice studjum
baletowego. Początek o godz. 4 pop.

— Teatr - Kino Rozmaitości. Dziś po-
CE seansu o godz. 2-ej :„Gorzka her”
ta",

raz jeszcze Rewia

Sylwester Pana Antoniego.

Gdy pan Antoni obliczał swe fundusze,
jakie mu po świętach pozostały, świat wy-

dał mu się szarym i brzydkiem. Nie pomógł

Nowy Rok a wraz z nim — świeża pensja.

Pan Antoni zaawansował się nieco w wy-

datkach i gdy zapłacił swe zobowiązania, to

na styczeń niewiele mu pozostało Smutno

przeszedł św. Sylwestr, który lubi by go
obchodzono hucznie i wesoło.

Zresztą, prawdę powiedziawszy, panu

Antoniemu chodziło głównie właśnie o Syl-

westra. Że swem kawalerskiem mieszka-

niem i wiktem da sobie radę, ale godne po-

żegnanie roku starego i przywitanie się z

nowym wymaga żywej gotówki i to sporej.

Niestety w tym roku powitanie było

bardzo skromne. Podczas długiego wieczo-
ru dużo miał czasu na rozmyślenia. I oto
przyszła mu nagle do głowy myśl:

5  — lstotnie, w tym roku trzeba zatrosz-
czyć się o siebie! Jeżeli tę trochę grosza,

jaka mi pozostaje, ulokuje naprzykład wlo-

sie loteryjnym, to jak gdyby nigdy nic mo-

śę zostać miljoneremi
—Następnego Sylwestra uczczę tak, że

mi tegoroczne zaniedbanie wybaczy.
A że pan Antoni był czwiekiem L

kiej decyzji, więc z miejsca poszedł do ko-

lektury i nabył los IV-ej klasy Loterji Pań-
stwowej.

Kto wie, może za miesiąc będzie rze-

czywiście miljonerem.

Choinka dla dzieci członków
Chrześcijańskich Związków

Zawodewych.
Wczoraj po południu w sali To-

warzystwa Chrześcijańsziego Domu
Ludowego przy ul. Metropolitalnej 1
odbyła się tradycyjna choinka dla
dzieci _ niezamożnych członków
chrześcijańskich związków -zawodo-
wych, zorganizowana przez Centralę
tych związków.

Dużą salę, pięknie udekorowaną
kwiatami i zielenią, zapełniła dzia-
twa, radując się choinkami, usta-
wionemi pośrodku sali, przybranemi
w łakocie i zabawki.

Do zebranej dziatwy i rodziców
przemówił w imieniu Arcypasterza
ks. kan. dr. Piaszczyński z Łomży.
Następnie w imieniu Centrali chrze-
ścijańskich związków zawodowych
przemawiał ks. mgr. Aleksander
Mościcki.

Po przemówieniach rozdano dzie-
ciomi paczki. Każde z dzieci otrzy-
mało po dwie paczki. W jednej były
łakocie i smakołyki, a w drugiej ar-
tykuły spożywcze, jak bułki, kieł-
basy i t. p. Obdarowano około 500
dzieci.

Uroczystość zakończyło przed-
stawienie dla dzieci, na które zło-
żyły się tańce ludowe, piosenki it. p.
Mali słuchacze byli formalnie olśnie-
ni. Na wszystkich twarzach widnia-
ła radość wielka i zaciekawienie.
To też po każdym numerze na sali
zrywała się istna burza oklasków
i głośnych „braw”.

Przedstawienie to urządził dla
dzieci znany i niestrudzony organi-
zator widowisk dziecinnych, p. Pe-
taszewski, przy wsęółudziale sekcji
teatralnej  Chrześcijańskiegc  Uni-
wersytetu Robotniczego.

Przy okazji należy zeznaczyć, że
od pewnego czasu wspomniana sek-
cja rozwija coraz intensywniejszą
działalność, dając raz po raz szereg
przedstawień, zarówno (Ja dziatwy,
jak i dla starszych. Wielką zasługę”
w tej akcji ma p. Petaszewski, który,
nie licząc się z czasem, bez żadnego
wynagrodzenia, nietylko organizuje
przedstawienia i widowiska, lecz
również sam pisze dla tych przed-
stawień scenarjusze, m. r. s.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 7 stycznia 1934 r.
1.00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeństwo

12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek muzycz-

ny. 13.00: „Jak ułożyć statut spółdzielni

pracy” — pogad. 14.00: Audycja dla wszyst-

kich „Betlejem” — pogad. 15.00: „Wychów

jagniąt owiec wrzesówek”" — odczyt. 15.20:

Koncert. 16.00 Wesoła audycja dla dzieci.
16.30: Chwilka pieśni artystycznej (płytyj.
16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Amerykanka” —

pogad. 17.15: Polska muzyka ludowa. 18,00:
Słuchowisko. 18.40: Recitai CY
19,15 Odc. pow. 19.30: Radjotygodnik. dla

młodzieży. 19.50: Muzyka lekka. 21,00:

„Święta w Paryżu”. 21.15: Mecz bokserski
Polska — Niemcy. 21,45. Wiad. sportowe.
22,00: Audycja wesoła. 23.00: Kom. meteor.
23.05: Muzyka tan.

Poniedziałek, dnia 8 stycznia 1934 r.
7.00: Czas. 12.05: Utwory Liszta (płyty).

12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka operet-

kowa (płyty). 15.15: Pogadanka łowiecka.

15.40:Kosze dla młodzieży (płyt). 16.10:

Koncert. 16.40: Francuski, 16.55: Duety wo-
kalne. 17.15: Utwory fortepjanowe. 18.00:

„Jak żyją nasze rośliny zimą” — odczyt.

18.20: Aud. żołnierska. 18.45. Nowe po
taneczne. 19.15: Odc. pow. 19.40: Kom.
sportowy. 20.00: Odczyt aktualny. 21,15:

Koncert. 22.00: Audycja literacka: „Duchy

w zamku” — p-g. Oscara Wilda. 22.30: Mu-
zyka tan. 23.00: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Arcydzieła dawnej muzyki skrzypcowej.
Pod takim tytułem rozgłośnia wileńska

w niedzielę o godz. 16.30 kwadransowy kon-
cert z płyt, w którym usłyszymy następują-

ce utwory — 1. Corelli „La Folia" w wyko-
naniu Y. Menuchina, 2. Veracini „Largo“ w
wykon. J. Szeigetiego oraz 3. Bach - Sonata
skrzypcowa w wyk. Buscha.

Najmłodsza muzyka polska.

W poniedziałkowym programie znaj-
duje się XL z kolei audycja, obejmująca mu-

zykę polską z okresu pó odzyskaniu Nie-

podległości. Zapozna ta audycja z twórczo-

ścią najmłodszych naszych kompozytorów

jak Czesław Marek, Jan Maklakiewicz, Je-

rzy Fitelberg, Michał Kondracki i Roman
Palester. Jako wykonawcy wystąpią oprócz

orkiestry — skrzypaczka francuska+ Co-

lette Franz i czołowy wiolenczelista K. Wił- 
 

Echa wspólnej przyszłości.
(Polskie tradycje narodowe w pieśniach i podaniach ludu litewskiego).

Wspólna przeszłość obu naro-
dów, polskiego i litewskiego wy-
cisnęła swoiste piętno ną litewskiej
tradycji ludowej. Wśród baśni i
klechd opowiadanych w długie wie-
czory, gdzieś na Żmudzi, czy Litwie,
w strofach piosenek, śpiewanych
przez prządki, nieraz usłyszeć można
nazwiska bohaterów narodowych
Polski, nieraz znaleźć można echa
wielkich burz dziejowych,, które
wstrząsały tą krainą.

Naturalnie, najwięcej takich wspo-
mnień dały, stosunkowo najbliższe
daty 1831 i 1863 r., lata, w których
Litwa była nieraz widownią wiel-
kich wypadków. Przejścia te, samą
siłą rzeczy musiały * znaleźć swój
wyraz w tradycji i w twórczości lu-
dowej. Dziś młodzież wychowana
w duchit państwowości litewskiej,
wrogo przez nauczycieli i ducho-
wieństwo _usposobiona względem
Polski, omija skrzętnie wszystkie
takie podania i pieśni. Zachowują  się one jedynie w pamięci starych,
którzy już wymierają i którzy czę-

zachowane w swoistej
ludowej, niejako doku-

łączących niegdyś

przeszłości,
twórczości
menty więzów,
oba narody.

(W dzieciństwie słyszałem sporo
opowiadań i pieśni,” pozostały mi

jednak w pamięci tylko okruchy.

Chcę je tu przytoczyć, jako jeszcze

jedno świadectwo wspólnych trady-

cji narodowych, tak usilnie dziś za-

przeczanych z Kowna. Nie będę tu
pisał o stosunku włościan litewskich

do powstań, ograniczając się jedynie

do stwierdzenia, że wieś litewska
naogół ustosunkowywała się życzli-

wie, nieraz nawet biorąc czynny u-

dział w działaniach zbrojnych.
pow. poniewieskim krążą podania

o włościaninie Bitinasie, poddanym

Rudominów z Hołonet, dowódcy
oddziałku partyżanckiego w r. 1863.

Bitinas obdarzony podobno bajeczną
siłą, poległ jesienią, w bitwie przy

jeziorze Łańskiem, w pow. Wiłko-
mierskim, Nastrój partyzantów Biti-
nasa charakteryzują pieśni ułożone

przez lud z jego rodzinnych stron. |roku

 

komierski. Przed audycją słowo wstępne dr.

Alicji Simonówny.

mówiąc o obrażonych przez moskali
przez znieważenie emblematów, u-

czuciach religijnych. Zaczyna się od
słów: Jau Maskoliai War-

szowoje Szwenta kryžiu
sukapojo. (Jak to moskale w
Warszawie krzyż święty porąbali).
Ułożono ją w formie opowiadania

starego  dziada-pielgrzyma. Inna

znów piosenka jest już raczej żoł-

nierską, według treści i melodji, w

tempie marsza. Nastrojem cokol-

wiek przypomina pełne nadziei pio-
senki z 1831 r. Szczególnie ta nuta
otuchy brzmi w refrenie: — Kai
atgausim lenku karalyste

Gausim visi sajoryste ir

žemes gabala — (Gdy odbudu-
dujemy Krėlestwo Polskie, otrzyma-

my szlachectwo i ziemię).
Rok 1863 włościanie litewscy na-

zywają polskim — lenkmetis, a

1831 krakusowym — krakusme-

tis. Ta ostatnia nazwa pochodzi

zapewne stąd, że podówczas na
Litwie nazywano powstańców-chło-
pów krakusami. W chatach chłop-

skich czasem można spotkać sta-

ruszków, którzy sami nawet byli
|przygodnymi uczestnikami utarczek

1863. W ich opowiadaniach

sto, jeszcze będąc dziećmi, widzieli|Jedna z nich podaje w nieco prze- można wyczuć wyraźną sympatję

na własne oczy epizody z ostatniego;
powstania. Wraż z niemi giną echa!

kręconej formie wieść o zajściach z dla

r, 1861, o pięciu poległych, głównie|
ruchu powstańczego,
Mimo pańszczyzny, która gdzie-

DZIENNIK: MIECSDKI,,

TEATR MIEJSKI ,

(POHULANKA).
! „Kobieta i Szmaragd" sztuka w 3 |
| akt. H. Jenkinsa.
| Sztuki ujmujące głębsze zagadnie-
inia psychologiczne wychodzą z mo-|
dy i nie popłacają ani u nas, ani w;
krainie wuja Sama, czy 1mperjum
Johna Billa.

Poza starym Shaw'em, trochę,|
passez le mot, zdziwaczaiym na pun-
kcie podziwu dla bolszewizmu, któ-
rego jednak lwi pazur w złośliwej sa-
tyrze scenicznej zawsze stawia na
czele całej plejady współczesnych
pisarzy anglosaskich — oto co się pi-
sze i co interesuje tamteiszą (a i na-
szą!) publiczność: sensacja, trochę
kryminału, przetkane miłością, broń|
boże nie za głęboką, aie za to po-
godną i w miarę płomienną.

Do sztuk o tak przeciętnym po-
ziomie „ideowo-uczuciowym' należy
„Kobieta i Szmaragd”, Jest tam
młoda i ładna, spragniona życia i
wrażeń żona starego bankiera, jest
zakochany dygnitarz Scotland
Yard'u, jest gangster, bywalec dan-
cingowy, tlirtujący z bogatemi tan-
cerkami w celu ich okradania, są
inspektorzy policji, jest kradzież,
śledztwo, przesłuchiwanie areszto-
wanych no i oczywiście... szmaragd.

Wszystko ujęte w trzy akty
dowcipnie skonstruowane i powią-
zańe, pełne sytuacyjnych niespo-
dzianek o sensacyjnym posmaku,
składa się na całość, która niby sen-
sacyjny film zaciekawia dzisiejszą,
powiedzmy, szeroką publiczność, |
spragnioną beztroskiego spędzenia;
czasu.

{
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Wszystko pod czujnem okiem władzy.
Na marginesie ustawy rozrywkowej.

W ostatnim Dz. Ustaw ukazało się
rozporządzenie wykonawcze o przed
sięwzięciach rozrywkowych.

Każdy pragnący zorganizować ja-
kąkolwiek publiczną imprezę musi
na 3 dni przedtem zawiadomic wła-
dze administracyjne i podać dokład-
nie całkowitą treść imprezy,
nizatorzy odczytów nie mają wpraw-
dzie obowiązku p rzeds.awiania do
aprobty. całkowitej
ale muszą podać temat i program o-
raz zaznaczyć, czy mają byc ilustra-
cje lub pokazy w trakcie odczytu.

Orga- |

treści odczytu, |

tyczne, dotychczasowe wyniki pracy
na odpowiedniem polu i t.p. oraz ja-
kie posiada środki techniczne i za-
soby majątkowe. Jeżeli o pozwolenie
ubiega się osoba prawna, winna ona
podać, na podstawie jakiego aktu u-
zyskała osobowość prawną. Organi-
zatorzy przedsięwzięć z produkcjami
jstownemi mają obowiązek wskazać,
|jprzez jaką władzę i kiedy były te
|utwory aprobowane.

. Władze administracyjne będą ba-
dały, czy przedsięwzięcie z siedzibą
stałą nie będzie niepokoić sąsiadów
iw razie czego zarząrzą rozprawę

Władza może zakazać każdej im- |na miejscu, dla zbadania zarzutów.
prezy, jeżeli uzna, że zachodzą oko-
liczności, zagrażające
stwu, spokojowi lub porządkowi pub|
licznemu. Może ona również uzależ-
nić odpowiedź od dodatkowych infor
macyj, okazania utworów, przedmio-
tów pokazu i t. d.

: Zgłaszający imprezę musi nietyl-
ko określić, gdzie i kiedy zamierza ją
urządzić, ale również, jakie sam po-
siada kwalifikacje, to znaczy wy-
kształcenie, przygotowanie  prak-

Aprobata władz obejmuje nietyl-
bezpieczeń-|ko treść, ale i tytuł utworu, który

ma być produkowany.
Ponadto rozporządzenie w sposób

bardzo szczegółowy przewid:ije, ile
miejsc i w każdym rzędzie należy
zostawić do dyspozcji władz

W Warszawie aprobata tekstów
oraz ocena inscenizacji i części mi-
micznej utworów należy do komisa-
rza rządu. 22

 

Sprawa 6 nieprawne rozwody konsystorza
prawosławnego ciągle się rozszerza.

Śledztwo, prowadzone przeciwko,
konsystorzowi prawosiawńemu w,
Warszawie, za przeprowadzanie|
spraw rozwodowych przeciwko 050-
bom wyznania rzymsko-katolickiego |
przyjęło bardzo poważny zwrot. |

Trochę nieprawdopodobny wyda- ' prokurator Missuna w towarzystwie

Konsystorz prawosławny poza-
iem po złożeniu przyrzeczenia, że
wszelkie sprawy prowadzone prze-
ciwko katolikom, będą wstrzymane,
otrzymał termin, w którym ma sam
przesiać sędziemu śledczemu wszyst-

Termin ten minął w dniu 5 bm.

je się nam w sztuce Jenkins'a ów
nadinspektor policji, co tyle cza-
su i trudu, a nawet zagrożonącza-|
sem własną skórę poświęca

 

na umór, na jakiejś tam plaży To ro-

bardzo zmaterjalizowanego okresu.
powojennego! A czyż i owa dosyć,

bliskiej
lepszym dancingowcem,

irginja Taft — wymaga dla zdo-
bycia jej tylu zachodów i perypetyj?
Trudno również zrozumieć, dlacze-
go ów bankier Taft, ktorego b. do-
brze grał p. Bielecki, jest w Ilakcie
raz „himmelchochjauchzend” a za-
raz potem: „zum Tode betriibt''?
No ale gdyby się ta cała historja|

znajomości z pierwszym

odbyła trochę prościej i prawdopo-
dobniej niebyłoby sensacyjnej|
sztuki, w której b. miło zaprezento-į
wał się w pierwszej swej większej,
roli p. Ścibor, ładnie wyglądała w,
ostatnim akcie i dość finezyjnie,
grała  Wirginjię p. Skrzydłowska |
(zawsze ten fatalny, charakterystycz|
ny akcent!), w której p. Tatarkie- |
wicz wyróżnił się dobrze postawio-|
nym typem pseudo salonowego rze-
zimieszka, a doskonale ujął perfid-,
nego inspektora policji Bullina p.
Łodziński (świetna maska). į

I znowu na zakończenie oklask,
w stronę p. Makojnika za jego kapi-
taine w pomysłach i wykonaniu in-,
tervieur'y. RE

ilawa,

Trzeci kat
Rodzina katowska, osierocona w

roku ub. przez zwolnienie „mistrza'',

Maciejewskiego za nadużywanie al-
koholu, została znów skompletowa-

na.
Jak wiadomo, opustoszały po Ma

ciejewskim tron objął Braun, który
swe miejsce odstąpił ' dotychczaso-
wemu pomocnikowi, Pałacowi. Wa-
kowało więc jedno stanowisko. Gdy
jest potrzebny nowy „mustrz strycz-

ka', władze zwracają się do katów,

O m AA —

Groteska i nastrój.
O godz. 22 w poniedziałek w studnio

wileńskiem wykonane zostanie ciekawe słu
chowisko, w którem łączą się elementy gro-
teskowe z nastrojowemi, p. t. „Duchy w
zamku” według Oscara Wildea opracowane
przez WŁ Arcimowi ywicza.*

indziej zrobiła chłopów wrogami:
szlachty, wieś litewska miała zau-|
fanie do dworu. Pańszczyzna nie by-
ła u nas w Kowieńszczyźnie zmorą,
byli poddani opowiadają o panach!
zupełnie życzliwie. Niema w trady-'
cji żadnych śladów okrucieństwa,
czy nadużywania władzy. Teraz do-|
piero Litwini starają się znaleźć ja- |
kieś plamy, by w ten sposób oczer-
nić ziemiaństwo polskie. Wszystkie
jednak rozpowszechniane przez roz-,
maitych pseudo-badaczy brednie są
bezwzględnie fałszem.

Chłopi litewscy, którzy w latach
powstań szli bić się o wolność, nie
myśleli o żadnej Litwie, ponieważ
wiedzieli, że stanowi ona wraz z
Koroną nierozerwalną całość. Nie-

możliwem jest również, aby czynili
to przez nieświadomość. Mamy wie-
le faktów, dowodzących, że chłopscy
powstańcy doskonale zdawali sobie
sprawę z celów insurekcji W domu
moich rodziców był stary furman,
Kurmel, niegdyś, w 63-cim kosynier
z partji Maleckiego, zbity kijami
przez moskali po wzięciu do niewoli.
Otóż ten chłop-Litwin, analfabeta
do końca życia pozostał świadomym
patrjotą. Pamiętam jego radość i
wzruszenie, które go ogarnęło, już
niedołężnego starca, na wieść o woj-
sku polskiem, Mimo podeszłego 

Donosiliśmy niedawno, że sa” te akta.

sędziego śledczego wkroczył do kon-|Wi obecnej chwili nie ulega już wąt-
systorza w celu zatrzymania akt|pliwości, że konsystorz prawosławny
spraw rozwodowych, prowadzonych pociągnięty będzie do odpowie-
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'wardu Ploteraite,

'panna nazwiskiem Platerówna, praw

być załączone do sprawy w cha-

poza tem chodziło o uniemożliwienie |
konsystorzowi prowadzenia spraw|

ciągu takie sprawy rozwodowe pro-'
wadził. i

dia zdo-|przez konsystorz przeciwko osobom |dzialności karnej za nieprawne u-
bycia kobiety, w której zakochał się|wyznania rzymsko-kat. Aktą mają |dzielanie rozwodów.

Śledztwo jednak rozszerzyło się
mantyzm nie obecnego, trzeźwego i rakterze dowodów rzeczowych, a|znacznie i zachodzi możliwość po-

ciągnięcia również do odpowiedzia|--
ności karnej i członków synodu pra-

lekka, sądząc z łatwości zawierania przeciwko katolikom, gdyż — jak |wosławnego.
Isię okazało — konsystorz, mimo

mistress prowadzonego śledztwa, w dalszym już charakter ogólny i rozciągnęłaby
W. tym wypadku sprawa miałaby

się na całą Polskę,

|
Kronika policyjna.

— Aresztowanie oszusta matry-
monjalnego, Wiiktor Jankulin, mie-

kalówny, 300 zł. rzekomo na przy-
gotowanie ślubu. Pieniądze te po-
prostu przywłaszczył, zaś żenić się
nie chciał. W związku z tem po-
szkodowana powiadomiła policję,
która oszusta zatrzymała.
— Тереме ulicznego
obec ostrych przepisów

stracyjno-karnych dla osob uprawia-
jących gry w t. zw. pasek, czarne—
czerwone i t. p. wypadki oszukiwa-
nia przy tych grach, w ostatnich|

czasach znacznie się zmniejszyłyi

obecnie już nie widzi się „nabieral-

skich” na targach i na perylerjach

miasta oraz na uliczkach, gdzie

zwykle ogrywano naiwnych. Wczo-

hazardu.
admini-

w Polsce.
dotychczas sprawujących urząd, nie

zważając na płynącą lawinę podań.

Tą drogą do trójki katowskiej za-

awansował się ostatnio kat-olbrzym,

o herkulesowej sile, Cukierski, któ-

ry z fachem wieszania miał możność

zapoznać się, gdy jeździł do pomocy

na prywatny rachunek Brauna, w о-
kresie „wzmożonej pracy.

Cukierski, dziecko Woli (robot-|

niczą dzielnica Włarszawy), kilka lat.

temu brał udział w walkach zapaśni|

czych jako atleta - amator. Przypad-

kowe zetknięcie się w knajpie z Brau

nem, skierowało go na tory katow-
skie. Dziś Cukierski jest iuż oficjal-
nie zaangażowany, posiada XI sto-
pień służbowy, jeździ na egzekucje,
gdy Braun i Pałac są jednocześnie
zatrudnieni.

 
wieku, w r. 1919 poszedł pieszo do!
odległych o kilkadziesiąt kim. Szyr-

wint, aby ujrzeć na własne oczy
prawdziwych żołnierzy polskich.

Rok 1831 w pamięci ludu zacho-
wał się o wiele słabiej. Pozostały tyl-
ko strzępy wspomnień o poszczegól-
nych bohaterach.

Najbardziej popularną postacią
jest stanowczo Platerówna. Śpiewają

o niej jeszcze teraz w zapadłych

kątach Żmudzi prządki i dziewczęta

na wieczornicach: — Buwo pana,
skaisti

Lietuwos mergaite. (Byla

dziwa dziewczyna litewska). Dalej

idą strofy o jej czynach bohater-

skich i śmierci niezawsze zgodne z

historją. Postać jej urasta w nich do
rozmiarów bohaterki eposu ludowe-
go. Pobyt na Litwie generała Gieł-
guda i korpusu ekspedycyjnego dał
również. natchnienie nieznanym

poetom. Oprócz wielu legend, w któ-
rych, zresztą niesłusznie, Giełgud

jest zdrajcą sprawy.narodowej, po-
równywanym do Sicińskiego, sły-
szałem jeszcze pieśń, opowiadającą
o przejściu wojsk polskich do Prus i
śmierci Giełguda, w lipen 1931 r. W

ustach ludu, oficer który go zastrze-
lił z patetycznym okrzykiem: Tu
Giełgudie zdraica esir—Ura-  

raj jednak takiego oszusta, Michała
Steckisa, zatrzymano na Antokolu

łszkaniec pow. brzeskiego, wyłudził w chwili, gdy próbował ograć dwóch
lod mieszkanki Wilna, iłeleny Szu- włościan.

— Bójka przy ul. Zawalnej.
Wczoraj ulica Zawalna była terenem
krwawej bójki. Na jadącego tą uli-
cą dorożkarza Eljasza Szelmana
(Lipówka 10) napadło kilku osobni-
ków, którzy wszczęii z nim bójkę i
dotkliwie go poturbowali.

Каппедо  opatrzyło Pogotowie
Ratunkowe.

„WYPADKI.
— Fatalny koniec saneczkowa-

nią. Wczoraj na torze saneczkowym
w górach antokolskich wydarzył się
tragiczny wypadek, spowodowany,
oczywiście, brakiem odnowiedniego
nadzoru ze strony starszych nad
zabawą dzieci.

Na wspomnianym torze sanecz-
kowało kilkoro dzieci. W) pewnym
momencie jedno z nich jadąc ze
zbyt stromego zbocza, nie potrafiło
skierować sanek w odpowiednim
kierunku i wpadło na drzewo. Zde-
rzenie było w swych skutkach fatal-
me. Dziecko odniosło rany głowyi
rąk oraz złamało nóżkę.

Rannemu doraźnej pomocy udzie-
liło Pogotowie Ratunkowe. ь
— Nieszczęśliwy wypadek ły-

żwiarza, Wiczoraj na šlizgawce w
parku sportowym im. gen. Żeligow-
skiego zdarzył się nieszczęśliwy wy-
padek. Oto jeden z łyżwiarzy, 26-
letni Stanisław Siemaszko, jadąc na .
wirarzu, potknął się i upadł. Skutki
upadku, jak się później okazało, by-
ły bardziej tragiczne, niż można
było z początku przypuszczać. Sie-
maszko bowiem, oprócz szeregu
obrażeń ciała, złamał nogę.

sta niemal do nimbu bohatera naro-
dowego. Z postaci dalszych jest je-
szcze popularny, coprawda w zupeł-
nie legendarnem ujęciu, Kosciuszko.
Widać, że o nim na Litwę dochodzi-
ły tylko dalekie echa. W legendach
i pieśniach jest on rycerzem ujmu-
jącym się za wszystkimi skrzywdzo-
nymi, pogromcą ciemiężycieli. Sły-
szałem legendę, w której „pons
Kastiuszka” jest utożsamiony z
rycerzem „Pogoni. =

Z czasów istnienia niepodległej
Rzeczypospolitej zachowały się wy-
łącznie wspomnienia bardzo mgliste
zresztą, jedynie o wyprawie Kirchol-
mskiej.
W powyższych wypadkach w u-

stach ludu litewskiego przechowały
się nici wspólne, łączące ich z nami.
Litewska poezja ludowa dowodzi, że
unja lubelska potrafiła wżyć się w

naród, stworzyła cement łączący
państwo nie tylko papierowemi
umowami, ale i czemś więcej, znacz-
nie mocniejszem i trwalszem. Trze-
ba jednak pamiętać,
rządzą w Litwie, bez skrupuiów sta-
rają się zatrzeć wszystkie ślady
przeszłości i
Litwinów już nie będzie
rzeczy, które entuzjazmowały ich
dziadów.

M, Woraśski, sy  

że ci, 60. dziś”,

przyszłe . pokolenie
pamiętało |
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Zabójstwo policjanta i
BIAŁYSTOK. (Pat). Przedwczo-;

raj koło północy w korytarzu urzę-
du śledczego w Białymstoku został
zabity trzema strzałami z karabinu
starszy posterunkowy Ignacy Macie-
jewski, udający się na nocny dyżur
do tegoż urzędu. Wszczęte nie-
zwłocznie dochodzenie ustaliło, że
zabójstwa dokonał strzelec 42 p. p.
Jan Ciburowski, który bezpośrednio
po zabójstwie zbiegł w niewiado- |
mym kierunku.  Zarządzono nie-|
zwłocznie pościg w, przypuszczeniu,|
że zabójca ukrył się w jednej z oko-
licznych wsi. |

Wczoraj późnym wieczorem w

 

ZKR
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uwięzienie mordercy.)
miejscowości Ławiska, w odległości
|12 km. od Białegostoku, post. Słowik
natknął się na zabójcę, z którym
toczył ciężką walkę. W czasie tej
walki Ciburowski wystrzelił z kara-
binu 4-krotnie, raniąc posterunko-
wego Słowika w szyję. Mimo to
post. Słowik zdołał Ciburowskiego
przy pomocy bagnetu obezwładnić i
ująć. Rannego Ciburowskiego prze-
wieziono do szpitala w Biatymstoku,
gdzie przy łóżku ustawiona została
warta. Do tegoż szpitala został
przewieziony ciężko ranny post.

Słowik.

Młodeciana szajka złodziejska.
14-leini Michał Gulic, mieszka-

niec wsi Bubniszki gm. ostrowskiej

zorganizował z rowieśników szajkę

złodziejską, która dokonała kilku

kradzieży i włamań u mieszkańców
wsi Łuknie, Filipki i Bubniszki.

Kradzione rzeczy młodociani zło-
dzieje gromadzili w stodole Michała
Czetki, sąsiada ojca Gulica.

Złodziei ujęto podczas włamania

do kancelarji pisarza Michalskiego.
Aresztowano Gulica, Niewiarowicza,
Łuchnę, Łuczaja, Stepajtisa i Rodzi-
nionka. Wszyscy liczą od 14 do 15 s
lat. Ponieważ chłopcy są niepełno-
letni i nie byli nigdy karani zostali
oni wczoraj zwolnieni z aresztu i od-
dani pod opiekę rodziców, aż do
sprawy sądowej.

Strzał z zaszdzki.
W. dn. 4 b. m. do szpitala św Ja-;

kóba w Wilnie przywieziony został|

przez swych krewnych mieszkaniec
wsi Bendary, gm. rzeszańskiej Kar-
mazyn Franciszek, z raną postrzało-
wą prawego biodra.

Karmazyn zeznał, że w dn. 3 bm.

Sprytny oszu
Mieszkaniec wsi Kożźliszki, gm. wraz z zabudowaniami gospodarskie!

twereckiej Kazimierz Franckiewicz
podczas nieobecności sąsiada Domi-
nika Piotrowicza, który bawił na ro-
botach zagranicą sfałszowałplenipo-|
tencję i sprzedał dom mieszkalny

na drodze między wsią Łojce a kol.

Augustowo, gm. rzeszańskiej, gdy je-

chał do domu, jakiś niezauważony

przez niego osobnik strzelił, trafiając

go w prawe biodro. — Policja wszczę

ła dochodzenie celem + wykrycia

sprawcy.

st wioskowy.

mi i gruntami Aleksandrowi Koczar*

kowi, przybyłemu przed kilka tygod
niami z Ameryki.

Franckiewicza aresztowano.

"Tragiczna przygeda pilanego.
24-letni handlarz bydła Tomasz!

Potopko, mieszkaniec wsi Ziembisz-
ki, pow. dziśnieńskiego wraz ze
swym kolegą Janem Hryndziunem|
po zakupieniu kilku wieprzy na te- |
renie powietu dziśnieńskiego zajecha
li do karczmy Josela Lichsztejna,
gdzie upili się do utraty przytomno=|
ści.

W drodze kolega Potopki wypadł
z sań i stoczył się do rowu koło wsi

Ziembiny.

Nad ranem włościanie znaleźli
zmarzniętego na śmierć Hryndziuna,
który wypadłszy z sań w rowie za-
|snął, aż do zmarznięcia na śmierć.

Pijaństwe przyczyną śmierci.

IK_WILESSKI__

 

Mecze bokserskie w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Wwypeł- oni jednak pokładanych w nich na-

nionej do ostatniego miejsca sali dziei. Forlański bowiem przegrał z

Domu Żołnierza na Pradze rozegra- Kazimierskim, a Polus uzyskał remis

ny został ciekawy trójmecz bokser:z Małeckim. 5

ski Polonia—Warszawianka—Maka-| WARSZAWA (Pat). W gmachu

bi. W ogólnej punkTacji Warsza- teatru Nowości odbył się ciekawy

wianka i Polonia uzyskały po 6 mecz bokserski pomiędzy wileńskim
punktów, a Makabi 4 punkty. — W|ŻAKS-em a warszawska Gwiazdą,

barwach Warszawianki wystąpili zakończony zwycięstwem

Polus i Forlański. Nie sprawdzili warszawskiej w stosunku 8:6

Turniej hexejowy w Krynicy.
KRYNICA (Pat). W dalszymcią- ;tego Sabińskiego. Publiczności bar-

gu międzynarodowego turnieju ho- dzo dużo.
kejowego rozegrano trzy mecze. | Drugi mecz pomiędzy FTC z Bu-

Mecz pomiędzy Pogonią lwowską dapesztu a KTHKrynica przyniósł

a Cracovią zakończył rię zwycię- zwycięstwo Krynickiemu Тми Ho-

stwem Cracovii w stosunku 2:0. Po- kejowemu 2:1. Decydująca o zwy-

nieważ zawody odbyły się w czasie cięstwie bramka padła dopiero w

deszczu pomieszanego ze śniegiem i czasie 10-minutowej dogrgwk.. Mecz

wiatru, postanowiono rozegrać trzy wywołał duże zainteresowanie i

tercje po 10 minut, z przerwami dla 'zgromadził przeszło 2.000 widzów.

przątnięcia śniegu, a. następnie,  Pozatem rozegrano mecz o cha-

dwie dodatkowe tercje po 7 minut. |rakterze towarzyskim pomiędzy bu-

Bramki dla Cracovii, która cały dapeszteńską drużyną FTC a po-

czas przeważała, zdobył Wołkowski |znańskim AZS. Zwyciężyli poznań-

(2), a trzecia padła podczas zamie- czycy wysoko 4:1.

"szanią podbramkowego. Pogoń gra- W/ niedzielę odbędą się mecze fi-

ła dość słabo, z wyjątkiem doskona- nałowe.

| M:cze błkarskie na Siąsku,
| KATOWICE (Pat). W Lipinach 'względu na fatalne warunki tereno-

wobec 3 tysięcy widzów odbył się|we i atmosferyczne. Zwyciężył nie-

mecz piłkarski pomiędzy mistrzem | spodziewanie Naprzód w stosunku

Polski Ruchem a miejscowym Na-|4:3 (1:1).

przodem. Gra toczyła się w szyb-|okazało — znajduje się obecnie w

kiem tempie, zawody jednak nie|siabej formie.
stały na wysokim poziomie, zej

bahALIKE TUL IaiIiIiiI I III IS,

Czy zwroiny punkt w polityce antysemickiej?
Korespondencja własna).

Berlin, w styczniu, skie mą swe granice,

Ž pośród licznych oświadczeń no- można przekroczyć; rząd też już kil-

worocznych na szczególną uwagę za kakrotnie takie postępowanie kate-

sługuje artykuł, którego autorem gorycznie potępił".

"jest nie kto inny jak sam minister Artykuł ministra d-ra Fricka, w

spraw wewnętrznych dr. Frick, za- którym tenże wybitny hitierowiec

mieszczony w „Deutsche Juristen - podkreśla istnienie granicy j

zeitung“ a zatytułowany „Kwestja skiego ustawodawstwa” jest dla pra-

rasowa w niemieckiem ustawodaw- wowiernej hakenkreuzlerowskiej pu

stwie”, Zdaje się, że z wywodów są- bliczności w pewnej mierze niespo-

dzić można, iż antyżydowska polity- dzianką. Do dnia dzisiejszego jeszcze

ka w Niemczech znalazłą się w pun- można na ulicach Beriina zobaczyć

kcie kulminacyjnym. oddziały szturmowców z pod znaku

Na wstępie autor dopuszcza po-S. A., którzy śpiewają w takt mar-

|OS'PORT.

gląd, że naród niemiecki nie iest na- sza: „Wenn's Judenblut vom Mes-|

rodem czystej rasy, chociaż przewa- ser spritz, dann wird's arst wieder

|ża w nim rasa północna. gut". (Gdy krew żydowska tryskać

Żydzi w Niemczech liczą zaled- będzie z pod noże, dopiero będzie

|wie półtora procentu ludności. W. o- |dobrze'). W] praktyce jednak anty-

drużyny |

Mistrz Polski — jak się,

ktėrych nie |

„aryj- |

POSTAWY. Na trakcie Postawy-'staw i w odległości 2 km. od domu

Łuczaj znaleziono zwłoki starszego stracił przytomność. Na nieszczęście

mężczyzny. Ustalono, że są io zwło- nikt nie przechodził traktem o tej

ki Gila Pawła, ze wsi Daszki, gm. po porze i Gil zamarzł, Był on nałogo-

stawskiej. Gil wracał pijany z Po-|wym alkoholikiem.

 

Z POGRANICZA.
* P. Lednicki konferuje na granicy?

Niedawno na granicy polsko- (b. ministra litewskiego). Spotkanie

litewskiej w rejonie Mejszagoły od- na granicy miało charakter poli-

było się spotkanie dwóch działaczy tyczny. Optymiści twierdzą, iż jest

politycznych, polskiego — p. Lednic- to pierwsza jaskółka porozumienia

 

 

Pani 9. 0. S.

statnich latach ze względu na nap-
ływ emigrantów ze wschodu wysu-

nęli się naprzód i poczęli wywierać

silne wpływy na polu gospodarczem,
finansowem i politycznem. Hitleryzm

| musiał przeciwdziałać temu niebez-
|pieczeństwu,

„„Jest przesadą jeżeli podstawowe

| zasady aryjskich paragrafów  stoso-

wane mają być w dziedzinach, dla

| których wcale nie są przeznaczone.

| Nie można n. p. usprawiedliwić tego,

jjeżeli zwalnia się z pracy, w domu

| handlowym żydowskiego pracowni-

ka, nie zajmującego stanowiska kie-

rowniczego, który w dodatku wal-
|czył na froncie. Takie postępowanie

dowodzi, że i ustawodawstwo aryj-

 

semityzm osłabia się. Powołane czyn
niki jak również przywódcy haken-
jkrezlerowscy bardzo ostrożnie po-
stępują wobec domów handiowych i
koncernów, zadowalając się tem, že
nasadzają swych mężów zaufania na
stanowska kierownicze lub do rad
nadzorczych.
W kołach żydowskich w Niem-

czech liczą się też z tem, żę wielka
fala wojowniczego antysemityzmu о-
pada i że stosunki już się poprawiają.
Pytanie, czy nadzieje te nie zawio-
dą, bowiem antysemityzm, jaki
wszczepiano dotychczas w szerokie
masy, nie może tak prędko i łatwo
zaniknąc 
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Straty benków na spadku dolara
, Rezerwy dolarowe zmalały o 5 miL złotych.

Zobowiązania zagraniczne pol- Największym kredytorem  ban-
skich instytucyj bankowych zmniej- ków poiskich są Niemcy, a Niemcy
'szyły się w ciągu trzech kwartałów łącznie z Francją i Anglją reprezen-
'r, ub. z 292.2 miłj. zł. do 233,7 milj. tują */s ogólnej sumy kredytów, otrzy
zła należności zaś banków polskich manych z zagranicy.
„od zagranicy spadły z 126,9 milj. zł. Najpoważniejszym dłużnikiem są
|do 96,5 milj. zł, | również Niemcy, a poza Lem Francja,

: Spadek zarówno zobowiązań jak Stany Zjednoczone, Auglja.
i należności zagranicznych banków| Należności Stanów Zjednoczonych

polskich skoncentrował się w drugim |silnie skurczyły się w r. ub. w zwią-
i (trzecim kwartale, mianowicie po|zku z deprecjacją dolara, mianowi-
krachu amerykańskim oraz deprec-|cie z 26.2 milj. zł, na 12.9 mik. zł.,
jacji dolara. W zakresie zobowiązań |przyczem same rezerwy dolarowe
najsilniej spadły kredyty terminowe|banków spadły z 12 milj. zł. na 7 milj
— średnio i dłużej - terminowe, oraz| złotych.
kredyty bezterminowe.

Zydzi w Europie Sroedkewo-Wschodniej,
Naczelny pisarz nacjonalizmu|nio i okrutnie, przez pasorzyty widziane

francuskiego p. Charles Maurraspo | gołem okiem. Nic przeto dziwnego, że trak-

zwróceniu uwagi na nadmierne wpły |tuje się ich jak pasorzyty i rozgniata.
wy żydów w Rumunji, otrzymał od Rumunja dochodzi do takiego śtopnia

 

jakiegoś żyda list napastliwy, o rozwoju, w którym żyd usiłuje przejść z
czem wspomina w L'Action Fran-|pierwszego stadjum do drugiego, t. j. z pa-
caise (nr. 2 i dodaje: orze indywidualnego, miejscowego

„Gniewliwy mój korespondent nie wie
o jednej ważnej rzeczy,

istnieje nie jeden tylko

strony żydów, lecz dwa.

U nas, na zachodzie, jak w ostatnich

czasach w Niemczech, zuchwalstwo żydow-

i uchwytnego, do pasorzytnictwa na wielką

a mianowicie, že, skalę, a niemal niedostrzegalnego, które

rodzaj ucisku z€ |;dzie drogą finansów, zawodów wolnych,
propagandy umysłowej i politycznej. Nic

nię powstrzyma nas od pisania, że mamy

zrozumienie dla niepokoju i uczucia choro-

by w Rumunii. I nic nie przeszkodzi nam w

dorzuceniu, że jest rzeczą bardzo niepo-

myślną dla Francji, oraz dla jej wpływów

w Rumunji i gdzieindziej,

skie zaznaczało się nadmiarem panowania
społecznego,  dysproporcją wpływów w

stosunku do liczby, nadmierną inwazją w

funkcje publiczne, co wszystko jest już jed-

nak formą postępową po ewolucji dawniej-

szej tyranii.

 a szczególnie w

krajach muzułmańskich, iż pozosławiła ona

Hitlerowi inicjatywę reform w kierunku

równowagi, które, gdyby były dobrze zro-

bione i przez nas zrobione, oddałyby usłu-

śę nawet opiece nad żydami, a oszczędzi-

laby ludzkości rozlewu krwi".

Głos ten wskazuje, że ukrywane
zazwyczaj głębsze przyczyny zła,
tkwiące w rozroście wpływów ży-
dowskich, znane są także na zacho-
dzie Europy.

| 0 upzdku moralnym żydów.
р 7 powodu wiadomošci o subwen-'rzymi Hitlera, czyli czlowieka, kt6ry chce

cjonowaniu Hitlera przez bank ży- ani mniej, ani więcej, jak tylko wyniszczyć
| dowski „Kiihn, Loeb and C-o', H. |wszystkich żydów? Wszak on chce dokoń-

„Cajtlin w „Momencie“ iak pisze o |czyć to, co Haman rozpoczął, lecz nie do-
jstanie moralnym żydostwa: kończył”.

„Wiedząc, że znajdujemy się obecnie Zawiodła nie tylko solidarność
wogóle w stanie upadku, zarówno fizyczne- |żydowska, zawiodły również rachu-
go, jak i duchowego, mogliśmy przypuszczać|by Wiarburga, który finansował ruch
|że nasza walka przeciw hitieryzmowi na-|hitlerowski. Panowanie żydów w
| potka na duże trudności nie tylko ze stro- |Niemczech wydawało mu się tak
ny różnych narodów i państw, lecz i ze|jpewnem, że stąd chciał on rozsze-
strcny nas samych, żydów.. Jak możemy|rzyć władzę żydostwa na cały
istnieć na świecie, jeżeli nasi rodzeni bra-|Wschód Europy. Narzędziem tych
cia byli faktycznymi żywicielami i budowni- |planów miał się stać Hitler.

Nowoczesne bzłwochwalstwo.
Jean Guiraud, omawiając na ła- | uważało dla siebie za niewskazane,

,mach paryskiego „La Croix" w wie- Paūstwo bylo panem życia 1 šmierci
lu krajach szerzoną ideję statalotrji, obywateli, bez jego zgody żyć nie
jszczególnie dobitny wyraz znajdują- |było wolno, Stało się no bożysz-
cą w propagowanym przez kitlerow-| czem, któremu, jak Molochowi z
ców rasyżmie i „oczyszczeniu rasy”|dzieci, składano ofiary z godności
|pizez sterylizację i eugenikę, potę- |idzkiej. Takiho było państwo w rę-
deo św. Oficjum A statnio| kach despotów, mianujących się po-

|przezOjca św. w przemówieniu wi- |tomkami bogów, takich imperatorów
gilijnem, stwierdza, że idea ta nie ogłaszano bogami po śmierci Wynika
„jest nowai stanowi tylko nawrot do lło to z tego fundamentalnego błędu
,„doktryn dobrze znanych staróżytno- |całego pogaństwa, że człowieka uwa
ści. w myśl tej samej zasady, która żano za własność państwa, któremu
żąda dziś sterylizacji w starożytnej winien służyć i które winien czcić w
|Sparcie strącano ze skały dzieci, któ osobie ucieleśniających ideę państ-
irych utrzymanie przy życiu państwo wa despotów. 74

\
| Natomiast żyd Europy środkowej i

wschodniej, jak żyd średniowieczny, czyni

się znienawidzonym sposobami osobistemi,

które naogół sprowadzają się do monopolu

w dziedzinie pieniądza, także w zakresie

maiego obiegu pieniężnego z lichwą włącz-

nie. Liczne narodowości, bardzo cenne,

| bardzo łagodne, są w ten sposób

Pois aż do szpiku kości, bezpośred-  
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