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Rok XX

Nie dla Polski
obce wzory

Idea „silnego rządu' oznacza u
nas w ocząch „sanatorów' mniejwię
cej to samgo, co w innych krajach

wilno, Wtorek 14 Stycznia 1936 roku Dir 132
 

>
m
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| | WARSZAWA, (Pat). Dnia 13 stycznia
1936 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w|

1909 r., Mikołaja Łebeda, ur. dn. 11 grudnia
1909 r., Darję Hnatkiwską, ur. dn. 22 paź-

idea państwa całkowitego (totalne- składzie: przewodniczący wiceprezes Po-| dziernika 1912 r., Jarosława Karpynca, ur.

go). „Sanatorzy” chcą stworzyć pań-
stwo, w którem jest jeden ośrodek

władzy, tkwiący w śrupie rządzą-
cej — państwo, nie uznające w rze-

czywistości żadnych instytucyj, spra

wujących nad władzą wykonawczą

niezależną kontrolę — państwo, w

którem rząd sam się odnawia i uzu-

pełnia w granicach grupy rządzącej.
Państwo całkowite nie uznaje za*

sady równowagi władz naczelnych.
Całą władzę w państwie koncentru-

je w jednym punkcie; czy to będzie
osoba „wodza”,
organizacja elity, w jedriym i drugim

prz tej osobie czy grupie rzą-
dzącej podporządkowane jest wszyst

ko w państwie. Z tego wynikają bar-
dzo ważne konsekwencje.
W. państwie całkowitem nie może

być niezależnego sądownictwa. Są-
downictwo jest organem władzy na-
czelnej, niej zależnym; sądow-

nictwo staje się podobnem do admi-
nistracji, ma służyć jej bezpośrednim
celom. W takiem państwie nie może
być również prawdziwego samorzą-
du. Choćby dlatego, że w tym samo-
rządzie mogłyby się skupiać nieza-
ieżnę siły społeczne, że ten samo-
rząd mógłby stawać okoniem prze-
ciw zarządzeniom władzy naczelnej.
Kontrola w państwie cał item; to
tylko kontrola wewnętrzna, a nigdy
niezależna kontrola; będzie to prze-
ważnie kontrola tajna, gdyż jawna
mogłaby podkopywać autorytet wła-

y.
‚ Rząd takiego państwa będzie
istotnie bardzo silny. Może robić, co
zechce; zmieniać dowolnie istniejące
ustawy, sam sobie uchwalać et,
przeobrażać ustrój społeczny i gos-
podarczy różnemi dekretami, wyda-
wanemi z piorunującą szybkością.
Niezna żadnych hamulców swojej
działalności, żadnych punktów opo-
ru, któreby zwalniały bieg maszyny
państwowej. Jeżeli tego zechce, od-
woła się do zorganizowanej przez
siebie opinji narodu; nie ma to więk-
szego znaczenia, gdyż państwo cał-
kowite nie dopuszcza do organizo-
wania się przeciwnych mu opinij.

Istotnie, rząd takiego państwa
jest bardzo silny. Może to impono-
wać niektórym ludziom; czyżniewar
to stworzyć takiego aparatu dla do-
brych i wielkich celów? Ale. tę siłę
rządu, tę sprawność i szybkość dzia-
łamia, trzeba okupić bardzo wysoką
ceną: słabością prawa.

W. państwie całkowitem nie mo-
że być silnego, trwałego prawa. Sil-
ne prawo wyraża się w instytucjach
prawnych, które żyją i działają swo-
jem własnem życiem, niezależnie
zmienności i xjj ya jednostki czy
grupy rządzącej. Prawo zabezpiecza
stałość stosunków społecznych. Lu-
dzie się zmieniają, przychodzą coraz
to nowi, a instytucja trwa i jest tą
samą instytucją, podobnie, jak rzeka
jest wciąż tą samą rzeką, chociaż
dzisiaj inna w niej płynie woda, niż
płynęła wczoraj.
W państwie całkowitem byt jed-

nostek, związków społecznych, sto-
warzyszeń, gospodarstw nie opiera
się na prawie, którego można docho-
dzić, lecz na woli grupy rządzącej.
Opiera się na woli żywych ludzi,
którzy dziś myślą tak, a jutro mogą
myśleć inaczej. Nikt nie ma zastrze-
żonej sobie przez prawo sfery dzia-
łania, w granicach której może swo-
bodnie urządzać swoje życie. Pań-
stwo nie uznaje zasady, że prawo
wstecz nie działa; gdy zajdzie po-
trzeba, wydaje się zarządzenia, któ-
re przewracają z gruntu istniejący
porządek prawny.

Który system jest lepszy: czy
silny rząd, czy silne prawo? Który
lepiej prowadzi do potęgi narodu i
państwa?

> Przedewszystkiem nie zbuduje
się mocnego państwa, jeśli się doj-

czy też najwyższa |

| semkiewicz, sędziowie Wiszniewski i Dem- |

|bieki, w obecności prokuratorów Rudnickie- |
|go i Zielińskiego, ogłosił o godz. 12.10 w

| południe sentencję wyroku w sprawie о

ET” ś. p. min. Pierackiego.
Sąd orzekł:

! Steiana Banderę, ur. da, 1 stycznia

da. 1 kwietnia 1905 r, Mikolaja Klymyszy-
na, ur. dn. 25 lutego 1909 r, Bohdana Pid-
hajnego, ur. dn. 2 stycznia 1906 r, Iwana

Malucę, ur. dn. 21 kwietnia 1910 r., Jakuba

Czornija, ur, dn. 15 listopada 1907 r., Eu-
genjusza Kaczmarskiego, ur. dn. 22 wrześ-
nia 1910 r, Romana Myhala, ur. dn, 14

 

Wyrok w sprawie studentów-komunistów
Wyrok w sprawie studentów-komu-

| nistów.
Sąd Okręgowy uznał winę Jana

|Kiejsiutą Drutto, Borucha Liwszyca
ji Aleksandra Smali z art, 97 par. 1
jw związku z art, 93 k, k, za udo-
wodnioną i postanowił skazać Jana
Kiejstuta Drutto na 5 lat więzienia,
Borucha Liwszyca i Aleksandra Sma
Jlę na 3 iatą więzienia każdego.
| Na mocy ustawy o amnestji kara
zostaje zmniejszona Drucie do 2 i
Jpół łat, Liwszycowi i Smalowi do
ipółtora roku każdemu. Ponadto Sąd
|postanowił pozbawić praw honoro-
|wych i obywatelskich Druttę na prze
' ciąg 8 lat, Liwszyca i S$malę na prze-
ciąg 5 lat każdego.

Skazanym Sąd postanowił zali-
czyć areszt prewencyjny,
W stosunku do oskarżonych Ma-

Generał

 

rji Dziewickiej, Mikołaja Urbanowi-

cza, Martyna Szczekały, Kazimierza

Petrusewicza, Wincentego Okołowi-

cza, ireny Dziewickiej, Steiana Ję-

drychowskiego i Jerzego Sztachel-
skiego Sąd uznał winę ich za nieu-
dowodnioną i postanowił uniewinnić.

Wobec skazującego wyroku Sąd
postanowił zmienić srodek” zapobie-
gawczy w stosunku do Drutty, Liw-
szyca i Smali na areszt bezwzględny,
W wykonaniu tego postanowi

nia Drutto, Liwszyc i Smal zostali
natychmiast aresztowani.

Po ogioszeniu wyroku prokurator
zapowiedział -apełację * w stosunku
do uniewinnionych oskarżonych. Ze
strony obrony adw. Engiel zapowie-
dziai apelację w imieniu Drutty, ad-

senė „ Krzyžanovski w imieniu

Graziani
przygotowuje „ ofenzywę

WARSZAWA. P. A. T. podaje bat w odległości 120 km. na północ; wodniczący poleca usunąć ich z sali, za-
komunikat o położeniu na frontach
Abisynji w dniu 13 stycznia.

Na froncie

į
od jeziora Tana.

Na froncie wschodnim, według u-

Wyrok w procesie Ukraińców
. Bandera, Łebed, i Karpyniec skazani na karę śmierci.

marca 1911 r, Katarzynę Zarycką, ur. dn.
3 listopada 1914 r, Oraz Jarosława Raka,
ur. dn. 29 lipca 1908 r., uznać za winnych
popełnienia wszystkich im  zarzuconych

czynów i skazać ich:
STEFANA BANDERĘ na karę śmierci

oraz ma utratę praw publicznych i obywa-

telskich na zawsze, z mocy ustawy o am-
nestji orzeczoną karę šmierci zamienić na

karę dożywotniego więzienia,
MIKOŁAJA ŁEBEDA na karę śmierci

oraz na utratę praw publicznych i obywa-

telskich na zawsze, z mocy ustawy o am-
nestji orzeczoną karę śmierci zamienić na

karę dożywotniego więzienia.

nasta (15) lat więzienia.

JAROSŁAWA KARPYNCA na karę
śmierci oraz utratę praw publicznych i oby-
watelskich na zawsze, z mocy ustawy o am
nestji orzeczoną karę śmierci zamienić na

karę dożywotniego więzienia.

MIKOŁAJA KŁYMYSZYNA na karę
dożywotniego więzienia oraz utraty praw

publicznych i obywatelskich na zawsze.
BOHDANA PIDHAJNEGO na karę

dożywotniego więzienia oraz utraty praw

publicznych i obywatelskich na zawsze.
IWANA MALUCE na karę dwunastu

lat więzienia.

t  JAKUBA CZORNIJA na karę łączną
įsiedmiu (7) lat więzienia. >

{ EUGENJUSZA KACZMARSKIEGO na
karę iączną dwunastu łat więzienia,

| ROMANA MYHALA na karę łączną
dwunasiu (12) lat więzienia.

| KATARZYNĘ ZARYCKĄ
„lączną ośmiu (8) lat więzienia.

| JAROSŁAWA RAKA na karę łączną
siedmiu (7) lat więzienia.

Po' ogioszeniu sentencji wyroku oskar-

żeni Bandera i Łebed wznoszą jakieś okrzy

|ki w języku ukraińskim, wobec czego prze-

 
na karę

|rządzając jednocześnie krótką przerwę.

® Po wyprowadzeniu z sali oskaržonych
północnym nie było rzędowego komunikatu włoskiego,| Bandery L Eakėla, azowodaciąci alio

dziś nic godnego do zanotowania, samoloty włoskie dokonały wywiadu prezes Pożsiiwiawiez:  godaś dala Gakdz

oprócz czynności patroli wojsko-

wych. |

Według wiadomości ze źródeł
angielskich, na odcinku Makalle ini--
cjatywa pozostaje w rękach wojsk

abisyńskich. Na południe od Ma-
kalle wywiadowczy oddział włoski
rozbił grupę Abisyńczyków, eskortu-

jącą żywność dlą wojska. Z Addis-
Abeby donoszą, że dnia 11 bm. sa-
moloty włoskie bombardowały Da-

zwolennicy San
propagandę

| RZYM (Pat). Virginio Gayda
stwierdza w „Giornale d'italia", że

w przededniu sesji Rady Ligi N.

dają się zauważyć następujące 4 zja-

wiska:
1) koncentracja poważnych sił

francuskich i brytyjskich na morzu

Śródziemnem, 2) powódź wiadomości

o zwycięstwie Abisynji i klęskach

włoskich, 3) defetystyczne doniesie-

„nia o wewnętrznej sytuacji we Wło-

szech, 4) inspirowane wiadomości o

tem, iż Włochy jakoby dążą do jak-,

najszybszego zawarcia pokoju,

Wszystkie te zjawiska są skoor-

dynowane i mają na celu stworzenie

odpowiedniej atmosfery przed sesją

genewską.

KT ei AKLINa i i LIKO opaństwa.

dzie do jego identyfikacji z każdo-
razowym rządem. Podstawowe in-

stytucje państwowe Po wzno-

sić się wysoko ponad działania ak-

tualnego rządu; powinny zabezpie-

czać trwałość ustroju niezależnie od

zmian rządów, ich błędów i niedo-

magań, Źle jest, gdy masynarodu |
od państwa;nie odróżniają rządu

słabnie wtedy wśród nich jego au-
torytet.
A następnie w

woju jest trwałość instytucyj praw*
nych, w których zamyka się życiel

' wzdłuż

w rejonie Teru w prowincji Danakil.
O froncie południowym źródła

'angielskie donoszą z Mogadiscio, że
oienzywa gen. Grazianiego rozpocz-
nie się lada dzień, Jaki będzie kie-
runek iej ofenzywy, trudno przewi-
dzieć. Najprostszą i najłatwiejszą
jest droga do Džidžiggi i Harraru

rzek Tafan i Gerer przez
Dągabu.

kcyj prowadzą
antywłoską
Omawiając fakt koncentracji flo-

ty brytyjskiej i francuskiej, Gayda
stwierdza, że: koncentracja ta pod
żadnym względem nie obchodzi
iialji. Nieprawdziwe wiadomości o
sukcesach abisyńskich mają na celu
utrwalenie mniemania, że Włosi
znajdują się w bardzo trudnej po-
zycji. . "is

Przypomniawszy dalej, že wiado-
mości o rzekomych buntach i de-
zercjach z armji włoskiej zdemento-
wane zostały przez rządową agencję
niemiecką. Virginio Gayda przypi-
suje te pogłoski czynnikom sankcjo-
nistycznym, które ponoszą odpowie-
dzialność za wpadek planu Laval—
Hoare K kai w

narodu, Nie może nad niem wisieć,
jalk miecz Damoklesa, groźba ciąg-
łych zmian, dokonywanych przez
organy, wolne od kontroli. Życie to
wymaga unormowania przez praw-
dziwe ustawy, a nie przez pełno-
|'mocnictwa; wymaga spokoju praw-
nego. Е

Naród polski, jeżeli chce mieć
spokój prawny, nie może swojego
ustroju oprzeć na naśladownictwie

' dzisiejszych wa: państw całkowitych. Musi znaleźć popołudniu w sali

runkach cywilizacyjnych i gospodar- własną drogę, na której zjednoczy,

czych najważniejszą podstawą roz- się silna władza wykonawcza z trwa|
/'łem, silnem prawem.

Roman Rybarski.

eie wyroku.

DARJĘ HNATKIWSKĄ na karę pięt*

Kto wygrał na loterji?
Płerwsze ciągnienie.

50 tys. zł. — 13070 21723.
5.000 zł. — 10798 42196, 58646,

99439.
2.000 zł. — 42 828 7905 11296

21492 27489 32212 35117 38592
38212 45328 54000 -77759 81270 98395
103982 118861 144519 180480 192092.

Drugie ciągnienie.
30.000 zł. — 141176.
10.000 — 11797 43470.
5,000 zł. — 2462 120000,
2.00 zł. — 7414 7509 9764 28890

31102 39998 40884 52337 71039 70134
98520 103814 147030 157010 168114
177809 183752 189713 187787.
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Lewica francuska chce
„zaatakować Lavala
| "PARYŻ (Pat). W przededniu ze-
brania parlamentu najwi e zain-

teresowanie kół politycznych budzi

pytanie, czy dojdzie jeszcze w tym

tygodniu w izbie deputowanych do

nowej dysikusji nad polityką ogólną

zrądu, która mogłaby stanowić pła-

szczyznę nowego ataku lewicy na

gabinet Lavala. Za punkt wyjścia do
tej dyskusji mogłaby służyć m. in.

interpelacja, jaką złożył już dep. Ru-

cart na temat stosowania uchwalo-
nych niedawno przez parlament

ustaw w sprawie lig.

!Ш

|. (o nowego przygotowują Niemcy
! ° PARYŻ (Pat). mampanja prasy
niemieckiej przeciw układom między
sztabami generalnemi Francji i An-
gli, pisze „Le Journal", kontynuo-
wana jest z metodą i uporem, które
przypominają pod pewnemi wzglę-
dami kampanję, prowadzoną prze-

ciwko konierencji rozbrojeniowej, aż

do momentu, w którym kanclerz Hi-

tler przywrócił obowiązkową służbę

wojskową. Ta kampanja zasługuje

na uwagę, gdyż może ona stanowić

zapowiedź niezwykle ważnych wy-

darzeń. .... - ae kok

-Wiech emeryci wyjeżdżają na prowincję
| Wczoraj przed południem Komisja
Budżetowa obradowała nad budże-
tem emerytur i rent. Referował po-
set Wagner.
W chwili obecnej mamy 88,782

na emerytury, renty inwalidzkie i

inne zaopatrzenia, zaznaczył, że

utrzymanie tych wydatków będzie

możiiwe tylko przy zachowaniu obo-

wiązujących ograniczeń w zaliczeniu

osoby, pobierające emerytury. Spo- do emerytury lat służby w b. pań:
dziewać się należy, że obecnie nie ,stwach zaborczych, jak również

będzie już nienaturalnego przyrostu;przez stosowanie odpowiedniej рой-

emerytów. Trudno jest dziś stawiać |tyki przy przenoszeniu w stan spo

jakiekolwiek wnioski w tej sprawie,|czynku.
skoro z jednej strony mamy troskę]  P. Wiceminister Lechnicki nie
o budżet państwa, a z drugiej widzi|przeczy, że sytuacja emerytów, czy

się biedę licznej rzeszy emerytów. |inwalidów nie jest pomyślna, zazna-

Mówca ogranicza się tyliko do apelujczą jednak, że duża rozpiętość mię:

do p. ministra, ażeby zagadńienieto|dzy kosztami utrzymania w więk-

było traktowane jako poważne za-|szych miastach i we wsiach lub

godnienie państwowe, mające wzmoc mniejszych osadach daje możność

{146 podstawę zaufania pracowników łatwiejszego przeżycia okresu kry-

państwowych i wojskowych dowłas- zysu tym osobom, które, posiadając
skromne, lecz stałe dochody, prze-

| Zkolei zabrał głos Wiceminister niosą się do mniejszych miejsco-

| Skarbu Lechnicki, który po omówie- wości.
, niu sum, przeznaczonych w budżecie

PPIi
ÓW Kin

j

| KOMUNIKAT
"Sekcji Kupieckiej przy Stronnictwie xarodowem
Sekcja Kupiecka przy Stronnictwie Narodowem zaprasza p.p. członków

Sekcji iAdalio Stronnictwa, interesujących się sprawami kupieckiemi,

na zebranie, kióre odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia, o godzinie 5-ej

Stronnictwa Narodowego, ul. Mostowa 1, na którem

p. Wojciech Gołębiowski
złoży sprawozdanie z Ogólnego Zjazdu Kupiectwa Polskiego w Krako-

wie w listopadzie z ubiegłego roku.



 

Potega Angiji |
na”morzuŚródziemnem

Wojna włosko - abisyūska obli-
tuje w powikłania matury dyploma-
tycznej i ciągle wywołuje obawę roz-
szerzenia tego sporu, oraz przenie-
sienia go na teren europejski, przy-
czem za najprawdopodobniejszy u-
wąża się konilikt amgielsko - włoski.
Nic więc dzewneśo, .że zarówno we
Włoszech, jak i w Anglji omawia się
ewentualne szanse obu stron w ra-
zie wojny na obszarze morza Śród-
ziemnego.

Z zestawienia sił morskich wyni-
ka, że na morzu Śródzieminem: Wiel-
ka Brytanja ma do rozporządzenia
15 pancerników, 64 krążowniki, 164
torpedowce, 42 łodzie podwodne i- 6
t zw. aeromatek, Włochy mają tyl-
ko 8 pancerników, 39  kryżowniki,
118 torpedowców, 88 łodzi pod-,
wodnych i ani jednej aeromatki.

Siły lotnicze wykazują mniejsze.
różnice: Anglja ma 1434 aeroplany,
w tem 953 bojowe, a Wiłochy 1700;

la do działalności dla broni pod-
wodnej, niż Atlantyk, oraz że nowo-

czesne wynalazki, pozwalające sku-

tecznie zwalczać łodzie podwodne,
utrudnią znacznie ich działanie,

 

Z RYNKU
ZEGARMISTRZOWSKIEGO.
Zegarek szwajcarski „Zenith“, który

ostatnio olśniewa oczy masze z wszystkich

wystaw zegarmistrzowskich bogactwem mo-

deli i estetyką zewnętrznego wykonania,

a jest synonimem precyzji, jednocząc 100%

wszelkich zalet, wymaganych od zegarka,

to nie nowość dla nas. Fabryka „Zenith”,

posiadająca na głównych rynkach świata

ustaloną tradycję, wypuściła ostatnio na ry”

mek polski szereg modeli, opierając organi-

zację sprzedaży ną nowym systemie iwzbu-

dziła niebywałe zainteresowanie, tak, że

wkrótce opanuje cały rynek. `
„Zenith“, to zegarek szwajcarski, zaw-

- sze doskonały i rozchwytywany literalnie.

dzięki swym zaletom i niewątpliwie w

krótkim czasie znajdzie się w każdym domu.

 

sport.
Udział Polski w międzynarodowych

zawodach hippicznych,

WARSZAWA (Pat). Dnia 24-go

stycznia, jak wiadomo, rozpoczynają

się w Berlinie wielkie międzynaro-
dowe zawody hippiczne z udziałem

najwybitniejszych jeźdzców szeregu

państw europejskich i zamorskich.

Pełne ekipy zgłosiły Polska, Niemcy,

Włochy, Danja i Szwecja.
Ostateczny skład polskiej repre-

zentacji  hippicznej, zatwierdzony

przez Ministra Spraw Wojskowych

w poniedziałek, przedstawia się na-

stępująco: 1) mjr. dypl. Lewicki na

koniach „Kikimora” i „Duncan';
2) mjr. Zdzisław Dziadulski na ko-

niach „Zbieg” i „Savannah; 3) por.

Janusz Komorowski na koniach

„Wizja”, „Zbój” i „Znachor'”; 4) por.
Stanisław Czerniawski na koniach

„Dyoa”, „Zelir”O:

Wszyscy zawodnicy pochodząz

grupy sportowej jeździeckiej CWK.

Szefem zespołu mianowany 20-

stał płk. Tadeusz Komorowski.

aeroplanów w tem 850 Dojowych |o NKZWONOOCZCŁORNKCONONKKCECKE
Ostatnie zestawienie nie mówi jed-:
nak wszystkiego, gdyż przemysłwo-|
jenny angielski jest o wiele potęž-|
niejszy cd włoskiego. Fabryki apa-|
ratów lotniczych w Amgiji pracują |
obecnie dniem i nocą, a trzeba pa-|

miętać, że np. motory lotnicze an-|już dużo przed tym terminem zacie- zania kolegów.

Jkawioną procesem publiczność. |£ielskie nie mają równych sobie na
świecie. |

Przejdźmy skolei do podstaw o-
peracyjnych angielskich -ną morzu)
Śródziemnem. Niejednokrotnie się
słyszy, że Gibraltar jest przesta-|
rzałą fortecą, która wobec mowo-'
czesnych metod walki, zwłaszcza
powietrznej, będzie równie bezrad-;
na, jak twierdza Liege i Namur wo-
bec burzącego ognia artylerji nie-
mieckiej. Porównanie
szwankuje.
wprawdzie artylerji niemieckiej, na- |
tomiast falę pochodu germańskiego
powstrzymał okop betonowy, obsa-
dzony piechurami i karabinami ma-|
szynowemi. Otóż zdaniem fachow-|
ców angielskich Gibraltar jest takim;
okopem betonowym, podniesionym
do miljonowej potęgi. Żadna bomba
lotnicza nic nie zaszkodzi skałom
Gibraltaru, natomiast ewentualny
najazd lotniczy Włochówna tę twier'
dzę angielską ikosztowałby życie se- !
tek, a może tysięcy lotników: wło-|
skich. Według zdania gen. Godley'a,
dowódcy twierdzy, 'gibraltarskiejdoj
roku 1933, dla obrony Gibraltaru
wystarczy jednego bataljonu gwar-|
dji irlandzkiej.

Co do Malty, to pozycja jej jest
bardzo'trudna. Być może, że Angli-.
cy nie zdołaliby jej utrzymać, ale i
w ręku Włochów też na długoby o-!
na nie pozostała. i

to jednak
Liege i Namur uległy |wyrok skazujący.

Po wyroku
Zapowiedziane ogłoszenie wyro.

ku ma godz. 1-szą w poł. zgromadziło |

W sali Sądu Okręgowegopanuje ,

niezwykłe podniecenie. Тосга się

dyskusje ma temat przemówień'

obrońców i winy oskarżonych. Prze-

widywania wyroku są różne. |

Sąd, mimo, że zegar wskazuje już

po 1l-ej, dalej obraduje nad wyro- |

kiem. :

Napięcie publiczności, w miarę|

oczekiwania, wzrasta. Przybycie na

salę policji komentowane jest jako:

Wreszcie a godz. 2 m. 10 wchodzi

na salę komplet sądzący i przewo-

dniczący ogłasza wyrok. I

Skazani przyjmują go spokojnie.

Z ławy oskarżonych dochodzi jednak'

Manifestacja,i pochód w dn.,
Wczoraj odbyła -się' konferencja

prasowa, zwołana przez Komitet

CE Wiecu z dn. 5 stycznia

r. b, przeciw prześladowaniom Pola-

ków na -Litwie, w której wzięli

udział przedstawiciele prasy wileń-|

skiej różnych kierunków i korespon-

denci pisim zamiejscowych.

Zebrani wysłuchali referatu o

warunkach egzystencji Polaków 0a

Litwie, poczem wyłoniła się dys-|

kusja. Ar, l

Komitet Wykonawczy podał do

wiadomości, że na dzień 19 bm. zwo-

ich cz kobiecy. Podobno któraś

a płacze z powodu ska-

Policja otacza
i zabiera do więzienia na Łukisz-

kach skazanych Druttę, Smalę i

Liwszyca. | Sui

! Ыа!:;рща pożegnania. Ciężka|

chwila dla krewnych i przyjaciół |

away rozchodzi, pełnaPubliczność się
wrażeń.

W. mieście słychać przez cały

dzień rozmowy na temat procesu i

wyroku, Do późna wieczór przy

stolikach kawiarnianych toczą Się

długie dyskusje.
Wwyrok w tak głoś-

nym procesie, jak ukraiński, nie

wzbudził tej sensacji, jak wileński.

transparentami. Na płacu ustawione

będą trybuny oraz będzie zaimstalo-

wanychkilka megafonów.
trwiecu pochód “4 a do pa-

lacu Reprezentacyjnego, by wręczyć

asiu" Weeds Mileūskiemu.

Następnie pochód skieruje się do

Ostrej Bramy, poczem na placu, za

'Ostra Bramą, rozwiąże się. į
Tegoż dnia odbędzie się pierwsza

zbiórka na rzecz Funduszu Pomocy,

Ludności Polskiej na Litwie. Będą

sprzedawane karteczki i nalepki na|

ten cel. ei A |
manifestację wileńską

19 stycznia!

Kurs przodowników
przysposobienia rolniczego w Grodnie
Czynniki

przysposobienia rolniczego w po-
wiecie grodzieńskim i sokólskim woj.
białostockiego, zainicjowały w okre-
sie 2—%6 stycznia 1936 r. kurs dla
przodowników zespołów  konkurso-
wych organizacji młodzieżowych,
zgłoszonych do pracy w przysposo-
bieniu rolniczem na 1936 rok. Kurs
wyznaczono w Grodnie. Wyznacze-
nie na kurs Grodna dla przodowni-
ków z terenu pow. sokólskiego, nie
było pomysłem szczęśliwym, duże
bowiem odległości do przebycia na
kurs, a z tem związane koszty, w
dzisiejszych trudnych dla rolników
warunkach  materjalnych, ujemnie
wpłynęły na frekwencję przodowni-
ków na kursie z terenu powiatu 60-
kólskiego. 2

Na kursie były reprezentowane
trzy organizacje młodzieżowe: Ka-
tolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Związek Strzelecki i tak zwana
„Młoda wieś', Całkiem przygodny
słuchacz kursu łatwo mógł odróżnić
„młodzież z każdej z >
trzech organizacji. Do każdej
wiem z wymienionych trzech orga-
nizacyj były stosowane odrębne me-
tody pod względem opieki na kursie.

ławę oskarżonych Naprzykład młodzież przybyła na K S M z
kurs ze Związku Strzeleckiego, o-

wikt na koszt państwa.

Drugą grupę uprzywilejowanych
na kursie stanowiła młodzież z „Mło
dej wsi'. Wreszcie grupę nieuprzy-
wilejowanych stanowiła młodzież
przybyła na kurs z oddziałów Kato-

:(lickiego Stowarzyszenia  Miłodzieży.
Mniej lub więcej uchwytne lecz

różne traktowanie młodzieży na kur
sie z każdej poszczególnej grupy i w
całości dało się zaobserwować w
trakcie przebiegu całego kursu; jed-
nych bardzo honorowano, innych
znowu nie chciano zauważyć. |

Na zakończenie kursu bardzo
dowcipnie chciano wszystkich zjed-
nać i zjednoczyć na gruncie śpiewa-
nia pierwszej brygady; czy osiągnię-
to w tem cel, należy wątpić.

Wśród szeregu innych rzećży na
kursie, dały się zaobserwować pięk-
ne przykłady miłości bliźniego. Mia-
ło to miejsce w odniesieniu do
wspomnianej trzeciej grupy nieu-
przywilejowanych, mianowicie do

odzieży z oddziałów Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży,

Młodzież przybyła do Grodna,
znałazła dużo ciepła rodzimnego pły-

stojące na czele akcjinącego z serc młodzieży stowarzy-
„szonej, zamieszkałej w Grodnie i
|posiadającej tutaj swe ogniska orga-
Inizacyjne -przy miejscowych para-
fjach, jak Fara, Franciszikanie, Ber-
|nardyni. ;
я Ognisko oddziatow K. S. M, przy
parafji po-Franciszkańskiej stało się
miłą przystanią dla przybyłej do
„Grodna młodzieży stowarzyszonej.
Dzięki trosce i opiece dziekana @го-
dzieńskiego, ks. prałata I, Ołszań-
skiego, młodzież miała zapewnioną
opiekę materjalną podczas kursu.
Młodzież natomiast z oddziałów
K. S$. M, Grodno, a w szczególności
druchny z oddziału przy parafji po-
„Franciszkańskiej przyczyniły się do
wytworzenia atmostery rodzinnej w
"życiu ptzybyłej do Grodna młodzie-
ży stowarzyszonej po za kursem.

Jeżeli do tego dodać serdeczną
opiekę nad całością płynącą z serca
gwardjana klasztoru, o. Edwarda
Dulika i opiekuna młodzieży stowa-
rzyszonej przy tej parafji, o. Konra-
da Wawrzyńczyka, to stąd tworzy
się piękny obrazek wzorowej rodzi-

ny organizacyjnej.
Licznie przybyła do Grodna mło-

dzież stowarzyszona z oddziałów
uasbawówieć odległych te-

renów powiatu świadczy o spręży-
„trzymała pomieszczenia i całkowity stości organizacji, jak samej mło-

dzieży stowarzyszonej tak i jej opie-
kunów i kier ików.

Młodzież przybyła na kurs do
Grodna, wyniosła stąd dużo doświad
czenia niezbędnego do. codziennej
pracy na terenie swych własnych
oddziałów z powodu doznanej ser-
decznej opieki i widzianych wzorów
ofiarności w pracy społecznej, w po-
święceniu się dla.dobra bliźnich, a
zarazem świądomość, że w jedności
i harmonijnem współżyciu i współ-
pracy organizacyjnej, jest zadowole-
nie dlą ducha i niezawodna droga do
doskonalenia się w pracy organiza-

cyjnej. 1 _
Dla ukoronowania calošci, po za-

kończeniu kursų, młodzież stowa-
rzyszona przy paralji po-Francisz-

A zm swego A
odegrała Jasełka. przy ełnionej
dużej sali. , : "> a
„Świetne wykonanie całości dosyć

skomplikowanej i trudnej do wyko-
nania akcji w sztuce przez artystki
druhiny i artystów druhów Stowa-
rzyszenia, sprawiły na widzach bar-
dzo dodatnie wrażenie.

„P-4“,

 

GŁOSY CZYTELNIKÓW

łana zostanie na pl. Łukiski, na godz.
Anglicy mają w ręku dwa wyjścia 3 :

z morza Śródziemnego i wrazie po- 12.30, wielka gryka ę-raskintća

trzeby mogą to morze zamknąć. cyjna przeciwko prześl. owaniom

| razie wojny angielsko - wło- Polaków na Litwie. Organizacje

skiej Angliczy liczą poważniena Przyjdą z pocztami sztandarowemi i

„Na e
przybyć z prowincji delegacje, a nie-, w 3 е“ | į 6š ?

zależnie od tego w poszczególnychgg Litwi czy „Na L tw e
miejscowościach odbędą się lokalne; ` ь И ZPA ‚
manifestacje. Niedawno ukazał się w „Słowie' czy to z biernikiem w znaczeniu

artykuł na temat: czy należy mówić „do”, „w”, czy to z miejscownikiem
„na Litwie”, oraz „na Litwę', czy w znaczeniu „w”, w stosunku dows racę Francji i to zarówno od

strony Alp, jak i od strony Algieru!
i Tunisu, i {
w b tylko rodzaju broni|

mają Włochy przewagę, a są nimi
liczne włoskie łodzie podwodne.|
Anglicy pocieszają się jednak tem,|

Komisja
T-wa

W niedzielę, dnia 12 bm., na licz-
neti zebraniu Koła Miłośników Wil-

że morze Śródziemne daje mniej po- na, istniejącem przy Polskiem T-wie

 

Śmiertelne pobicie na zabawie
BRASŁAW. We wsi Grodzinki, bito mu opłucną. Babula przewie- Maleszewski, kiedy dyskusja skiero-
„ bohińskiej, w dn. 8 bm. ną za-

awie. tanecznej, na tle porachun-
ków. osobistych, został pobity Jan
Babul, m-c wsi Babyle. Wymieniony

ziono do szpitala w Brasławiu. Stan
jego zdrowia jest bardzo ciężki i za-
jraża życiu. Podejrzani o pobicie są
onstanty Sinic. i. Władysław Ba-

urbanistyczna
Miłośników Wilna,

Krajoznawczem, po referacie inż.

Tłomakowskiego, absolwenta insty-

tutu urbanistycznego w Paryżu, wy-

głoszonym na temat urbanistyczny,
związany z Wilnem i po dłuższej

dyskusji, w której zabierali głos wy-
bitni znawcy Wilna i inżynierowie

specjaliści oraz dwa prezydenci mia-

sta, dawny Bańkowski i obecny dr.

wała się natemat konieczności gz

cowania planu regulacyjnego m. Wil-

na, zabrał głos wojewoda wileński

Ludwik Bociański i rzucił myśl po-
został kilkakrotnie uderzony nożem, bul, m-cy wsi Zabłodjszki. Docho- wołania komisji urbanistycznej przy
czem spowodowano rany w głowę,
twarz i lewą łopatką, ponadto prze-

Syn zabił własną
ŚWIĘCIANY. W dn. 11 bm, po-

sterunkowy P.P. w Twereczu został
powiadomiony, że we wsi Wasilewi-
cze, gm. twereckiej, wskutek spad-
nięcia z drabiny poniosła śmierć
Helena  Łukszanowa. W toku
wszczętych dochodzeń ustalono, że
Helena Łukszanowa żyła w niezgo-!
dzie z synem Władysławem, który|
niejednokrotnie bił ją aż do utraty!
przez nią przytomności. W! związku
ztem dokonano szczegółowych ogłę-'

dzenie prowadzi się, +

Lokacjy „AWA I

matkę
dzin zwłok i ujawniono, że na gło-
wie Łukszanowej są dwie ranycięte|

 

T-wie Miłośników Wilna. Myśl tę
przyjęto z entuzjazmem i uchwałono
powołać do życia taką komisję. i

2 KOMUNIKAT
WYDZIAŁU ORGANIZACJI

STRONNICTWA NARODOWEGO.
W czwartek 16 W.w.

i > pozatem ujawniono ciętą|pie "się: kurs . М.
ranę na lewej ręce, oraz na obu rę- Zapisy przyjmuje codziennie se-
kach i pod lewem okiem sińce | 4 St. N. w godz. 11—12 i od
zdarcie naskórka. W. mieszkaniu
Łukszanowej zmaleziono pałkę ze
śladami krwi. Ponieważ powyższe!
okoliczności nasunęły przypuszcze-
nie, że wymieniona została zabita
|przez syna Władysława —  zatrzy-
mano go. Dalsze dochodzenie trwa.

Postrzelenie chłopca .
DZISNA. W dn. 9 bm. w kol.

Dmitrowszczyzna II, śm. zaleskiej, w
czasie zabawy w domu Jerzego Si-

1 prizą S w gło-
wę, prawdopodobnie z obciętego ka-
rabinu, Ignacy Łaguto, lat 15, sto-
cy w tym czaśie na podwórzu.

Zachodzi podejrzenie, że strzał spo-

"no do szpitala w Głę.

wodował Michał Krasocki, iat 14,
m-c tejże wsi. Mz

iem. Stan
jego zdrowia jest b. ciężki, naruszo-
ny jest bowiem mózg. Badany Łagu
to zeznał, że nie pamięta kto go
zranił, |

i

19—20 Mostowa 1.
APARTKI ROL NADP

OŚWIADCZENIE, !
W czasie procesu „Lewicy Aka-

demickiej' padło kilkakrotnie moje
nazwisko. Wobec tego, że jest w
Wilnie inna osoba, nosząca to samo
imię i nazwisko, a wielu moich zna-|
jomych indentyfikowało ją ze mną,
niniejszem wyjaśniam, że ja, Halina!
Kolendówna, córkaStanisława, stud. |
III Roku Prawa U.S.B., zam, w Wil-
nie przy zauł, Bernardyńskim 10,
m. 1, ani nie figurowałam na liście
świadiki w wyżej wspomnianym
procesie, ani też nie brałam jakiego-'
kolwiek udziału w zebraniach i wy-*
cieczkach Z.N,MS. |

 

też: „w Litwie" i „do Litwy“. Od-
powiedź brzmiała: tylko „na Litwie"
i „na Litwę",

Wmiosek ten podzielił „Dziennik
Wileński" we wczorajszym artylku-
liku na pierwszej stronie p. t: „O
czystość języka”, gdzie wręcz czy-
tamy, że „dopuszczalna jest w języ-
ku polskim jedynie forma „na Li-
twie' i że śmiesznością byłoby kale-
czyć język połski dla widzimisię Li-
twinow".

Otóż mam grube wątpliwości, by
forma „na Litwie“ była „jedyną for-
młą', by mówienie „w Litwie" było
„kaleczeniem'* mowy polskiej. Skłon-
my nawet jestem zająć stanowisko
wręcz odwrotne, a to nietylko ze
względów językowych, ałe także...
politycznych. PA

Spójrzmy więc do słownika.
Czytamy tam:
„Na Węgry, na Śląsk, na Mazow-

sze, na Kurpie, na Kujawy, na Wor-
łyń, naLitwę, na Ukrainę, na Pod-;
lasie, na Rus“, oraz:

„Na. Mazowszu, na Kurpiach, na
Więgrzech, na Śląsku, na Wołyniu,
na Kaszubach, na Podolu, na Ukrai-
nie, na Litwie, na Podlasiu, na Rusi,
na Kujawach."

Osobno wymienię takie zwroty:
„Iść na Żydy w celu kupna' (t zn.
do kramów żydowskich); „Kupić co
na Aprzeci albo, jak pisze Łęczyc-
ki: „Ja te księgi na Moskwie przed-
łożyłem'”, Wreszcie, jak mówi lud:
„na Saksy“, „na Saksach“.

Otóż co mas uderza w tych
wszystkich przykładach? Przyimek
„na stosujemy tu nie dla oznacze-
nia państwa, lecz tylko i jedynie
kraju, o charakterze niepaństwo-
wym, płynnym, pozbawionym granic

ścisł o (Przykład Węgier. heja
mniej nic tu mie zmienia, bo znów
kraj, nie państwo, ma się tu na myśli)
Nigdy nie używamy przyimka „na”,

państwa suwerennego. Przecież ten-
że Mickiewicz, na którego „Słowo”
się powołuje („zajazd ostatni na
Litwie'') kiedyindziej pisze: „Co pod-
ówczas w Litwie udzielni książęta
o Witoldzie myśleli." „Jedno z naj-
piękniejszych miejsc w Litwie..."
„Stan niewiast w Litwie" itp. Po-
dobnież, gdybyśmy spojrzeli do №ё6-
regokolwiek dzieła historycznego,
zawsze o dawnej państwowej, Litwie
mówi się „w Litwie“, „do Litwy“.
Nigdy inaczej.

Wniosek stąd chyba  niezbity:
Dziś, gdy Litwa powstała, jako pań-
stwo, powinniśmy mówić tyiko: w
Litwie, do Litwy. Przecież innej Li-
twy, jak państwowa, już niema. Przy
wspomnieniach historycznych może-
my zachować terminy: na Litwie, na
Litwę, ale nie dotyczą one już wa-
runków akitualmych.

Tyle względy językowe i hisło-
ryczne.

Dochodzą jednak do tego, jakieś-
my mówili, motywy polityczne. Ja-
ko nacj iści, winniśmy szanować
inne nacjonalizmy. Do państwowej
Litwy nie chcemy się wtrącać. Nie-
porozumienia chcielibyśmy rozstrzy-
gać na zasadach wzajemności: do ut
des.
najlepiej. Niech żyją i prosperują
w tej swojej Litwie, w Litwie, nie
na Litwie. :

в . Stanisław Cywiński.

Przyp. Red. Nie wchodząc w ar-.
$umenty językowe p. prof. S. Cywiń-
skiego, zaznaczamy, że zagadnienie,
czy mówić „na Litwie", czy też „w
Litwie”, nie jest wtrącaniem! się do
'epraw litewskich, lecz zagadnieniem
| ie  językowem — polskiem.
Można bezżadnychzastrzeżeń sza-
‘помаё narodowość litewską i pań:
stwo litewskie, a nie zgadzać się na
decydowanie przez Litwinów, jak
Polacy mają mówićpo polsku, ||

 

Pozatem, daj im, Panie Boże,



 

 

 

FERMENTWOBOZIE
- RZĄDZĄCYM
Można było zgóry przewidzieć, że

po maju r. 1935 rozpocznie się w obo-

zie rządzącym silny ferment, że bę-

dzie oń zmuszony do poszukiwania

programu i formowania ideologji, to

zaś doprowadzi do nieporozumień i
starć wewnętrznych. Potem zaczęły

krążyć powtarzane z ust do ust wie-
ści'o tem, na jakie ugrupowania obóz

ten zaczyna się rozpadać, jacy wysu-

wają się na front ludzie, jakie podsta-

wy ideologiczne i jakie wskazania pro-
gramowe zdobywają sobie trwalszy

grunt i zwolenników...

Wieści tych trzeba było słuchać z

wielką ostrożnością, dużo w nich by-

ło nieścisłości, często były to ordy-

narne plotki dla ludzi łatwowiernych.

Były one jednak, jak się obecnie oka-
zuje, echem rzeczywistości. Oczywi-

stym na to dowodem jest artykuł, za-

mieszcżony dn, 12 stycznia w „Gaze-
cie Polskiej" (Linja podziału), w któ-

rym autor przeprowadza rozmowę z
dotychczasowymi swymi przyjaciółmi

politycznymi, wskazując równocze-

śnie niektórym z pośród nich, że drzwi

są otwarte..

Pomijamy historjozoficzne wywody
autora, bo zbyt dużo miejsca zajęłoby

ich prostowanie, Wystarczy, jeśli po-
wiemy, że według niego, w okresie

1926 — 1935. linja podziału społeczeń-

stwa polskiego „przebiegać poczynała

pomiędzy tymi, co żywili ufność, że
Polska może być potężna i że Pił-|

sudski ją do tego prowadzi — a tymi,
którzy nie wierzyli, aby taką Polskę

stworzyć bylo można”,  Właści-
wie tylko druga część zdania odpo-
wiada rzeczywistości: Wiara w to, że

Polska będzie potężna, była w róż-

nych obozach politycznych, różnica
powstawała tylko, gdy stawało zaga-
dnienie — jak i kto ma i może ją do
tej potęgi doprowadzić. Lecz mniej-

sza-o to, chodzi nie o przeszłość, lecz

o teraźniejszość i przyszłość,
„Po maju 1935 -r., jak się dowiaduje-

my od autora artykułu, nastąpiło pe-
wne załamanie się w psychice społe-
czeństwa. ; :

„Dół” podawnemu pragnie być rozum-
nie rządzony, pragnie porządku i ładu.
Istnieje tam tymczasem tylko niepokój
czy ów ład i porządek będą zapewnione.
Ale w łonie niektórych kół inteligenc-
kich to jest tej warstwy, której zada-
niem jest właśnie wytwarzanie świado-
mości narodowej powstał niewątcliwie
prąd reakc'i przeciw temu, co wniosły

do psychiki polskiej lata 1926 — 1935..
Prąd, którego mnie' lub więcej uświa-
domioną treścią jest niewiara w możl'-

wość trwałej przebudowy zarówno u-
stroju, jak i charakteru polskiego”

*Zapytuje autor, kto głosi te hasła

i odpowiada w sposób następujący:
„Kto głosi te hasła? Nie *est to dome-

na żadnego ugrupowania społecznego,

żadnej grupy w łonie dawnego obozu po-
majowego. Niema właściwie różnic po-
między tonem oświadczeń prawicowego
księcia Janusza Radziwiłła i radykalizu-
jącego senatora Felicjana Lechnickiego.
W „Czasie” i pismach,

same argumenty i tę same zwroty Linja
podziału nie biegnie tu bowiem wedle
koncepcyj politycznych. Dzielić poczyna
ludzi zgoła inaczej — wedle ich wiarv ;
i charakteru. Są w Polsce ci, co wierzą, ;
że w r. 1926 strącona została nazawsze

do grobu Polska stara., Polska przedroz-
biorowa, Polska szlachecka, pelna gwa-
rówi swarów, samowoli i nieodpowie-
działalności, frakcji i fakcji, bezsilna choć
Małaśliwai buńczuczna. I są w Polsce
ci, co nie wierzą, aby można było rządzić
tym krajem bez schlebiania egoizmom
klasowym i stanowym, bez „czapki i
papki”, bez demagoś'i i zjednywania so-
bie kresek — nieśdyś retoryką o równo-
ści szlacheckiej, dziś retoryką na temat
„świata pracy”, Są ci co wierzą, że mo-
żna prowadzić dale" dzieło przez Piłsud-
skiego rozpoczęte i są ci — którzy są-
dzą, że gdy Go zabrakło — dzieło to u-

'legnie likwidacji, a tylko jedni sądzą, |
że lepiej będzie zlikwidować je „na pra-
wo”, a inni, że lepiej je zlikwidować
„na lewo”.
„Jeśli przetłumaczyć te górnolotne

wywody na pospolity żargon poli-

tyczny, to trzeba powiedzieć, że autor
artykułu przemawia w imieniu t. zw.
„pułkowników” i odgradza się od
„konserwatystėw“ ks. Radziwiłła i
„maprawiaczy“ p. Lechnickiego, sta-

nazywających |
się „radykalnemi”, zna dujemy nie:az te |

Gdy pociąg pośpieszny Poznań —
Warszawa stawał na małej
Słupca, kilku pasażerom w przedzia-
le wyrwało się wspólne westchnie-
nie:
— Ależ się wleczemył!...
Zaryzykowałem żartobliwe przy-

cach stacji kolejowej, do Kutna, trze-
ba było jeszcze przed niewielu laty
odbywać karetką pocztową, co było
bez porównania powolniejsze į znacz-
nie mniej wygodne, Ludziom, którzy
pamiętają te podróże, wydaje się dzi-
siejsza nasza szybkość  nadzwyczaj-
nem udogodnieniem. To przypomn'e-
nie nie odniosło jednak wielkiego suk-
cesu. Tak, zapewne, powiedziano: by-
ło oczywiście kiedyś gorzej, ale nie
wynika z tego, że nie wleczemy się
teraz, jak Żyd ze smołą...

Można oczywiście snuć na ten te-
mat filozoficzne uwagi, że żadne
zwiększenie szybkości nie sprowadzi
psychicznego zaspokojenia, dopóki jest
nadzieja na osiągnięcie jeszcze więk-
szego pędu i t, d., ale nie o to w tym
wypadku mi chodzi. Ową rozmowę w
pociągu przypomniał mi artykuł, prze-
czytany w tych dniach w „Kusjerze
Poznańskim”, gdzie autor, p. Lech
Niemojewski, kreśląc entuzjastyczny
obraz nowoczesnych środków komu-
nikacji, jak radjo, błyskawiczne wa-
gony motorowe i t. p., wyraża nadzie-
ję, że te wszystkie zdobycze naszych
i najbliższych czasów złożą się na wy-
kreślenie z życia społeczności ludz-
kiej zagadnienia prowincjiiprowincjo-
nalizmu, gdyż łatwa i szybka komu-
nikacja pozwoli ludziom z prowincji
na dostatecznie częste odświeżanie
żywą atmosferą w.elkich centrów sto-
łecznych. Obraz istotnie bardzo po-
wabny i rzeczywiście ułatwiona ko-
munikacja powinna się przyczynić do
jeśo urzeczywistnienia, ale czy sama
komunikacja wystarczy?

Jeżeli o Polskę chodzi, to ostatnie
kilkanaście lat zbliżyły prowincję do
stolicy w sposób nadzwyczajny. Sieć
kolejowa rozrosła się wprawdzie nie-
znacznie, ale. zato nowy środek ko-

Dnia 17 b. m. przypada  35-letnia
rocznica objęcia rządów arcybisku*
pich aa górze św. Jura przez metro"
politę Szeptyckiegó. Z tej okazji od-
być się mają po wszystkich więk-
szych skupieniach ukraińskich w Ma-
łopolsce . Wschodniej uroczyste ob-
chody, Metropolitę Szeptyckiego bo”
wiem nietylko archid, lwowska, lecz
cała „ukraina halyčka“ uważa za
swego dobroczyńcę i duchowego wo-
dza. Isłusznie,

Uznanie to jakie sobie metrop.
Szeptycki wśród społeczeństwa ukra-
ińskiego wyrobił, wzrastało powoli,
lecz stale, Początkowo widziany był
w tem społeczeństwie nięchętnie, po-
chodził bowiem z rodziny polskiej, a
nawet po obięciu wych rządów wy”
dał, oprócz listu pasterskiego w ję-
zyku rus«im, także orędzie w języku
polskim do Polaków greko-katolikė м.
Widziano w tem wszystkiem nową
„intrygę jezuicką”. Z latami jednak,
gdy Melrozolita stawał cię cor'z

! + siadomszym i coraz bardziej zdecy”
dowanvm Ukraińcem, zyskiwał sob.e

| coraz większy mir w obozie ukrain-
| skim. ч ;

Nie chcemy tu wchodzić w moty-
wy, jakie kierowały Metropolitą, iż z
patrjoty polskiego — jako młodzie”
niec — stał się w dojrzalszych la-
tach patriotą ukraińskim. Chcemy
tylko podkreślić zasługi, jakie położył
dla obozu ukraińskiego. - 3

 

stacyjce |

pomnienie, że właśnie tę samą drogę |
do najbliższej wówczas w tych okoli- |

| munikacyjny „autobus, otworzył do-
stęp do szerokiego świata wszystkim
zapadłym i deskami zabitym kątom,
rozsianym na całej przestrzeni pań-
stwa, a tych było nie mało, jeżeli so-
bie uprzytomnimy, jakie to obszary np.

| płockiego, lub kaliskiego musiały się
jeszcze zaledwie przed dziesięciu laty.
zadowalać pojazdami konnemi i z ja”
kiemi trudnościami była połączona po-
dróż nietylko już do stolicy, ale na-
wet do większego centrum prov n-
cjonalnego. Mimo to jednak zagadnie-
nie prowincji wcale nie zniknęło, prze-
ciwnie, nabrało na ostrości,
Pęd do stolicy jest większy niż kie-

dykolwiek, a prowincja żali się. na
brak ludzi, Młodzież, kończąca stu-
dja, mimo kryzysu, bardzo niechętnie
decyduje się na osiadanie w miastecz-
kach prowincjonalnych i obranie ich
sobie za teren działalności zawodowej.

| Nie zawsze jednak tak bywało. Hi-
storja ruchu demokratyczno - narodo-

* wego (oby kiedyś była napisana) ob-
fituje w prasę tęgich działaczów
politycznych i społecznych na pro-
wincji, ludzi wielkiej wartości, któ-
rzy całe życie na prowincji spędzali i
nie czuli się bynajmniej na wygnaniu,
mimo że odświeżenie się atmosferą
wielkiego świata było znacznie tru-
dniejsze, niż dziś, Mamy przecież na"
wet niejeden przykład pracy, owocnej
pracy naukowej, prowadzonej zdala
od wszelkich pomocy, jak pracownie,

bibljoteki i t. p. przez upartych miesz-
kańców prowincji, którzy nie chcieli
przyznać, że główną rzeczą jest oto-
czenie, a sam człowiek i jego wartość
moralna podrzędną. A najbardziej u-
derzającym wyobraźnię: tych pracow"
ników naukowych będzie chyba ów
dr. Jędrzejewicz, który w dzień le-
czył Żydków w Płońsku, a nocami do-
konywał  obserwacyj  astronomicz-
nych we własnej dostrzegalni, napisał

| bardzo dobrą „obszerną Kosmografię,
która przez długi czas była jedynem
bodaj oryginalnem polskiem dziełem z
tego zakresu i pozostawił obserwacje
gwiazd zmiennych, stanowiące do
dziś, po przeszło pół wieku, jeszcze widocznie cenny materjał naukowy,

ukraiński z ciasnego zaścianka раг-
tyjneśo przez -.zukrainizowanie Cer'
kwi, Wprowadziwszy do życia cer-
kiewnego nomenklaturę: „Ukraina”
„Ukrainiec'”, „ukraiński' zrobił wię*
cej dla zukrainizowania mas, nóż
wszystkie „Dita“, „Unda“, „Proswity“
i „Ridne Szkoły'* razem.
Rozporządzając dużemi wpływami

w przedwojennym Wiedniu, w Rzy”
mie, wśród arystokracji międzynaro-
dowej, umiał też zainteresować te
wszystkie czynniki nie tylko kwestią
unicką, lecz także związaną z nią śzi-
śle przez siebie sprawą ukraińską.
Bez metropolity Szeptyckiego niełat-
wo ruch ukraiński z zagadnienia lo-
kalneso stałby się zaśadnieniem po*
lityki międzynarodowej. On sam ie-
den swoją postacią zewnętrzną. swą
inteligencją, swemi stosunkami i całą
swoją „egzotycznošcią“ stal się dlą
Europy na'lepszem ministerjum pro-
pagandy kwestji ukraińskiej,
On też swą inicjalywą i hojną

dłonią ruchowi chłopsko-polityczne”
mu nadał szerszą podstawę i kultu-
ralną powłoke. Prawie wszystkie
kulturalne instytucje ukraińskie we
Lwowie jemu zawdzięczają swoie po”
wstanie lub dalszą egzystencję. Umie-

' jętność znalezienia środków material-
nych i hojny gest Metroolity Szep-
tyckieśo sprawiły, iż stał się on dla
polskieśo Lwowa jakimś mitycznym
postrachem. Gdziekolwiek tylko
chwieje się materjalnie jakaś placów"

wiając im zarzut, że stracili wiarę i

chcą by w Polsce powróciły stosunki z

' przed maja 1926 roku. „I wcześniej czy
| później — powiada — po jednej
/ stronie barykady znajdą się ci wszy-

scy, którzy zechcą likwidować Polskę

pomajową, po drugiej ci, którzy zechcą

j ją utrwalać”,  ,

Kończy zaś groźbą:

„My zaś, to znaczy ci wszyscy, którzy
już rachunek sum'enia zrobili i odpowie-
dzieli sobie, że sprzeciwią się próbie cof-
nięcia Polski do czasów przedmajowych

| zcałą decyzją i z całą determinacją, na
, jaką nas stać — my wszyscy — winniś-
| my już chyba swój głos ostrzeżenia pod-
nieść i powiedzieć wyraźnie, że walka z
nami łatwa nie będzie. Dla nikogo”.

Jeśli chodzi o stosunki wewnętrzne

w obozie rządzącym, to jest jasne dla

I

| Przedewszystkiem wyprowadził ruch

|

!

każdego, kto staje przeciw komu, na“

jakie obóz rozpada się odłamy.

| Jeśli wszakże autor artykułu zwra-

ca się także do społeczeństwa, jeśli

chce, by opinja polska zrozumiała o co
chodzi jemu i jeśo współwyznawcom,

to musi się wytłumaczyć, przeciw . ko-

mu zamierza walczyć i w czyjem wy-

stępuje imieniu. Innemi słowy,mysi po-

kazać, że posiada określoną ideę i

konkretny program. W omawianym tu

artykule znajdujemy tylko ogólniki.

Wystarczą one dla wskazania na jakie

odłamy rozpadać się zaczyna obóz
rządzący, nie wystarczają natomiast

na to, by stać się legitymacją politycz-
ną tych, w których imieniu występu-

je „Gazeta Polska”,

Artykuł tego pisma nie pozostanie

zapewne bez echa w prasie obozu rzą
dzącego. Wypadnie tedy do niego po”
wrócić; narazie rejestrujemy fakt, że

ludzie tego obozu zaczynają zajmować

pozycje „po dwóch stronach bary-

kady”, 
i

 

 
|

ZAGADNIENIE PROWINCJI.
skoro zagraniczne kalendarze astro-
nomiczne wymieniają jeszcze teraz w
spisie obserwatorjów również koordy-
naty geograficzne Płońska, jako sie-
dziby obserwatorjum d-ra Jędrzeje-
wicza. Jedyny to bodaj wypadek, że-
by miasteczko polskie, z gatunku
Płońska, figurowało w zagranicznych
wydawnictwach naukowych. Wpro-
wadziła je tam praca i zapał nauko-
wy skromnego lekarza prowincjo-
nalnego,

Dziś, mimo istotnie pomyślniejszych
warunków bytowania na prowincji,po-
łożenie się pogorszyło,Zagadnienie just
oczywiście nie takie proste. Może
nagła powódź karjer urzędniczych,

!
)

|

PRZEGLĄD PRASY
ARKADY ETATYZMU

„Arkady” są jednem z tych nierzad-
kich u nas od maja r. 1926 pism, dla
których przy zbieraniu ogłoszeń

„wywiera się nawet nacisk na Izby
Przemysłowe, ażeby PoE prenu-
meratę. Przy licznych i bardzo licznych
naszych obciążeniach przymusowych ten
typ świadczeń „dobrowólnych” w formie
moralnego przymusu dawania ogłoszeń i
prenumerowania jest szczególnie dotkli-
wy i przykry”.

Tak pisze sanacyjny „Kur. Polski”,
który ponadto informuje, że w drukar-
niach państwowych (jest ich w Polsce

| podobno aż pięćdziesiąt) powprowa-

których było dawniej brak, sprawia, |
iż dyplomowana młodzież niechętnie ktwo, jak Arkady” iiodehcść pracę

opuszcza stolicę i jej widoki; wiele pe-
wno wpływa wychowanie, kładące dziś
znacznie większy niż dawniej nacisk
na wewnętrzny komfort życia, dość
że ludzie dziś czują się widocznie za
słabi na prowadzenie egzystencj! bar-
dziej samotnej, w większem skazaniu
na samego siebie, bez łatwych pod-
niet, czy reakcji zzewnątrz; napewno
potężnie oddziaływa
lub osłabienie tych dążeń idealnych,
jakie umacniały i podtrzymywały da-
wnych pracowników. Tak czy owak,
z jakiejkolwiek strony będziemy to

również brak, | w Polsce.

traktować, zawsze się okaże, że zagad- .

nienie prowincji jest przedewszyst-

kiem problemem moralnym,  kwestją

wychowania silnych ludzi, mających
oparcie w samych sobie i w swoich ce-
lach i dążeniach życiowych.
Komunikacja sprawy nie załatwi, a-

ni jej nie rozwiąże. Bo ostatecznie

wpływ jej można określić tak: prowin-
*а ptaln sie możliwszą do wytrzymania

bo możnaz niej łatwiej uciec. Taki po-
«stęp, rzecz jasna, prowincji nie pomo-

że. Odwrotnie raczej, będziemy musie.

li stwierdzić po jakimś czasie, inaczei
niż w Panu Tadeuszu, że z Soplicowa

zrobiła się budka kramna, którą mo-

żna w każdej chwili gdzieindziej prze-

nieść. '
ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

METROPOLITA SZEPTYCKI
ka polska, zaraz rodzi się obawa, by
Metropolita jej nie wykupił.
Sam siebie metropolita Szeptycki

nie uważa za polityka, ani za dziala-

cza politycznego, jest jednak i jednym

i druśim w każdym calu i to czystej
wody. 2

Jako polityka cechuje go to, iž nie
chce naginać życia do swoich prze”
Копай —jak np. biskup*Chomyszyn
— lecz umie dostosować swoje prze”
konania do chwilowych potrzeb ru*
chu ukraińskiego. Tak np., będąc zwo

lennikiem habsburskiej polityki, nie
zawahał się jednak w czasie inwazji
rosyjskiej we Lwowie wysłać lojalny

memoriał do cara Mikołaja II, będąc
na zesłaniu w Rosji, przypomniał so”
bie swoje arystokratyczno -polskie
pochodzenie i począł działać wśród
polskiej arystokracji kresowei na
rzecz sympatji dla Ukraińców; sdy
wybuchły walki polsko - ukraińskie
we Lwowie, nie zgodził się na pro-
pozycje ś, p. arcyb. Bilczewskiego —
wydania wspólnego listu na rzecz
przerwania bratobóżczych walk, bo
nie uważał tego w danej chwili za ko”
rzystne dla sprawy ukraińskiej.
Podobnie jest i w polityce cerkiew-

nej, Przed wojną, gdy klerycy ukra-
ińscy zrobili w seminarjum duchow-
nem rewoltę celem usunięcia ze se-
minarjum swych kolegów -— moska-
lofili, poszedł na rękę Ukraińcom;
gdy w czasie woiny biskuv Chomy-
szyn, wbrew opinji ukraińskiej, za-
prowadził w swej diecezji kalendarz
greśoriański, metrop. Szeptycki —
mocą swych uworawnień metronolital-
nych — skasował to zarządzenie; po
woinie, choč razem z biskupami:'sta"
n'sławowskim i przemyskim zobowią-
zał się święcić na kapłanów tylko nie-
żonatych, śdy to wywołało odruch
społeczeństwa, zobowiązania tego w
swej diecezji nie wprowadził w ży”
cie. Słowem, zawsze liczy się ze spo”
łeczeństwem i z warunkami i tam,
śdzie pozwala mu sumienie, rezyśnu-

| ie ze swoich no*lndów nenbistych na
korzyść sprawy ukraińskiej,
/Ta umieiętność dostosowania się

do wartnków i zdolność wyczucia
nraśnień i notrzeh swe*n snołeczeń*

stwa sprawiły, iż każdy Ukrainiec wi-
dzi w Metropolicie sweśo wodza du-
chowego. Nie jest on tym, któryby
narodowi wytyczał „nowe drogi i uj-
mował w nowe łożyska nurt życia na-
rodowego, lecz tym, :o płynąc wraz
ze społeczeństwem dbu tylko o to
by łożysko to pogłębić i ująć w kar-
by moralne.

Ks. FRANCISZEK BŁOTNICKI.  

dzano specjalne urządzenia, by móc
drukować tak luksusowe wydawnic-

drukarniom prywatnym, w których
zrazu było drukowane”.
Ale skoro mowa o „Arkadach“,

przypomina „Kur, Polski“ inne arka-
dy, znane dobrze každemu Warsza-
wiakowi:

„Stoi w Warszawie w samym środku
miasta wspaniały gmach, który snadn'e
nazwać można mianem pomnika etatyzmu

Jest to gmach wojskowego
Funduszu Kwaterunkowego przy ul. Kra-
kowskie Przedmieście pomiędzy ul. Kró-
lewską a placem Marszałka Piłsudekie-
о, Jest to gmach zbudowany za pienią-
ze państwow: pochodzące z opłat oby-

wateli, gmach, w którym nie mieszczą
się jednak biura i urzędy, ale prywatne
mieszkania dla wojskowych.

jdwróćmy oko od imponuiącej fasady
gmachu i przejdźmy pod arkady, Otóż
BR temi arkadami mieści się caly szereg

irm, Każda z tych firm, albo prawie ka-
żda, operuje pewnym skrótem, którego
pierwszą literę stanowi litera P. To P. 0-
znacza Państwowe. Mamy tam więc pod
temi arkadami cały szereg sklepów,
sprzedających wyłącznie wyroby różnych
państwowych wytwórni. Jeśli więc ktoś
chce pobieżnie tylko przekonać się o roz-
woju i wzroście etatyzmu w Polsce, niech
rzejdzie się pod temi arkadami, a prze-

kona się — oczywiście tylko w części,
bo np, niema tam nigdzie za wystawą
soku malinowego, — co wszystko w Pol-
sce NR państwo. Ten imponujący
pomn'k etatyzmu winni obejrzeć ci wszy-
scy, których interesuje to zagadn enie,
ciążące tak przykrem brzmieniem na roz-
woju gospodarczym Polski”,

„ZBAWIENIE* — W STRAJKU
ANGIELSKIM

Jeśli w angielskim przemyśle węślo-
wym nie dojdzie do porozumienia, to
w dniu 27 stycznia wybuchnie strajk

| górników angielskich. Prawdopodo-
bieństwo strajku jest duże. Górnicy żą-
dają podwyżek, które wyniosłyby su-
mę 18 miljonów funtów. Wynosi t0—
jak podaje „Polska Zbrojna” — sześć
razy więcej, niż obecny czysty zysk
przemysłu górniczego.

„Nie widać narazie wyjścia z sytuacji.
A od strajku dzieli nas tylko kilkanaście
dni. Na strajk ten w Katowicach i Dą-
browie czeka się niemal jak na zbawie-
nie. Wszak wszyscy pamiętają konjunk-
turę, jaką przyniósł Polsce wielki strajk
górników angielskich w r. 1926",

Strajk górniczy angielski w r. 1926
był „zbawieniem” dla sanacji, która
właśnie wtedy przyszła do władzy. I
dzisiaj w kołach sanacyjnych wyrażane
są nadzieje, że będzie podobnie, „Pol-
ska Zbrojna” pisze jednak, że polskie
organizacje robotnicze chcą „uderzyć
na kapitał węglowy jednocześnie, to
znaczy wywołać strajk w tym samym
czasie, co i górnicy angielscy. Korzyść
z takiego równoczesnego strajku od-
nieśliby zatem głównie Niemcy, któ-
rzy wywożą węgiel — i którzy o straj-
ku nie myślą,

GERMANIZACJA POLAKÓW
W OPOLSKIEM

P. Radzimiński przedstawia w
„Kur. Por.“ ogromny rozpęd germani-
zacyjny hitlerowców. Stan polskości
pogarsza się straszliwie. Autor kończy
nutą optymizmu. Opisuje taką scenę:

„Obok mnie, pomimo śnieżycy i deszczu
szła marszowym krokiem gromada „Hit-
lerjugent“ w kusych spodenkach i grana-
towych  czapinach. WANE osiremi,
śmiesznie dziecinnemi głosikami pieśń 0
uroku pracy w „Arbeitsdienst”, jedną z
tych, które się styszy ciągle. A potem na
chwilę umilknie, I wówczas z któregoś
tam szeregu usłyszałem wołanie: ||
— Uwožoj pierunie jeden jak idziesz.

Błoto jest, no nie? Drugi gor odpowia-
dał mu równieżpo polsku. To byl: chłop-
cy polscy, ci mali z „Hitlerjugend“...

Jeden ze Ślązaków zwrócił się do p.
Radzimińskiego ze słowami:

„Dziś się wydaje, że oni są straceni, że
tylko my „starzy“ przyznajemy się 10
polskości. Ale kiedy my umrzemy, to bę-
dą nowi „starzy* właśnie ci chłopcy co
to dziś o ichtam „Arbestsdienście" tak
śpiewają.. Tacy to my już jesteśmy”,
Oby tak było, ale tak być nie musi.

Germanizacja może być dokonana na-
wet przy pozostawieniu  „pieronom
śląskim” ich polskiego języka. Hitle-
ryzm pociąga wyobraźnię i uczucia
młodzieży w dużo wyższym stopniu,
niż dawniejszy aparat germanizacyj”
ny Niemiec... Niebezpieczeństwo jest
obecnie stokroć groźniejsze.
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Nazwa „Aleje Jerozolimskie" anachronizmem
Ulica prowadząca niegdyś do żydowskiego ghetta.

Jeden z Czytelników nadsyła nam na-

stępujące uwagi:

Da'emy różn nazwy różnym drugo

rzędtym ulicom, a zapominėmy O rażą-

cej jednych —anachronizmeny, janych—

żydolubstwem, nazwie jaką dotąd naj-

mięwłaściwie nosi jedna + najpiękniej:
szych ulic stołecznyth, mianowicie: ,„A-
leje .Jerozolimskie”..

Żydzi, występując wzegknięciu ze śro-

dowiskiem chrześcijąńskiem, jako czyn-

nik/demoralizujący. zmuszał władców

dawnej Warszawy dowydawania su$6-
wych zakazów osiedlania się w mseście,

prowadzenia handlu i zajniowania. się
rzemiosłem. Zakazy takiewydawali już
książęta Mazowięscy, „potwierdzą je

Zygmunt Stary i Zygmunt August. Ży-
dom nie wolno było osiedlać się bliżej
jak dwie mile odgranie Warszawy pod

groźbą kar pieniężnychi konfiskaty to-

waru.

W roku 1648 dekret królewski określa
karę tę na 2000 czerwonych żłotych nie-
pra MA od kontiskatytowarów.

Żydzi jednakże zma'dowali tysiączne
sposoby omi'ania prawa i wciskali się do
Warszawy. Po morowej zarazie w r. 1658

niebezpieczeństwo żydowskie chwilowo
zmalało, lecz stało się znów groźne z1
czasów powstania 'urydyk dj
magnaterjį XVIII więku. Złęj
dam Poniński, Józet Potoc PA
Sułkowski,dia osobistych oe E
zwalaą w swoich jurydykach os:udać
Żydómi prowadzić hańdel.
Tworzy się osada „Nowa Jerozolima”,

w okolicy dzisiejszej wticy Grójeckiej,=
od niej powstaje nazwa Aleji Jero.olim-
skiej, będące' właściwie wiodącym ku
miastu traktem krakowskim, wysadzo-
nym topolami,

W. Nowej Jerozolimie zamieszkało
Kilka tysięcy Żydów, którzyparaliżowal:
normalny chrzęścijański handę! War-
szawy. Energiczną akcję przeciwko nim
podał dzielny patr'ota, któremu War-
szawa wiele zawdzięcza, Marszałek
Wielki Koronny Michał Jerzy Mniszech.
Ten w roku 1776 zburzył domy Nowej
Jerozolimy i Żydów wypędził. Rozpro-
szęni znaleźli jednak gościnę u innych
magnatów w ich prywatnych jutydykach.
Marszałek Pa sobie daskonale spra
wę, iż Żydzi stać się mogą groźnym ele-
mentem dla życia otalięg, lo też wkrótce

targ do króla Stąni-

 

sława Augusta,z Warszawy wyrugował :
Znaleźli oni jednak gościnę i opiekę w
Raszynie « bankieraPiotra Teppera i
tam przejmowali żywność „dowožoną
traktem krakowskim, wskutek czego
wywołali w Warszawia drožyžhę.
„Podstępem iprzekupstwami ówcze-

smych przedajnych panów, stó'ących przy
sządzie, wyjednali sobie prawa na zą-
mieszkiwanie w okolicy ówczesnego
Marywilu i znów poczęli raptownie o
siadać w mieście zapuszczając ha corąz
to nowe ulice, zachłanne swe plażówki.
W roku 1780 doszło do pierwszych w
Warszawie zaburzeń ulicznych. Pozba-

 

Sprostowanie urzędowe
Do Pana Wydawcy Cz
„Warszawski DziennikI OW

w/m, ul, Nowy Świąt 47

W związku z zamieszcżonym w Nr. 177
tzasopisma „Warszawski Dziennk Na-
rodowy” z dnia 20.11.1935 r. artykułem
p. £ Obóz narodowy w powiecie tadom-
skim” na zasadzie art, 21 dekretu w
przedmiocie. tymczasowych przepisów
prasowych z du. 721919 r. (Dz, Pr, 1919
Nr. 14 poz. 186), proszę o zamieszczenie
poniższego sprostowaną:
Nieprawdą jest 'akoby Policja Pań-

stwowa w powiecie radomskim mimo
okólnika Pana Ministra Spraw Wew-
uętrznych, aby nie nakładać ną lidność
wie'ską kar, tylko dawać upomnienia
stosowała nadal mandaty karne wzglę-
dem członków Stronnietwa Narodowa-
go natomiast prawdą jeśt że w powiecie
tym Policja Państwowa stosuje kary man
datowe w wypadkach ustalonych wyłero-
czeń bez względu na zapatrywania poli -
tyćżne winnych..
Nieprawdą jest również, że we wsi Os-

sów, gminy Brodnica (czej członk wie
nowopowstalego koła Strennictwa Naró-
dowego otrzymali na drugi dzień po zor-.
ganizowaniu tego koła mandaty po 5 zł..
wszyscy za „brak kubėlka w studni”. na-
tomiast prawdą jest, że taklėgo wypadku-
we wspomnianej wsi tie było.
Nieqrawdą jest wreszcie, że polic'ant Е

posterunku P. P, w Jedlińsku wyraził się
w 'ednej wsi do gospodarzy: „Wy chło-
py tylko do gno'u i wideł, a nie polity-
tyki! „inłormacja ta bowiem jest całko-
wieje zmyślona,

Za Komisarza Rządu
Adam Wysokiński

Z-ca Naczelniką Wydziału
Bezpieczeństwa

| chwycony przez pozostałych ttcześtników

| niego, przyul: Senatorskiej, Na miejsce | dalszemi atakami we: ZE

rzemieślnicy grozili samodzieląem wypę-
dzeniem Żydów z Warszawy, śdy zaś
Żydzi jednego z mieszczan śmie!telnie
pobili, tłum rzucił się na dzielnicę ży
dowską: Tłomackie i Pociejów, gdzie
zburzył ich sklepy.
Czasy zaborówsprzy'ają coraz więk |

szemi: zalewówi Warszawy."przęz:sży
4dostwo, a: napływ. wyśnanych'. z Rosji
„litwaków” potęguje ich- zamożność ;
chciwe zagarnianie w swe "e Raptw:
sklepówi rzemiosła.: +| Ё |

wieni przeż Żydów chlebaAy|

 

 

Zachowanie do dziś nazwy Aleji Je:
rozolimskiej, fe' w niedalekiej przyszło-

ści najpiękniejszej ulicy stołecznej, sta-

ło się nietylko anachronizmem,lecz: wo

becnych warunkach symbolem rozrostu

okcegoi"wrogiego żywiołu w stolicy

kra'u. Nazwa ta nie powinna być nadal

tolerowana. Należałoby zamienić ą аз

logiczną-nażwę„Aleja TrzeciegoMaja"

jako nazwę części jej wschodniego prze-

* dłużenia, lub immą odpowiednią np. mar-

szałką. Mniszcha:. Ši se
(Sz)
 

Ciekawy.proces prasowy
o obrazę p. W. Sieroszewskiego

W ciągu najbliższych dn! znąjdzie się
na wokandzie sąduokręgowego w War-
szawie ciekawy proces prasowy.
W związku że znanem wystąpieniem

w Senacić prezesa Akademii Literatury
p. W: Sieroszewskiego w obronie Вегегу |
Kartuskiej ukazały się nałamach tygod-
nika literackiego „Prosto z mostu” no-
tatki i fotomontaż, których treścią p.
Sieroszewski poczuł się obrażony, a w
konsckwenc'i zaskarżył do sądu redakto-
ra pisma p: Stanisława Piaseckiego i.au-
tora fotomontażu p. Polińskiego. Jakkol-
wiek sądy przeładowane są pracą, spra
wa ta ma być rozpatrzona w tempie

błyskawicznem, w ciągu kilkunastu dni

od chwili. złożenia skargi. |
Do prywatnego oskarżenia p. W Sie-

roszewskiego przyłączył się, 'ak słychać,

prokurator sądu okręgowego w Warsza-

wie „ze względu na interes publiczny”.

Oskkarżać będzie zapewne z ramienia

prokuratury prełe. T. Żeleński, występu:

jący obecnie w procesie o zabójstwo

ś. p. min. Pierackiego lub prok. Szulc.

Trzeciprokurator, zamuący śię spra-

wami prasowemi, p, Sieroszewski jest

«synem oskarżyciela prywatnego, jego 0-

ficjalny udział w:procesie jest zatem

wykluczony.

о (ів!півія Kestenberga (Dzielna 31).'
pošrednika handlowe/o. zajmują osobny
pokój sublokatorzy: Maks Łarajówkier.

właściciel zakładu fryzjerskiego z żoną
Brajndłą Frydman, krawcową, Łarajów-
kier domadał sięod właściciela lokalu
obniżki komorneto o 15 proc. za m.sty:|
czeń, Ponieważ Kestenber$ zalega w 0-
płacie komorneśo i groziła mu eksmisja, |
odmówił więc żądaniu sublokatora Na

tem tle wynikła awantura. w,czasie. któ-
rej Kestenberś i żona jego, Tauba, rzu-

cili się na Łapajówkiera, bijąc go pię-

  

Slosżne: skargi

NOWY.SYSTEMLOTERYJNY
stwarza dogodne pole do nadużyć

Działające z ramienia państwawsžel

kie instytucje gospodarcze, jakpacztą,
monopole, loterja, rozwijały w ciąśu 0-
statnich lat ożywioną działalność propa-
gandową, wzorowaną na reklamie. prze-
myslowo - haadlowej. Spotykaliśmy się
więc i spotykamy na każdym kroku 'z
pochwałami nowych gatunków. panieró-
sów. zachętą do lokowania wkładów w
P. K. O., wyjaśnieniami korzyści gry na
loterji i t, p. W wyścigu premadańdy
pozostaje nieco w tyle monogol spiry-
tusowy: niema dotąd reklam zachwala-
jących picie wódki,
W pewnych dziedzinach propajanča

osiąśnęła znaczne wyniki: skasowano np
zakąz palenia w tramwajach przyczep-
nych, wiele osób, wbrew radom lekarzy,
zwiększyło ilość wypałkichpapierosów,

 

Krwawa rozprawa nożowa
Wczoraj rano na ul. Widok (w pebl'-

żu Marszalkowskiej), wyniklo zbizgowi-
skoiawantura. W-pewnej chwcli, jeden z
awanturników wyjął nóż sprężynowy i
zadał nim ciós w brzuch 27-lstn'emu Als-
ksandrowi OQsokinowi; ma!arzówi (Po-
źnańska 16), Po dokonaniu zbrodnicze+
$o czyni, sprawca rzucił się do urieczki
w ul. Marszałkowską, lecz został p

bólki,.którzy oddali zbrodniarza w ręce
policji, Następnie trzej. koledzy przę-
wieźli ranneśo dorožką dė ambułatoriwn
Pogotowia. Tam lekarz stwierdził. głębor
ką ranę ciętąbrzucha. Po nałożeńiu oma+
trymku, Osokina w. stanie: eieżkim przę-
więziono do szo'tala Dz. Jezus, Krwawa
rozprawa wynikłana kęimo о-
sobistych. '

Skutki iW"ehury
Szalejąca w niedzielę wichura, spowo-

dowała oberwanie się cześci blachy na
dachu z lewej strony kościoła św : Antor

przybyła drabina mechaniczna „Maśtus”
II-go oddziału straży. Strażacy weszli na
dach, zdjęli oderwany„arkusz, blachy, „za:

* bezpieczając uszkodzone miejsce przed 
  

„m.w.Fa

ściami, Napadaiety Ł. odpierał ataki.

broniąc się pięściami i kopiąc. .

„Na krzyk Ł. żona jego wszczęła a-

larm, wybijając 2. szyby w oknie sweża

pokoju. Dozorca domu wczwał posterun-

kowego. który zajście zlikwidował. po-

lecając złożyć ,zameldowanie w Ill. ko.

misarjacie. Łanajówkiera i. żonę — ©

patrzył lekarz w ambulatorjum Pogoto-

wia, stwierdzając u mążą —-potluczenie

i zadrananietwarzy, u żony—ranę ciętą

„lewej dłoni U Kestenbergów, lekarz pry-

-wałny: stwierdził. potłuczenie we
„Bób:lub.klatki:piešomok

wzrastały do pewneżo czasu poważne

wkłady w PKO, szczególnie jednak wie-

le zrobiono w kierunku rozpowszecha'e-

mia hażardowej gry na loterji, Takich 0-

gonkėw przed kantorami loteryjnemi,

jakie widzieć inożna obecnie Ww Wursza-

wie, nie pamiętamy od wielu lat,

Na czele loterji stoi, jak wiadomo, p.

Markus, Żyd, z pochodzenia. Dzia'al-
ność jego zaznaczyła się, m. ina., wrro-

wadzeniem nowego systema gry loteryj-

nėj. Zamiast pięciu kłas ciąfnienia —

wyrowadzono cztery klasy, zastosowano

też szereś innych zmian, m. inn. inowa-

cię, polegającą na tem. że na jeden i tea

sam numer można wygrać teoretycznie

wiele wygranych, a nie tylko jedną, jak
to bylo porrzednio.
Numer raz wylosowany nie uczestal-

czył dawniej w następnych ciątnieniach,

obecnie zaś wraca do koła i może być
wylosowany po raz drugi, trzeci i t. d.

Zwiększa to szansę szczególnie szczę-

śliwych graczy ale,.. jednocześnie daje

bardzo dogodne pole do nadużyć kolejc-
torów loterji, Bo na numer. moż!a paść

większa , wyśrana, lub tylko stawka. a
kolektor, zetaiwszy „przez  nicuwaję“

ten fakt wobóc gracza, może zainkaso-

wać wygraną dla siebie, a graczowi
sprzedać ten sam los do następnej klasy.

"W Warszawie, gdzie tabele loteryjne
ogłaszane są w: gazetach. wystawianych

woknach:kantorówredakcyjnych do pu-
| blicznej wiadomości i gdzie stosunkowo
/niewięlu jest analiabetów. nadużycia ta-
kietąbardzo trudne,choćtakże możli:
we. Ale-przęcież gracze zamieszkują w
różnych okolicach kraju. pochodzą z róż-
mych: warstw...społecznych 'a są wśród
mich także napewno analiabeci z okoliz.
do którychz trydnością dociera gazeta. |
"Różni. też bywają kolektorzy.: Znaczny

|| odsetekwśródnich stanowią żydzi: Wy-
"nikający stąd stań niepewności gracza |
*zmusza, go do: szukania oficjalnej tabeli
loteryjnej,co-często nastręcza duże tru-
„dności, W. tych "warunkach publiczność
„miałaby prawo żądać od dyrekcji toterji: +

ogłaszała|byoficjalne.tabele.loteryjne
dyrekcja: loterji w sposób. umożliwiając"
„każdemu łatwą kontrolę np. za pośreł!::
„nictwem:prasy;codzienuej ab PP

У
  

“du na wczesną por:

czas jedna z kobiet ah przynie-

*czając: „To my. się „i taknapijemy. 

"pisze autor, Mięczysław,

| i wykorzystanie, tego. kapitału,jaki. nam

ploatacji pewną warteść.Z

 ! ›іусо i

żydowska gorzelnia
Z Żyrardowa donoszą nam: :

— Prawdźiwąplagą mieszkańców Żyrar-
dowa jest miejscowa żydowska gotzelnia i
brac; L, į I. Daumanów,osiadlych tutaj
od paru lał żydów zkresówwschodnich.
Gotželnia taznajduje się tuż przy dwor-
cu kolejowym, zatruwa swojemi wyzie-
wami powietrze w całem mieście, wsku- |
tek czego powstaję niemało różnych cho-
rób. Niedawnomieszkańcy naszego mia-

ste:wystąpili doministerstwa zdrowia” i

opieki społecznej ze specjalną petycją w
lei sprawie „opatrzóńą nemi podpisa-
mi. Narazie nie prz Э, %о żadnego |

rezultatu. A żydowski sanacyjny ‚ а-
  

 

-- plagą Żyrardowa
gistrat, zamiast zająć się sprawą zdro*

wotności miasta, zajmuje się udz:ela-

niem „wywiadów” prasowych łódzkiemu

żydowskiemu brukowcowi „Expressowi

Ilustrowanemu" o sanacyjnej gospodarce

w Żyrardowie. Naiwn czytelnicy tego

brukowca czytają o zamierzonem wybu

dowaniu fabryki tytoniu, o której już od

10-lat słyszymy. fabryki pończoch. uru-

chomieniu tramwajów elektrycznych

przez miastoi t.'p. ilu tobezrobotnych

otrzyma w tych fabrykach pracę, Bezro-

botai,którzy za dobrze znają sanacyjne

obiecanki, mówią: Panowie sanatorzyl

bujać to nie nas! (cm)

Mążśledzi żonę
Biura prywatnych detektywów

W. okresie powojennym - powstały w

wielu miastach polskich biura detekty-
wów, Biuratakię podejmują się wykry*
wania przestępstw, kradzieży / włamań,

podejmują się ponadto śledzenia osób na
polecenie osób trzecich i t, d, Brak prze-
pisów dokładnych o łych biurach stwarza

nadużycióm na tle działań detektywów
prywa'nych Obecniesprawakonces;ono-
wania biur detektywów będzieuregulowa-
na przepisamispecjahiej ustawy: Dodaj-

warunki sprzyjające wszelkiego rodza!u ||

Fmy od siebie; że należałoby się poważnie
zastanowić, cży z dzialalności prywat-

nych biur detektywów nie wynika więcej
szkody. społecznej aniżeli pożytku.
Wiadomo powszechnie, że głównego

'kontyngenti spraw tego typu przadsię-
biorcom dostarczają różnego rodzaju
konHikty osobiste na tle erotycznem. Mąż
śledzi 'żońię,” narzeczony — "narzeczoną
itd. Czy należy tolerowaćwspółdziała-
nie w tej dziedzinie płatnych 'zdwodo:
wych detektywów? i

Krwawe zajście wrestauracji
«© 2 osoby ranre

Przy ul. Gęńtej 105, do restauracii S.
Wajnsztadta, wczoraj rano przyszło

towarzystwo, złożone z 2ch kobiet i
Ż-ch mężczyzn, w tejliczł iedorož-

karz, Właściciel rastauracji, zewzślę-
i niedzielę. nie
wódki. Wóschciał gościom sprze Эм

sioną z sobą butelkę z wódką, ośw'ad-

Wajnsztadt po raz drugi zwrócił uwa-
| gę gościom, ażeby opuściłi lokaline |.
narażalina przykrości ze strony póli-
cji. Wtedy jedna z kobiet poprosiła
koleżankę i swych towarzys
puszczenielok: la. Ров!BIEG butel-
ki z wódka, niępodzielajęś stanow ska
reszty towarzystwa, p iła butelkęna

głowie swej Koleżanki, powodu'ąc ra-

ny ciętę w 0 olitey skroni, Rernąoka-
| zła się 25-letnia Krystyń Piotrow-

Zwielustrondochodzą nasskargi na

nowy system łoteryjny p. 'Markasa. Je-
„deą z najważniejszych zarzutów, zjakie- 4

mi się srotyira, wyłuszczyłiśmy powyżej.
Być może przyczyni się tódł wprówa-
dzenia zm'an, którenależałoby 'przepro-
wadzić jaknajrychiej,

—-——i $ее

Przybėr rzek
Z powodu ostatnich deszęžėw i burz

zaobserwowala Służba Synoptyczna z
Dyrekcji Dróg Wodnych rzadko notowa-
my w porze zimowej przybór. Wisła pod

zów o ©”|

 Warszawą już przybrała в 5 su.

ska, robotnica (Smocza 4), Gdy wale
czące niewiasty chciał rozdziele dos |
rožkarz, 30-letni Wacław Skierkow-
ski, (Radzymińska 13), usiłując wy*
rwać szczątki rozbitej butelki, zranił
ię w prawą dłoń. Zajście zlikwido-
wał policjant, wzywając Pogotowie,
Lekarz, po nałożeniu opatrunku, prze-
wiózł Piotrowską i  Skierskiego do
<a na: Czystem,

—:.::—

z0 walce z uboem
+

rytualnym w Europie
Dnia 15 b. m. o godz. 20-ej w sal! Tose.

"Higjenicznego („Karowa 31) odbędzie się
odczyt d-ra Janiny Maszewskiej-Knzppa,
p. te„Walka z ubojem rytualiym w-Eu-
ropie”. Ze względu na doniosłe znaczenie
zarówno pod względem humanitarnym,
„jak gospodarczym i kulturalnym, odczyt |
budzi wielkie zainteresowan'e szerokiego
t45ln paszego społeczeństwa, (k)

Žercwanie naarnestji
/W związku z wykonaniem amnesti i

zbiórką patronatów więziennych na rzecz

"pomocy wypuszczonych z więzień poja-

wili się samozwańczy kwestarze, którzy
obchodzą mieszkania i podająć się za
wysłanników patronatu wyłudzają datki
na amnest onowanych. Ponieważ patro-
natywięzienne nie przeprowadza4 do-

moówę' kwesty, wydano ostrzeżenia
przed oszustami żeru!ącymi na amiestji,

Szesy bez „urlopu”
W techmńice drogowej określa się zimę

jako czas „urlópu” dla nawierzchni szos,
Pokryta warstwą śniegu średnio w cińśu
trzech mesięcy zimowych nawierzchnia
„odpoczywa”. W roku bieżącym, wobec
braku śniegi współczynnik zużycia d-ó$
w ciągu zimy znacznie. wzrośnie. Na nie-
których odcinkach bardziej zużytych mo-
że się wskutek tego wydarzyć sytuacja
katastrofalna, (om)

 

Zagadnienie ruchu turystycznego
kazała się na półkach księgarskich

ks'ążka z dziedziny turystyki P. t. „Żaga-
dnienią ruchu turystycznego” „ obrazu'ą-
ca w sposób fschowy.1.raeczowy. proble-
mat turystylj w.kraju i zagranicą, Opar
trzonabogatotablicami,: ujętemi „prosta
ipopularnie <-— książka staje się niezbtd-
nymi. podręcznikiem w.tejtak bogatej,a
tak stosunkowo mało jeszczewyzyskasioj
dziedzinie.
„Z pumktu widzenia.fespodarcześo',—

Fularski, —
ruch turystyczny oznacza uruchonienie.

daje natura. Piękno kraj; podobnie jak
pokłady węgla,stanowi z gwia Ach ekt-.

drugiej stro-
ny — ruch. turystyczny„wpływa ‚па
zwiększenie potrzeb społeczeństwa, na
ruch kapitałów, pednószewie zan'edba- |
nych gospodarczo częśći kraju (ap Pod-
hale, Huculszczyzna,. Ziemie W:chov|
dniel, ma rozbudowe technicznych i gor
kpodkrętych urządżeń turystycznych
1Ł p.
. Kardynalna te sprawę stozimiała od
dziesintek lat Francia, Anglja, później
nieco Niemcy i. Włechy — czerpiąc z
tej gałęzi olbrzymie zyski i ca najważ-
niejszę —

„ki zagranicznej może, dzięki
„jazdom, rozbudować — na zasadach tu- swoich 'obywateli, właśnie dzięki fury-

« Fularski, bacząc na nowość proble-
matu w odrodzonej Polsce, ujął kolejno
zagadnienia, w ściśle następującym po

sobie logicznym porządku, wynikającym
+ prawa dedukcji.

Turystyka w gospodarstwie nerodo:
wem, ośrodki atrakcyjności turystycznej,
warunki gospodarcze i polityczne a tu:

„tystyka, urządzenia ruchu turystyczne-

ś0, przemysł turystyczny i wreszcie za-

rządzenia w dziedz'nie turystyki—skła-
dają się 1ia główne wiązadła tej požy-
tecznej i dawnó oczekiwanej pracy.

Książka posiada: również dużą  war*
„408 z punktu widzenia orjentacji gospo”. *
darczej; jaką daje czytelnikowi. „O ile
"ruch turystyczny — pisze między innemi
autor — , zzagranicy do kraju przedsta-
wia wielkie korzyści dla gospodarki na-
redowej, o tyle wyjazdy krajowców za-
granićę oznaczają wywóz waluty i mniej
pomyślne: kształtowanie się bilansu płat-
niczego --Ž drugiej jednak strony — u-
miejętnie prowadzona polityka turysiy-

tym му

rystycznych układów - .kompensacyjnych
— ыі‹›ьшш zagranicznej. wymiany. tu-
„fystycznej

podnosząc stan kulturalny||Warto,śby.każdy žinomai się. z tą

pracą, A Gai x
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BOKSU
w remisowym meczu Poxónii z Wąrszawianką

Musimy przyznać ze skruchę, żę towa-
rzyski mecz bokserski, rozegrany w nie-
dzielę w warszawskim cyrku międry

dwiema drużynąmi stolecznemį, Polonią
i Warszawianką, w perspektywie przy-
arłości stanowczo robił lepsze wrazenie, |

Oczekiwaliśmy walk o wyższymgo-

ziomie technicznym; Przypuszcyaliśmy,
że kierownictwo obu zespołów odniesie
się do meczu poważniej. @ i

Omyliliśmy się w óbyd«uch punktech.
Poziom techniczny spękania, poza jėd“
mą jedyną waltą w wadze piórkowej,

był rozpaczliwie ski, A drużyny przy-
stąpiły da mecza słabo przygotowańe, z
padwagami zawodników. z lukami w ó-
semkach, „żałatanemi” naprędce, albo
nawet — „niezalatanemi“ wogėle

Braków tych nie mogłą wyrównać wal-
ka „gpokazowa”, zademonstrowana pu-
bliczności w charakterze, najwidoczniej,

Ta właśnie walka zainicjowała mecz,

rozpoczęty zresztą z półgodzinnem opó-
źnieniem, niezrozymiałem į niewybaczal-
nem, zdaniem naszem, przy meczac|
miejscowych. /

Para „pokazowa“ składała się z dwóch
reprezentantów Warszawianki — Ra-
śniewskiego i Kazanowskiego — i dała
wynik zwycięski dla pierwszegd. Kaza-

mowąkiego widywaliśmy już w lepstej
formie. Coprawda — dawno.
Właściwy, punktowańy, towa-

rzyski po fotografjach zespo wy-

mianie kwiatów na proporczykI t. d. za-
czął wreszcie... hołd dla biwrokraćj! bo-
kserskiej. Sowiński, reprezentant Poló-
miiwwadze ciężkiej.zjawiłsięnachwi-
lę naringu.bywobećbraku przeciwni-
ka opuścić go bez walki, '

Polonia prowadzi 2:0,
Potem. dla rozmaitości, zdobyła wal.

coverem dwa punkty Wąrszawianka
Krysik (Polonia) w wadze mn$zej miał  

nadwagę. Vy spotkaniu towarzyskiem
przeciw4£stęgo, Abfamowicz (Warsza-
wiankj stawiałmy dzielny opór jedy-
nie grzez dwie pierwsze rundy. W ostat-
'<atej-niepotrzebnie poszedł ną wym.anę
cjośów. 1 stracił „nadrobiony* teteń bez-

speiacyjnie.
«Walka  „kogatów* — šėlągmietego
gwałtęm z  Toramia, Krzemińskiego
fWarsz.) i Wejmana (Pol.) — w pierw-
$zem starcii, biorąc pod uwagę ostrzeże-
nie dane „Ghandi'emu* za zbyt niski
cios, była remisowa. Krzemiński nawet
ze słabym przeciwnikiem nie potratił się
zdobyć na jakiś ciekawszy, oryginalniej-
słysposób walki. Tensamszablon. po-
legający na sygnalizowanem  uderzenin
lewą w tułów, ten sam brak gardy i par-
cie ślepe naprzód -— nie mogą stanowić

pódstawy do wysokiej oceny jego prymi-
tywnego boksn. Wejman wszakże potra-
fił go utrzymać na dystans jeszcze tylko

w ciągu drugiej rundy, W trzeciej po kil-
ku silnych ciosach wyraźnie osłabł i w
sumie przegrał pdecydówanie,

Pumktacja mecru 4:2 dla Warsza-
wianki.
Do spotkania „piórkowców* stanęli

Małecki (Pol) i Forlaūski (Warsz.)
stwarzając najciekawszą i nėjelektow-
niejszą parę mecrw. Wysoką zwiaszcza
tormę wykazał Forlański, którego obec-
nie należy uważaćza najlepszego pię«
ściarza w tej wadze w Polsce, Wspania-
ła pracanóg, doskonała srybkóść t re.
tleks, poparte dość siliym ciósem, "na
tle „niezłego . technicznie Małęckiego
wypadły imponująco, „Polonista“ mial
słabą stronę w złem wyczuciu dystańsu.
Cały szereg ciężkich jego swingów lą:
dował.„ w powietrzu, nię czynią krzyw-
dy przeciwnikowi, Nierwykle krwawa
walka zakończyła się zasłużonem zwy-
cięstwem przedstawiciela Warszawainki,

Stan meczu 6:2 dlą czerwono-białych.

 

Bijemy Niemców na dwóch frontach
POZNAŃ ZWYCIĘŻA BERLIN

w BOKSIE 9:7.

W niedzieję wieczorem odbył się w
Poznaniu młędzynarodowy mecz bokśer-
ski pomiędzy teprezentacjami Berlina
Poznania. /Zasłużóne zwycięstwo ойто-
sła reprezentacja Poznania w stóunku
9:7. Zawódnicy niemieccy naogół ie re“
prezentowali specjalnie wysokiej klasy i
bezsprzecznie ustępówali Poznańczykom,
Jedynym wyjątkierń był Campe, który
wygrał beżapelacyjnie z Lewandówskim
Z zawodników poznańskich najlepiej wy-
padł Janowczyk,

Techniczne wyniki były następujące:
W wadze muszej walczący w zas'ęp-

stwie Sobkowiaka Kożiołek wygrał wysó-

 

Mistrz wagi ciężkiej. Piłat (Waita).

ko na puńkty z brzydko i nieczysto wal-
czącym Brussem (Berlin). W drugiej run-
dzie Niemieć znalazł się dwukrotnie na
deskach. :
W koguciej Janowczyk zwyciężył w

pięknym stylu wysokó na punkty Wein-
holda (Berlin). Była to najpiękniejsza
walka wieczoru.
W piórkowej Dudziak przegrał na

punkty z Vóelkerem, mimo że w pierw.
szej rundzie Niemiec był oszołomiony

silnemi ciosami Polaka.
W lekkiej Kajnar zremisował z Vietż-

kem Orzeczenie sędziów krzywdżi Pola-

ka, który był o klasę lepszy. Przez dwie

rundy Polak miał znaczną przewóżę о-
statn'a runda była wyrównana, Werdykt

sędziowski przyjęła publiczność nięopi-
вапа wrzawą,  

W półśredniej Śipiński wypuisktował
wysóko Hūnekensa,
W średniej świetny Campe bez trudu i

wysiłku zwyciężył przez techniczny k. 6.
w drugiej rundzie Lewandowskiego.
W półęiężkiej tanontowany Hornemann

z trudem wygrał na punkty z początkują-
cym Klimeckim, |
W ciężkiej Piłatowi niesłusznie przy-

inanó żwycięstwo ż Kyfussem, Przebieg
walki wykazał taćżej małą przewagę
putńktową Niemca.

Sędziował w ringu p, Farago (Węgry).
Widzów przeszło 6.000.

POMORZE LEPSZE W BOKSIE OD
PRUS WSCHODNICH

W wielkiej sali ośrodka W. F. w To-
rumiu odbył się w niedzielę międzynaro- |
dowy mecz bokserski pomiędzy repre-
zentacją Pomórża i Prus Wschodnich.
Zwyciężyli Pomorzanie w stosunku 9:7.
Po uroczystem powitaniu drużyn orkie-

stra odegrala hymny narodowe. Mecz $%-
dziowali w ringu p. Derda z Poznania, a
ta punkty Beckens z Prus Wschódnich i
Rudolf z Pomorza,
Wyniki poszeżególnych walk przedsta-

wiają eię następująco (na pierwszem|
miejscu dajemy zawodników pomor-
skich):
W wadze muszęj Wyszecki zwyciężył

Glógaua.
W koguciej Krzemiński znokautował w

piervszej rundzie Scharmachera.
W piėrkowėj Bianga po zupełnie wy-
wad walce zremisował z Faustem.

lekkiej $worowski przegrał na punk-
ty z Kloosem.
W półśredniej Jaworski został poko-

nany przez Preussena.
W średniej: Skalny został pnóokautowa-

ny w trzeciej rundzie przez Śtinsky'ego.
W półciężkiej Wezner zwyciężył na

punkty Borovsky'ego.
ŃW ciężkiej wresżcie Choma pokonał

Kansky'ego.
Widzów zebrało się około 2,000.

REKORDOWY WYCZYN
KRZEMIŃSKIEGU

Niezwykłym rekordem może się po-
szczycić bokser Krzemiński. W niedzielę
popołudniu walczył on w Warszawie w
barwach Warszawianki z Wejmanem, bi-

jąc go na punkty.
Po meczu Krzemiński udał się samolo-

tem do Torunia, gdzie walczył po raz
drugi w barwach Pomorza z Niemcem,
Scharmacherem. Drugi mecz wyśrał rów-
nież Krzemiński i to przez k. o. w pierw-
szej rundzie.

Poles(Warsz.) w wadze lekkiej ra-
demonstrowałwspotkaniux Łukesiewi-
czem (Pol) formę wprost skaudaliczaą.
Wysiłki,zmierzającewkieryzkuzmia+

 

Polus,aswagilekkiej

nystylu walki.nie udają musięzupeł-
nie, Dawny mistrz dęlensywy jest wręcz

+ słaby w ofensywie. Razi, jako iajter, nię-
| belnoščią i słabością ciosu, a walka w

| zwarciu pozostała dla niego „terrę in-
| gognitą”., Rolę jego wcale udatnie prze-

 
jął Łukasiewicz. Całe kontr
wylądowalo na twarsy Poluva. cały sze-
reg jego chąotycznych ataków było sto-
powanych lewą akasięwicza, Wynik
remisowy najzupełniej zasłużony, „Gwi-
zdówe' demonstracje publiczności były
niezrózamiałe. Czyżby ujmowano się za
Łukasiewiczem?,,
W półśredniej ze strony Polonii zabra-

kło Janczaka.DziękitemuI takmałoa-
trakcyjny miecz — jeszcze bardziej stra-
cit na wartości. Bo Ciszewski, mimo do.
brych niewątpliwie zadatków, jest jesz.
cze zbył prymitywnym bokserem, Wpra*
wdzie Brzóska $warżz.) nie odbijał ód
przećiwnika wysoką techniką. żle żdo-
łał wkońcu przełamać opór „Polońisty”
dopiero w Ill-ej rundzie, ednosząć
niewysokie, ale zupełnie wyraźne
zwycięstwo. Niestety sędzia punkto
wy (był tylko jedeń orzekł inaczej. Ne.
mis skrzywdził Brzóskę. a punktację
meczn przekształcił na 8:4 dla Warsza-

Zażatte spotkanie stoczyli w wadzź
średniej Fabisiak (Pol.) i Żaremba
(Warsz). We wszystkich trzech rundach
przeważał lekko „Polonista”. ustępując
przeciwnikowi jedynie w sile ciosu
Stan ogólny spotkania 8:6. ©
Dwa puńkty w wadze półciężkiej zdo-

był bez walki Wiziński dla Polonii.
(Warszawianka Wernera nie mogła wi-
docznie. sprowadzić do Warszawy, a za.

stępóy jeszcze nie zdążyła przeciągnąć od
W zastępstwie reprezentanta

ćzerwońó + białych stoczył towarzyskie

Ш randzie.
Polonia tym meczem udowodniła, že

jej marzenia o mistrzostwie stolicy były
stanowczo przedwczesne. A Warsra-
wianka powinna jeszcze bardziej zdacy-
dowanie zająć się „połowem peref" w
dalszym ciągu „Zdobycze” dotychtzaso-
we są niewystarczające.

' Wa.

ZGLOSZENIA PARSTW
Niemiecki Komnitet Olimpijski, organi-

zujący olimpjadę zimową w Gartiisch
Partenkirchen, otrzymał 'nż dokładne
zgłoszenia prawie od wszystkich państw
biorących udział w igrzyskach zimowych.

Znane są już rówńież terminy prżyjaz-

du poszczególnych reptezentacyj do

Garmisch,
Finlandja wysyła 21 tarciarzy, patro!

wojskowy i 5 łyżwiarzy. Przybycie ich
do Garmisch jest oczókiwane dn. i lu-
tegó. )

Francja zgłosiłą 23 narciarzy (włącza-
jąc patról wsjskowy), 16 hokeistów i 13
saneczkarzy. Data przybycia do Gar-
misch 27 stycznia.
Holandja wysyła 7 saneczłtarzy 18

stycznia, a 6 łyżwiarzy i 1 narciarkę 3
lutego. 3

Japonja wydelegowała 17 narciarzy
(przy echali już dó Niemiec) i 34 łyżwie-

„zy i hokeistów. Przybycie-tych ostat-
 

spotkanie... Karolak z PZL., zwyciężając
Wizińskiego przez techniczny k, ó. w. 

 
 

Wyrok P.Z.B.
'1jego motywacja

; Po przegranym 2:14 meczu bokserskim
z;Wartą'W Poznaniu, zawodnicy IKP
(Łódź) w$stospwali bezpośrednio do
PZB. piemo, pręteśtujące przeciwko spo-
sobdwi prowadzenia walk przez sędziego
ringowego, p. Moskala, |
W czasię meczu towarzyskiego Warsża-

wianka — IKP, w Warszawie, bokserzy
łódźcy po raz drugi dali dowód wysokiej
żieśubordynacji „przerywając po decyzji
w wadze lekkiej spotkanie | dopiero pó
długich targach decydając $ię na wzno+
wienie dalszegb ciągu walk, ы
W związku z dwoma powyższemi fakta-

mj Polski Związek Bokserski powziął na-
stępującą uchwałę: ,
ndąwódnicy IKP — Łódź z póminię-

ciem drogi służbowej, z pominięciem na-
wet kierownictwa własnegoklubu wysto-
sowali pismo do zarządu PZB., w którem
zarzucając gołosłownie sędziemu ringo-
wemu zawodów IKP — Warta „postępo-
wanie sprzeczne z zasadami etyki i mo-
ralności sportowej” grożą, że w wypadku
wyżnaczemia w przyszłości tego sędziego
na zawody IKP, zawodniey tego klubu
zmuszeni będą nie brać udziału w zawo-
dach. Niezależnie od tego zawodnicy
IKP, z członkiem drużyny olimpi'skiej,
Chmiólewskim, na czele, dopuścili się ak-
tu tertortii na zawodach IKP, — Warsza-
wiańka w dmiu 22 grudnia 1935 r., grożąc
zaniechaniem dalszych walk spowodu rze-
komo niesprawiedliwego orzeczenia sę-
dziów.
„Powyższe wypadki jaskrawego wy-|

kroczeńia przeciwko dyscyplinie sporto-
wej zasługują na surową karę, Biorąc
jedńakże pod uwagę ,że żawodnicy IKP
działali w uniesienit częściówo pod wpły-
wem pewńych entincjacyj, w których za-
rżucańo sędziom „strónnicżość”, zarząd
PZB. uchwalił ukarać zawadnków IKP.:
Chmielewskiego, Bartn'aka, Popielate-
go, Wožniakiewicza, Banasiaka i Spoden-
kiewicza 64ygodniową dyskwal fikacją =
zawiesren'em kary na 3 miesiące. Ponad-
о uchwalońó ukarać zawodnika Chmie-
lewskiego z drużyny olimpijskiej w razie
jakiegokolwiek dalszego przew'nien'a.
„Uchwały powyższe obowiązują od dn

1 stycznia 1936 r.
„W razie stwierdzenia rzeczywistych

przewinień sędziów zarząd PZB, nie о-
mieszka wyciągnąć na'dalej idacych kóm-
sekwóncyj w stóśunku do sędziów, musi
jednakże stanąć w obronie ich czci w wy-
padkach gołosłownych zarzutów stronni-
czości, wypowiadanych n'ejednokrotnie
przeciwko jediomyślnym orzeczenion s*-
dzów „traktujących swe óbówiązki su-
mMiennie | poważnie. :
„W każdym razie przeciwko aktom de-

monstracji lub terroru zawodników wobec
drzęczeń sędzów, PZB wystąpi w przy-
szłości z całą bezwzględnością”.
"Na marginesie tej kary trzeba umie-

ścić parę komentarzy. N'ech jednak nit
nie przypuszóza, że mamiy zamiar kwe-
stjonować słuszność kary, czy jej moty*
wy. /

Byliśmy zawsze, jesteśmy i będziemy—
zwolennikami jakńajdalej posuniętej dy-
scypliny i subordynacji w organizacjach,
Sposoby reagowania łódzkich zawodni-
ków na ktzywdząte ich wyroki są absó-
lutnie niedopuszczalne. Kara im się na-
leżała. I karę tę otrzymali. .
Nie usprawiedliwiając w żadnym razie

wystąpień bokserów IKP., do pobudek je-
dnak, któró do ożynów podobnych ich
pz odnosimy się nieóo inaczej, niż

Sprawy sędziowskie oddawna są bó-
lączką meczów boksersk'ch. Wielokrotnie
jaż wysuwżne były różńe projekty, ma-

 

nich jest oczekiwane 1$ stycznia.  ,
Jugosławia będzie reprezentowana

przez 20 zawodników, którzy wyjadą do
Gatmisch 1 lutego.
Łotwa wysyła 4 zawodników 5 lu-

tego. 5
Lichtenstein zgłosiłó 2 saneczkarzy i

2 narciarzy. Saneczkarże wy'eżdżają 20
styczńia, a narciarze 3 lutego. |,
Luxemburg wysyła 6 saneczkarzy 1

stycznia.
Norwegia zgłosiła 44 narciarzy, 17 ty-

żwiarzy. Przyżiazd Norwegów oczekiwa-
ny fest 3 lutego. i
Z Austrji wyježdžają „saneczkarzė w

liczbie 16 27 stycznia, 47 narciatzy, 45
łyżwiarzy i 16 hokeistów — 4 lutego.

Polska będzie reprezentowańa przez
11 marciarzy. patrol woskowy i 14 ho-
keistów. Natciarze i hokeiści mają przy-
jechać 29 stycznia, a patrol wojskowy 1
lutego.
Srwajcatja wysyła 30 narciarzy, 12 sa-

| jące na celu zmuszenie sędziów do poge=

, szęnia większej odpowiedziąlności za

| ferowate wyrok. Niejednokrotqie rów”

nież kwestjonowane bywały ich
umiejętności i stawiana pod znakiem za-

pytania ich bezstronnóść, I cóż w tym

względzie zrobił dotąd PZB.? Czy wie

doczną jest jakakolwiek poprawa?...

"Nie, mie, i niel... PZB, z opurzeniembds

rzuca próby terrory ze strony zawodni«

ków, ale nie urrie prżóciwstawić swych

sędziów terrotowi ze stróny publiczności,
nie umie wpoić w nich prżekonaśia, że

sprawiedliwość powinna być zawsze &
wszędzie ta sama. 8

Jest przecież rzeczą ogólnie znaną, žė

obcy bokserzy w Požnaniu nie . mygry"

wóają. Jest również niezbitym faftóm, że

sędzi ie w Warszawie forytują zawode
ników warszawskich, w Łódzi — łódze
kich, na Śląsku — Śląskich it. p.

Czem może PZB. objaśmić podobny

stan rzeczy? Czy też „gołosłownóścią”

zarzutów?... 4

Protesty zawodników łódzkich potępia-
my bezwzględnie. Ale, połóżmy rękę na

sercu, i zapytajmy PŻB., czy gdyby nie
jaskrawość, nie skandaliczność tych pró-
testów — odnioslyby one jakikolwiek
skutek? Czy nie odłóżonę zostałyby —
„ad acta'? Czy nie zbyte najbłahszą, ba=
gatelzującą „nawalanię” orzeczeń — 6d

powiedzią?.,.
Trzeba umieć odróżniać „akty teroru”

od aktów rozpaczy i wybuchów rózgórye

czenia. Trzeba umieć stworzyć taki kór=
pus sędziówski, któryby umiał się prze-
ciwstawić i oprzeć próbom terroru ze

|strony publiczności, zarażonej  beżgra»

nicznym szowinizmem lokalnym, Bo wie
le, aż nazbyt wiele, jest prawdy w tem,
że każdy związek, każdy klub, ba, każdy
nawet sędzia, nietylko powinień wycho
wywać odpowiednio zawodników sportó-
wych, ale również i... własną publiczność.
W tych wszystkich pofuszonych wyżej

kwestiach ma PZB, bardzowiele zaległó-
ści Należy je czemprędzej odróbić. Ina-
czej „etyce i moralności spoftowej"” gro-
zi zagłada. i
A pozatem „stwierdzenie rzeczywistych

przewinień sędziów” powinno śię prze”
prowadzać w szybszem i wyraźniejsze
tempie. Przypominamytu smutne zajścia
zeszłoroczne z sędziami warszawskimi,

podawania się do dymisji, składania le-
Gitymacyj sędziowskich, konflikty z 0-

kręgami i £ d. : ogó
W roku żeszłym PZB. nie zapełnił kart

swej historji. złotemi zgłoskanii, Rół
bieżący — 1936 — rozpoczyna, jaktosię
często w wywiadach sportowych mówi. —
„pod złemi auspicjami", "J.K. W.

ITSSET TSOTEKSTAI

neczkarzy, 12 hokeištow. Wyjazd 1 i 5
lutego. ‚ ;
Z Czechosłowacji wyjeżdżają. zaw dni.

cy w liczbie 75 dn. 1 lutego. `Э
Anuglja wysyła '6 saneczkarzy, 20 ho-

keistów, 21 łyżwiarzy i 14 narciarzy.
Data przybycia Anglików do Garmisch

nie jest ustąlona, 3 :
Szwecja wysyła również liczną repre-

zentację, cyfrowo nie ustaloną.
Dokładnych zgłoszeń biak jeszcze x

Australji, Belgii, Bułgarji, Greci Rus
munji, Hiszpanii i Turcji. Przypuszezal-
nie Turcja wyśle tylkó 10 - narciarzy,
Grecja 2 narciarzy, Rumunja hokcistėw
i narciarzy. YA.
Nie jest jeszcze również znana data

przybycia amerykańskiej reprezentacji
do Garmisch, Amerykanie bowiem przed
przyjazdem dó Niemiec odbędą touriee
po Europie. !

NARCIARSKA REPREZENTACJA
POLSKI

Na pósiedzónii Rady Narciarskiej u-
stalono dokładny wykaz zgłoszeń narcia+
rzy polskich na Olimpjadę do Garmisch
Partenkirchen: *

Bieg zjazdowy, slalom i kombinacja al-
pejsku: St. Marusarz, Br. Czech, Karol
Zając, Feder Weinschenk, rezerwa: Mi-
6ha! Jabłoński,

Śztałefa 4 x 10 klm.: St. Karpiel, Mi-
ćhał Górski, Matjan Orlewicz, Br. Czech,
rezerwa: St Marusarz, Jerzy Ustupški,
Andrzej Marusarz i Jan Bochenek. |

Bieg 18 klm. otwarty I do biegu złożo=
nego: St Karp:el, Matjan Orlewicz, Mie
chał Górski, St, Marusarz, Andrzej. Ma-
rusarz, Br, Czech, Jerzy Ustupski, Jan
Bochenek. ' 3»

Kombinacja norweska: (bieg'18 kim, |
skoki): St. Marusarz, Br. Czech, Andrzej
Mar' sarz, Michał Górski, rezerwa: -Ma-
rjan Orlewicz, Jan Bochenek. *
Skok otwarty: St. Marusarz, Ańdrzej

Marusarz, Br. Czech, Izydor. Łyszczek,
rezerwa: Michał Górski, Marjan Orlewićz,
Jan Bochenek.

|| Bieg 50 klm.: St. Karpiel.
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IF AW| pziś PREMIERA!

Film nagrodzony na Międzynarodowej Wystawie Filmowej
— M. Ozeray. Nadprogram: Kolorowy dodatek p. t. „

wś ic

 

(PRESTUPLENJE
w Wenecji.

 

Kronika
JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Chmurno i mglisto w ciągu dnia,

na południu i wschodzie kraju miej-
scami jeszcze drobny opad.

Nocą lekkie przymrozki Dniem
temperatura w pobliżu zera. (W gó-|
rach lekki mróz).

Umiarkowane wiatry zachodnie i
południowo-zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące ap-

teki:
P. Jundziłła — ul. Mickiewicza 33,

S-ów Augustowskiego — Kijowska 2, B. i L.
Frumkinów — ul. Niemiecka 23, A. Rost-
kowskiego — ul. Kalwaryjska 31, A. Wy-
sockiego — ul. Wielka 3.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Dokumenty dla cudzoziemców.

Starostwo Grodzkie ogłasza, że cu-
dzoziemców, zamieszkałych na tere-
nie Państwa Polskiego obowiązuje
posiadanie nowego wzoru dokumen-
tów. Osoby, nieposiadające określo-
nego obywatelstwa, oraz obywatele
państw obcych, którzy nie posiada-
ją paszportów, winni zgłaszać się w
czasie od 20 stycznia do 6 maju do
Starostwa Grodzkiego, celem otrzy-
mania nowych dokumentów.

Z MIASTA.
— Jutrzejsza Środa Literacka w

dniu 15 bm. poświęcona będzie lite-
raturze białoruskiej Na ten temat
wygłoszą referaty pp. A. Łuckiewicz
i St Stankiewicz. Prelekcje będą
przeplatane recylacjami w języku
polskim i białcruskim. Początek o
godz. 20-ej. Uwaga: dla młodzieży
akademickiej wstęp zniżony.

SPRAWY HARCERSKIE.
— Zbiórka drużyny akademickiej

W dn. 15 bm. (środa) o godz. 20,15
przy ul. Ostrobramskiej 7 m. 2 (lokal
K-dy Chorągwi) odbędzie się zbiór-
ka drużyny akademickiej harcerzy
USZ. w programie sprawy organi-
zacyjne w związku z założeniem
drużyny oraz przydzielenie poszcze-
gólnym członkom odpowiednich od-
cinków pracy. Jednocześnie Ko-
menda Drużyny wzywa harcerzy-

CASINO

    

 

KOLOSALNE POWODZENIE!
Dziś najmiisza trzplotka ekranu

"„GAALŚ
w przepięknym filmie wiedeńskim

„KATARZYNKAKA:'

wileńska
studentów, którzy dotąd nie zare-
jestrowali się, o bezwzględne zgło-

szenie się do Komendy Drużyny do
dn. 16 bm.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież torebki. W dn. 12

| bm. o godz. 21 na ul. Wiwulskiego,
około posesji Nr. 18, do przechodzą-
cej służącej Władysławy Kazuro (Le-
gjonowa 48 m 8) podbiegło 2 niezna-
nych osobników, z których jeden
wyrwał jej z rąk torebkę z zawar-
tością 5 zł. w gotówce i dokumen-
tami osobistemi, wart. 14 zł, poczem
jobaj zbiegli przez ogrody w kierun-
| ku ul, W. Pobulanki.

Kradzieże. Z zamkniętego
mieszkania Izraela Jocha, ul. Lwow-
ska 57, w dn. 12 bm. między godz. 17
min. 15 a 17 min. 25, zapomocą
otwarcia drzwi wytrychem lub do-
branymi kluczem, skradziono garde-
robę, 2 zegarki biurkowe i 300 zł. w
gotówce. Skradzione rzeczy, oprócz
gotówiki, spawca porzucił w ogrodzie
tegoż domu, gdzie je znaleziono i
zwrócono poszkodowanemu. Podej-
rzanego o kradzież Abrama Kwar-
towskiego, zam, tamże, zatrzymano.

W. nocy z 12 na 13 bm. nieznani
sprawcy, po rozbiciu okna, wychyle-
niu kraty i rozbiciu drzwi, dostali
się do mieszkania Wincentego Mu-
szyńskiego (Kowieński 4), gdzie skra
dli walizkę brezentową z bielizną i
słój konfitur, wart, zł. 65.
W nocy z 11 na 12 bm. zapomocą

wycięcia otworu w szybie okna wy-
stawowego skradziono ze sklepu
spożywczego Dominika Konopiałki
(Zakretowa 5) 4 kg. kiełbasy, war-
tości 8 zł.

W. dn. 12 bm. między godz. 16
a 21 nieujawnieni .narazie sprawcy
po otwarciu drzwi dobranym klu-
czem lub wytrychem, dostali się do:
mieszkania Hieronima Lisowskiego
(Strona 3), skąd skradli 3 garnitury
męskie, rewolwer belgijski bez na-
boi, obrączkę złotą, walizkę Librową.
kasetkę ogniotrwałą ze staremi mo--

HUMOR! PIKANTERJA! ZABAWA! Wspaniały nadprogram.

DŹWIĘKOWE KINO

ŚWIATOWI
fMiękiewieza09.

Wielkasensacja! DziśporazpierwszywWilnie
zachwycająco - piękny film

„Dla ciebie śpiewam”
Czarujące melodje! Humor! Tempo! Przepych wystawy! W rolach popisowych: wszech-
światowej sławy śpiewak JAN KIEPURA, oraz porywająca i urocza MARTA EG-
GERTH. Nad program atrakcje dźwiękowe. Uwagal Dla uniknięcia tłoku, Dyrekcja
Kina uprzejmie prosi Szanowną Publiczność o punktualne przybywanie na początki

seansów: 4, 6, 8 i 10.15. W soboty

ORADNIA BUDOWLANA
INŻ. ARCH. B. SWIECI

i w niedziele początek od godz. 2-ej.

WILNO,FW.FILIPR
TELEFON 20-25

MSRIEGO cobz. 3-5 8070

IS urządzenia wystaw i wnętrz, reklam
wietlnych

  

„przebudowy, remontaw, izolac
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I NAKAZANJE)

ARCYDZIEŁO DOSTOJEWSKIEGO

NIA I KARA
W roli Prokuratora — Harry Baur, Raskolnikowa — P. Blanchar. Sonja

„Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

К
przedstawienie zawieszone z powodu próby'
generalnej « komedji Moljera „Mieszczaniu

szlachcicem”.

Premjerai Jutro premjera komedji Mol-

jera „Mieszczanin Szlachcicem'. Režyseru-

je Władysław Czengery, który jednocześn:e
odtworzy rolę tytużową. Obsadę tworzą

pp.: L Górska, l. Jasińska-Detkowska, J.
Polakówna, E. Wieczorkowska, L. Zieliń-

ska, Z. Borkowski, H. Borowski, Wi. Czen-

gery. W. Neubeit, W. Ścibor, S. Siezieniew-

ski, S. Śródka, T. Surowa, L. Wołłejko.

Kier. muzyczne -= S. Czosnowski. Dekó-

racje —- W. Makojnik. Tańce układu -

N. Muraszowej.
— Kecital skrzypeowy D. Ojstracha.

W. czwartek, dn, 16 bm. recital skrzypcowy

Dawida Ojstracha — czołowego laureata

konkursów międzynarodowych i wszech-

sowieckich. Bilety do nabycia w kasie za-

mawiań teatru „Lutnia“. Wszystkie kupo-

my i zniżki nieważne.
Uwaga! — Koncert Walerji Barso-

wej, zapowiedziany na dz. 19.1. — prze-

niesiony został na dz. 26.1. (data osta-
teczna). Bilety, nabyte na dz. 19.1, ważne

są na dzień 26.1.
-— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś ope-

reika „Rose Marie“.
— Rewja „W Wilnie życie wrel* Jutio

rewja noworoczna „W Wilnie życie wre!”
— „Królowa miljardów*. Premjera naj-

bliższa operetki „Królowa miljardėw“ od-
będzie się w piątek, 17 bm. W roli tytuło-
wej wystąpi znakomita artystka Elna С -
stedt.
— „Maiy gazeciarz“ dla dzieci i mlo-

dzieży w „Lutni“. Wobec wielkiego powo-
dzenia widowisk dla dzieci i młodzieży, w
niedzielę najbliższą o godz. 12.15 pp. grana
będzie raz jeszcze efektowna sztuka W.
Stanisławskiej „Mały gazeciarz" po cenach
wyjątkowo miskich: parter 1,00 i. 0.50 gr.
amfiteatr — 0.50 i 0.30 gr. wejście 0.15 gr.
— Teatr „Rewja* — ulL Ostrobram-

ska 5 Dziś program rewjowy p. t. „Ro-
manse cygańskie”. Początek przedstawień
o godz. 6.30 i 9-ej.

 

„netami i inne rzeczy ogólnej war-
'tości zł. 850.
W dn. 12 bm. o godz. 20 nieznani

sprawcy zapomocą otwarcia okna
dostali się do mieszkania Mikołaja
Kozłowskiego (Makowa 5), gdzie
spakowali różną bieliznę i usiłowali
wyjść tą samą drogą, lecz zostali
spłoszeni przez lokatorów, wobec
czego zbiegli, rzucając łup na miej-
seu 4

НЕНО$

Nad program: Atrakcje

 

PODNIESIENIE HANDLU —

UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANEJ
Ų

9 — 19 p.p.

gu
NAUCZYCIELKA OGRODNIK

prywatna _ poszukuje;z wieloletnią
per do dzieci w ką, może za

u

 

 

jecz” oraz piękny dodatek rysunkow
BiL honor, i

 

21 M
TO WZMOŽENIE REKLAMY

NAJSTARSZE4 NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

«DZIENNIK OILEŃSKI>
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ

Administracjakmpoj przy ul. Mostowej 1

Ez w
Imować |handlowcm, zemy-

szkolnym lub|się wszystkiemi gałę- |słowem lub iai
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: Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 14 stycznia,

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Płyty.

Dziennik poranny. Drobne utwory Giełda

rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa.
11.57 Sygnał czasu i Hejnał. 12.03 Dziennik

południowy. 12.15 Audycja dla szkół, 12.30

płyty. 13,25 Chwilka gospodarstwa domo-
wego. 13.30 Z rynku pracy, 13.35 Muzyka

popularna. 14,30 Przerwa. 15.15 Codz. ode.

pow. 15.25 Życie kulturalne miasta i pro-

jwincji. - 15,30 Muzyka popularna. 1600

i Skrzynka P. K. O. 16.15 Piyty. 16.45 Cała!
Polska śpiewa. 17,00 Maszyny do pisania.|

'17.15 Koncert. 17.50 Skrzynka językowa.
18.00 Recital fortepianowy Stef. Askena-
zego. 18.40 Płyty. 19.00 Audycja dla dzieci. |
19.25 Koncert reklamowy.

najnowsze aktualja.
pi. bezwzględnie nieważne.

19,33 Wyniki|
ciągnienia Loterji państw. 19,35 Wiad.spor- |
towe. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 A

nieboszczyk tak lubił strucle z makiem —|
aud. 20.10 Koncert symfoniczny. 20.50 Dzien
mik wieczorny oraz Obrazki z Polski współ-;
czesnej. D. c. koncertu symionicznego.
22.30 Dziedziczenie chorób, odcz, 22.45
Różnojęzyczność literatury w Z. S, S. R
23,00 Wiad. meteor. 23.05 — 23.30 Muzyke
taneczna.

Z za Kutar Studjo.
Stefan Askenazy przed mikrofonem.
Doskonały polski pianista, który stale

przebywa w Brukseli, wystąpi w Polskiem

Radjo dnia 141. o godz. 18.00, Program re-
citalu skłąda się z kompozycyj dawnego

kompozytora hiszpańskiego Padre Antonio
Soier, z czarującej „Suite bergamasgue“
Debussy ego, orąz Sonaty Fortepianowej —
Albana Berga. Alban Berg jestto jedna z,

najwybitniejszych postaci muzyki współ-;

czesnej, niedawno zmarły kompozytor av-
strjacki. {
"Ton społeczny w naszej literaturze kobiecej.

Naszą literaturę ostatnich lat charakte-

ryzuje ton wybitnie społeczny. Wszelkie

sprzeczności, zagadnienia społeczne, doma-

śające się rozwiązania, znajdują w litera-

turze wyraz mniej lub więcej czysty, objek-
tywny lub też narzucony modą i duchem

czasu. Hanna Huszcza-Wianicka, w radjo-
wym szkicu literackim p.t. „Ton społeczu,
w naszej literaturze społecznej” dnia 14 I.
o godz. 18.30 omówi zagadnienia i proble-
my społeczne, poruszane w powieściach,
które wyszły z pod piór kobiecych.

Koncerty wileńskie.
W programie wtorkowym znajdą radjo-

słuchacze kilka ciekawych audycyj z płyt,
poświęconych muzyce lżejszej i poważnej.
Do tej drugiej kategorji należy jedno z czo-
łowych dzieł Bethowena sonata A-dur, któ-
ra będzie wykonana o godz. 16,15. Miłoś-
ników muzyki lekkiej zainteresuje jazz na
płytach, który rozgłośnia wileńska nadaje
o godz. 18,40,

Najwspanialsza Atrakcja Sezonu
i Największy festiwal Taneczny Swiata

WESOŁA ROZWOÓDKA
Krół | królowa tańcu FRE> ASTAI'R I GINGER ROGER wykonają po raz 1-szy w Wiinie

ostatni przebój „CONTÓNĘNTAL”, któty zelektryzował cały świat
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KRADZIEŻ DRUTU
TELEFONICZNEGO.

DZISNA. W dn. 3 bm. stwierdzo-
uszkodzenie linji telefonicznej

kutek działań atmosferycznych
około wsi Słoboda. Ponieważ linja
ta do dn. 9 bm. nie została napra-

Iwo

   

wiona, leżący na ziemi drut został
częściowo rozkradziony przez chłop
ców w wieku lat 10—14: Mieczysła-
wa Kuchtę, Jana Rusaka, Bazylego
Rusaka, Piotra Michalewicza i Mi-
chała Szarochę, wszyscy m-cy wsi
Litowce, gm. porpliskiej Chłopcy
użyli ten drut do okuciałyżewdrew-
nianych.

OKRADŁA SWEGO MĘŻA
I ZBIEGŁA.

Jadwiga Huszczo (Rydza Śmigłe-
go 32) w dn. 11 bm. skradia u swego
męża Adama Huszczy zł. 400 w $o-
tówce, ubranie, bieliznę i paitefon z

płytami, ogólnej wartości 600 zł, Po
dokonaniu tej kradzieży wymieniona
wyjechała do swego kochanka.

MŁODOCIANI ZŁODZIEJE,

Albin Kaczyński, lat 12 i Rafał
Zwirbilis, lat 12, zam. we wsi Leśni-
ki, gminy rzeszańskiej, zapomocą
otwarcia lufcika dostali się w dn. 11
bm. o godz. 4 do mieszkania Marii
Kaczyńskiej (Legionowa 53), skąd
skradli różne rzeczy wartości zł. 70.
Sprawców zatrzymano, rzeczy zwró-
cono poszkodowanej.

WYPADEK CZY SAMOBÓJSTWO?

DZISNA. W, dn. 5 bm. na torze
kolejowym Parafjanów — Krėlew-
szczyzna znaleziono zwłoki osobni-
ka płci męskiej, zabitego przez po-
ciąg osobowy Nr. 861. W. toku do-
chodzenia ustalono, iż są to zwłoki
Amdrzeja Mićki, lat 17, m-ca wsi
Stare * Turki, gm. parałjanowskiej,
który w dniu 2 bm. wyszedł z domu
w niewiadomym kierunku.

i aaa

PODZIĘKOWANIE.

Zarząd Polskiegd Katolickiego T-wa
Opieki nad dziewczętami składa serdeczne
„Bóg zapłać” wszystkim  ofiarodawcom,
którzy złożyli ofiary w gotówce i w natu-
rze dla Domu noclegowego dla kobiet przy
ul. Żydowskiej 10:

J. E. Ks. Biskupowi Michalkiewiczowi,
Dr. Bonasewiczowi, p. Dzieśleckiej, p. Du-
najewskiej, p. Bancleben, p. Reutt, p. T.
Žukowskiemų, p. B. Kulesińskiemu, p. M.
Szulcowej, p. Bosiackiej, p. M. S, p. E. L.,
p. K. Z, za pośredn. „Dzien. Wil" 13 zł.,
bezimiennie 55 zł, z fund. ś. p. M. Jun-
dziłłówny 5 zł, „Fermie Lubow', p. Wil-
czewskiej, p. W. Kwiatkowskiej, p. Malej-
kowej, p. M. Korzeniowskiej, p. Zapaśniko-
wej, p. Jakowickiej, p. Błażejewiczowej. p.
Sawickiej.

Ogółem gotówki wpłynęło 122 zł. 50 gr.
Pomoc społeczeństwa wileńskiego dala
możność urządzenia Wilji i nakarmienia w
cząsie świąt 120 osób,
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