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Ks. Józef Songin
В KANONIK HONOROWY KAPITUŁY WILEŃSKIEJ, PROBOSZCZ PARAFJI W.W. ŚWIĘ-

TYCH W, WILNIE, ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY WYDAWCA „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO",

opatrzony Ś.Ś. Sakramentami, zasnął w Panu dn. 9 lutego 1936 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do Kościoła W.W. Świętych odbędzie siędn.

ii-go bm. o godz. 10-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa.

Wydawnictwo „Dziennika Wileńskiego"

8. P,

po, Tassa aacopas wp Of

Niebezpieczeństwo. niemieckie
na Morzu Bałtyckiem

LONDYN. (Pat). „Morning Post”
twierdzi, że w Londynie otrzymano
wiadomości, świadczące o tem, ja-
koby Niemcy budowały daleko wię-
cej łodzi podwodnych, aniżeli to było
pierwotnie zamierzone.

20 łodzi podwodnych po 250 tonn
znajduje się w budowie i odpowiedni

personel jest już trenowany. Poza-
tem jednak Niemcy rozpoczęły rów-;
nież budowę większych łodzi pod-
wodnych — twierdzi dziennik — a'
mianowicie 8 łodzi po 500 tonn i 2|
po 750 tonn.

Według „Morning Post” Niemcy
mają dziś stocznie w ten sposóbwy”j

Anelln przygotowuje nowe wielkie|
zbrojenia

LONDYN. (Pat). Prasa niedzielna
wyrażą przekonanie, że ogłoszenie
nowego programu zbrojeń Wielkiej
Brytanji nastąpi niezadługo. Twier-
*dzi ona, że wydatki na ten cel znacz
nie przekroczą sumę powszechnie
wymienianą, która zamykała się
mniej więcej w granicach 150—200
miljonów funt. szt. Ponieważ jednak
plan zbrojeń rozłożony będzie na
5 — 6 lat, suma powyższa nie bę-
dziepotrzebna odrazu.

Według gazety „People“ pro-
gram dozbrojenia obejmować będzie
budowę 12.000 samolotów, 11-lu

pancerników, 36 krążowników, 30
fodzi podwodnych, 110 kontrtorpe-|
dowców i 3 lotniskowców. Pozatem
setki czołś$ów i samochodów  opan-
cerzonych, oraz tysiące karabinów
maszynowych. Równocześnie z ogło-
szeniem tego programu w parlamen-
cie, co ma nastąpić wpierwszych
dniach marca, nastąpi również pobórj
dodatkowych sił ludzkich, mianowi-
cie 12.000 marynarzy, 20.000 pilotów
i mechaników oraz żołnierzy po-
mocniczych dla wojsk lotniczych i
50.000 szeregowców dla armji lądo-

wej.

Kiedy będziekoronacja króla Edwarda
LONDYN. (Pat). Uroczystości ko-

tonacyjne króla Edwarda ósmego
oraz konferencja imperjalna odbędą
się dopiero w 1937 roku. Agencja
Reutera dowiaduje się, że koronacja
odbędzie się prawdopodobnie w ma-
ju 1927 r., zaś konferencja imperjal-
na zwołana będzie prawdopodobnie

niezwłocznie potem, w zależności od
porozumienia ze wszystkiemi do-
minjami. Po koronacji król Edward
ósmy odwiedzi Edynburg, Belfast i
Carnarvon, a prawdopodobnie w
październiku uda się do Indyj, gdzie
w Delhi koronowany będzie na ce-
sarza Indyj.

Sekcja Robotnicza Stronnictwa Narodowego|
zawiadamia, że w niedzielę, dnia 16 lutego b. r. w sali Stronnictwa

Narodowego, przy ul. Mostowej 1, o godz. 12.45 odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE STRONNICTWA
NARODOWEGO

na którem mówić będą pp. KOWNACKI, ŁOCHTIN, SPERSKI na temat

ŚWIAT PRACY W Z. $.R.R., NIEMCZECH,  WŁOSZECH i POLSCE.
Wstęp za zaproszeniami, które można otrzymać codziennie w Sekre-

` tarjacie od 11—3 i od6—9wiecz.

posażone, że w razie potrzeby mogą
budować wielkie łodzie podwodne
tw tempie po jednej łodzi na tydzień.

i Niemcy, które w traktacie morskim

z W, Brytanją zastrzegły sobie pa-

ryłet w zakresie łodzi podwodnych

w istocie rzeczy dążą, według dzien-

nika, doprzewagi pod względem ło-

|dzi podwodnych nad W. Brytanią.
| Dziennik twierdzi, że plany niemiec-

|kie w zakresie łodzi podwodnych

j stanowią niebezpieczeństwo, zwłasz-

|czk dla tych wszystkich państw

jzainteresowanych na Morzu Bałtyc-

kiem. Dla tych państw wejście na

Morze Bałtyckie lub wyjście z niego,

może się okazać poważnie zagro-

żone.

 

Przed ratyfikacją paktu
francusk0-SOwieCniego

Zainteresowanietomiast w kołach prasowych przypo-| PARYŻ (Pat).
kół parlamentarnych skupia się w

tej chwili na dzisiejszej debacie w

Izbie deputowanych nad sprawą ra-

tyfikacii paktu francusko-sowieckie-

go. Obrady rozpoczną się popa
dniu i prawdopodobnie, ze względu

na wielką ilość zapisanych mówców,

przeciągną się przez kilka posiedzeń.

Z listy zapisnych mówców widać

już, iż dyskusja zapowiada się w

sposób bardzo Sżywiony.
ac da

PRASA."WŁOSKA. оРАКСШ

RZYM (Pat). Włoskie koła pół-

urzędowe powstrzymują się od ko-

mentowania zbliżającej się ratyfi-

łjest sprawą wewnętrzną Francji. Na-

garnitur narciarski
" ślizgawkowy ,

swetry dam. puchowe
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kacji paktu francusko-sowieckiego,|

podkreślając, że sam faktratyfikacji liwa jest również współpraca De-

od zł. 8.—

Nr. 40
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t. JŪLE MAGI
DŁUGOLETNI REKTOR, WIERNY STRÓŻ I OPIEKUN W

CZASACH NIEWOLI I WOJNY ŚWIĄTYNI MISJONAR=

SKIEJ NA GÓRZE ZBAWICIELA W WILNIE,
zasnął w Panu dnia 9 lutego 1936 r.

Uroczyste nabożeństwo żałobne przy zwłokach ś.p. Zmar-

łego w Kościele W. W. Świętych odprawi Kler misjonarski w

dzień pogrzebu, 12 lutego b. r., na które zaprasza Duchowień-
stwo wileńskie i Wiernych

ZGROMADZENIE KSIĘŻY MISJONARZY.

proces 0 zamachyBroteś0 zamachy fntibowe na S'ąskli
KATOWICE (Pat). Wczoraj rano

przed trybunałem karnym Sądu O-
kręgowego w Katowicach rozpoczę-

„la się rozprawa przeciwko spraw-
| com zamachów, dokonanych w dn, 9

| grudnia ub. r. na szereg ob,ektów ży-

'dowskich w Katowicach, w Chropa-,
czowie, Lipinach i Piekarach Śląs-

+ kich.
| Rozprawie przewodniczy wice-
|prezes Sądu Okręgow. Arzt, oskar-
ża wiceprokurator Stankiewicz. Na

ławie oskarżonych zasiadło 21 człon-

ków zawieszonego obecnie na Śląsku

Stronnictwa Narodowego z Włady-

sławem Jakubowskim, kierownikiem
placówki grodzkiej S. N. w Chorzo-
wie. Odczytany akt oskarżenia za-

rzuca oskarżonym, że, wiążąc się w
nielegalną organizację, działali w
kierunku podważenia  bezpieczeń-
stwa pokoju publicznego w ten spo-
sób, że prowadzili akcję przeciwko
ludności żydowskiej, Szczególnie akt
oskarżenia zarzucą im poakładanie
petard pod objekty żydowskie. Po
odczytaniu oskarżenia, który obej-
muje 36 stron pisma maszynowego,
sąd przystąpił do przesłuchania 0s-
karżonych. Oskarżeni utrzymują, że
zamachów nie dokonywali w celu
wyrządzania szkód materjalnych lub
pozbawienia kogokolwiek życia, lecz
dla celów demonstracyjnych. Roz-
prawa trwa. Powołano 18 świad-
ków.

Atak abisyńczyków „na Makalle
nie powiódł Się ; &

Na froncie północnym, według u-
rzędowego komunikatu włoskiego,

nie zaszło nic godnego uwagi. Źródła

angielskie donoszą natomiast, że

„wopika rasa Sejum atakowały wczo-

minają, że zawarcie paktu francusko-

sowieckiego było przedmiotem po-

ważnych krytyk ze strony prasy ta-

szystowskiej oraz uznane zostało wj

swoim czasie przez miarodajne sfery
włoskie za wydarzenie, naruszające
równoważę europejską.

Przesiienie gabinetowe
w Grecji|

ATENY. Według informacyj pra-
sowych, król ma zwołać w środę
przedstawicieli stronnictw, z którymi
omówi sytuację polityczną. Gdyby
oświadczyli oni, iż są niezdolni do
stworzenia rządu, król ponownie
zwróciłby się do Demerdzisa. Moż*  
merdżisą z Micalopoulosem.

4 „MAREA DAAD AAA O ABBADOJOAk 0AAA TŁ
= CIESZY SIĘ ZDROWIEM...

kto uzywa sportów zimowych i korzystając ze zniżki cen na towary wełniane „kupi:

wełniane od zł. 6.30
s lafroki puchowe „
pończochy, skarpetki i wiele inn.

w POLSKIEJ SKŁADNCY GALANTERYJNEJ

bluzki

„ 16—
modne od zł. 650

raj zaciekle pozycje włoskie dokoła
Makalie. Wojownicy abisyńscy na-
cierali, pomimo ognia z dział włos-
kich i nawet przedarli się poza linję
tego ognia, ale trafili wówczas na
sieć drutów kolczastów, gdzie zdzie-
siątkowały Abisyńczyków włoskie
karabiny maszynowe. Abisyńczycy
musieli wobec tego cofnąć się. ln-
formatorzy angielscy dodają, że atak
wczorajszy przekonać musiał Abi-
syńczyków, iż atakiem frontowym
nie będą mogli zdobyć pozycji pod
Makalle, a raczej chyba jakiemś
uderzeniem przedsięwziętem  znie-
nacka.
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Ocena „Strzepów meldunków" |
REA

 

 

gen. Składkowskiego
Ostatnia książka gen, Składkow-

skiego, z której urywki podawaliśmy
naszym: Czytelnikom, wywołała bar-
dzo żywe echo w Polsce, Świadczy
o tem m. in. wynik ankiety, ogłoszo*
nej przez „Prosto z Mostu”, na te-
mat, jaką książkę z przeczytanych
w ostatnim roku, uważam za najcie-
kawszą. Już kilka odpowiedzi na tę
ankietę podało jako najciekawszą
książkę wiaśnie „Strzępy meldun-
ków” gen. Składkowskiego.

Np. znany publicysta, Karol Lud-
wik Koniński, w odpowiedzi ną an-
Ikietę pisze:

Wybraiem książkę daty najświeższej,

która i dla ogółu powinna być ciekawa —
i dla mnie jest bardzo ciekawą. Jest ona

dla mnie taką, bo znajduję w niej mocne

potwierdzenie pewnych moich przeświad-
czeń, do pewnego stopnia „intuicyjnych”, A
mianowicie zawszem sobie kpił z tych, i za
kpów ich miałem, którzy się ośmielali ś. p.
Marszaikowi Piłsudskiemu ubliżać miękką

legendą — bajką, że jest bezsilnym chorym
starcem „jakimś zgrzybiałym  „dziadusiem“,

przez otoczenie swe odsuniętym od władzy,

odgrodzonym od społeczeństwa. I właśnie

ksiązka gen. Składkowskiego, wiernego
kronikarza, potwierdza mi, że Marsz. Pii-
sudski, mimo trawiącej choroby, był do koń
ca życia mężem nieugiętej świadomości i

energji, stale i pilnie obserwował zarówno

bieg spraw rządowych jak i opinję publicz-

ną, że samodzieinie zakreślał stery swej in-

terwencji i nom - interwncji, że był w całej

pełni świadomym swej odpowiedzialności

za bieg dziejów Polski, wewnętrznych i ze-
wnętrznych, w tym okresie, który historja

niewątpliwie nazwie „okresem Piłsudskie-

go”.
A następnie: twierdziłem zawsze, że

w„Piłsudczyzna”, a to słowo tutaj nie ma
żadnego polityczno - polemicznego  kolca,
ale jest jedynie odpowiedniem mianem
pewngo zjawiska, które,  bezwątpienia,

istnieje — otóż twierdziiem, że zjawisko to

jest czemś nawskroś i specyficznie polskiem
staropolskiem; — a jeśli takiem, to więcej

czemś z Litwyniż z Korony, więcej czemś

z Rusi niż z Mało- albo Wielko-polski; ale

głównie idzie mi o tę właśnie staropol-
skość owego dziejowo - politycznego oby-
tzajowego i socjo-psychologicznego zjawi
ska nazywanego mianem jak wyżej. Napew-
no w żadnym z europejskich sztabów gene-
ralnych, czy korpusów oficerskich związa-
mych serdecznem koleżeństwem z wojny,
czy, dalej, w żadnem kierownictwie stron-

nictw politycznych, czy, jak myślę, nawet i
w otoczeniach dyktatorskich, niema tego

klimatu duchowego, tak swoistego a swoj-
skiego, jak w analogicznem środowisku, tu

u nas, w Polsce. Czyliż ze „Strzępami mel-

dunkėw“ mie przenosimy się w świat arcy-

polski, w Polskę dawną, dumnych Horesz-

ków i szarej braci Rębajłów i Sopliców, w

Polskę barokową niešwieskich i wiśnio*

wieckich zamków, w świat Trylogii, Rze-
wuskich, Chodźków i Polów, z Matuszewi-

czów szablisty i służbisty,
czów mam znany i Kitowiczów, szabli-
sty i służbisty, czubaty i wąsaty, zu-
chwały i struchlały,  przekorny i po-
korny, kordjalny i patrjarchalny, wkrąg

specyficznych staropolskich gestów i roz-
czuleń, przyjacielskich muadurów i abne-

gacji absolutnej, co u niektórych z wyra-

chowania, ale u wielu bezwątpienia było
doskonale bezinteresowne i wynikało z te-
go poczciwego polskiego serca?.. Cały ten
świat fundował się na personalizmie — co

tutaj oznacza, że stosunek osobisty między

ludźmi możnymi i jego „braćmi* o wszyst-
kiem decydował, W Polsce barokowej „par-
tją“ mazywało się trzymać stronę nie tyle
pryncypjum jakowegoś, ile stronę któregoś
pana, w którym się miało patrona, ojca,

sędziego, wyrocznię, żywy ideał, Na zo-
chodzie nowożytnym partje tworzą się wedle

wspólności zasad, albo wedle wspólnoty inte

resów. Nawet dyktator współcz. jest raczej

uosobieniem programu, niż osobą, która
sama, jako taka, jest programem. Ale, wą-

tpliwości nie ulega żadnej, że w bieżącym
| naszym dziejowym okresie, w Polsce, mo-
| ment personalny był i jest jeszcze decydu-
jącym dla obrazu naszych politycznych u-
grupowań i walk. Jest to skutkiem owego
nawskroś personalistycznego nastrojenia się

i zestrojenia się tej historycznie wybitnej

grupy, której tak wytypizowanym (!) repre-

zentantem jest autor książki, o której mo-

wa.

Widowisko to, dla obcych niezrozumia

ie, walk i polemik tak zażartych, nietyle o
idee — bo po obu stronach reprezentanci
tych samych a różnych światopoglądów —
ile człowieka, o osobę — da się pojąć tyl-

ko jako nowy pojaw starego sarmatyzmu,
jako przebijanie się poprzez twarz Polski
nowożytnej twarzy Polski staroszla-
checkiej. — Jeszcze raz i dobitnie uświa-
domiłem sobie tę swoistą, arcypolską, istotę
owego zjawiska polityczno - psychicznego,
które w obrazie obecnego naszego okresu
dziejowego jest i będzie kapitalnem i

pierwszoplanowem gdym czytał pamiętniki
generała Składkowskiego, z którego kart

| wychyliły się niektóre twarza polskie
współczesne i spojrzały na mnie jak żywe
wyrazem nawskroś — dawnym.

" Zupełnie inne zagadnienie inte-
resuje p. M.  Niedziałkowskiego,
|przywódcę P.P.S. i redaktora „Ro-
botnika“.

Zgadzam się pisze p. Niedziałkowski,

że „Strzępy meldunków* gen. Sławoja-

Składkowskiego są jedną z najciekawszych
książek, jakie wyszły w ostatnich miesią-  
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"1.300.000 czeka na odebranie
Niepoujęie prem,e pożyczek inwe>tyCyjiej,

i budo
W związku z konwersją pożyczek

premjowych 4 proc. Pożyczki Inwe-
stycyjnej i 3 proc. Pożyczki Budow-
lanej, serji I-szej, które na podstawie
dekretu z dnia 15 stycznia r. b. prze
stały przynosić preme, Urząd dłu-
gów państwowych przypomina, że
znaczna liczba premij, wylosowa-
nych przy poprzednich ciągnieniach
nie została dotąd podjęta przez po-
siadaczy obligacyj. Według zesta-
wień Udo Długów Państwowych
nie zgłosiło się dotąd po odbiór wy-
granych kilka tysięcy posiadaczy
obligacyj. Tak np. przy Pożyczce

Rzezak rytualny skazany za dr

wlanej

cach. Ciekawe są podane w książce fakty.
Ciekawa niesłychanie — mentalność guto-

ra, który, pisząc z niewątpliwą szczerością,
nie zdaje sobie sprawy, że kreśląc wizeru-
nek lat ubiegłych, zbudował, jeżeli mowa o

postaci marsz. Piisudskiego krzywe
zwierciadło, a — gdy idzie o t. zw, otocze-

nie marszałka Piłsudskiego — zwierciadło

najdokładniejsze. Ja osobiście, gdym prze-

czytał „Strzępy meldunków”, powiedziałem
sobie: a jednak nie przypuszczałem, że to
bylo... aż tak... z tem „otoczeniem“,

Zapowiedź re

Minister skarbu, p, Kwiatkow-
ski, w swej mowie, wygłoszonej na
sobotniem posiedzeniu komisji bud-
żetowej Sejmu, zakomunikował na-
stępującą uchwałę Rady Ministrów,
powziętą w dniu 23 listopada 1935 r.:

Opróżnione z jakichkolwiek po-
wodów etaty urzędnicze w każdym
poszczególnym organie administracji
cywilnej mogą być obsadzone dopie-
ro wówczas, gdy się w tym samym
organie opróżni drugi etat urzędni-
czy, pnzyczem obsadzony może być
tylko jeden z tych etatów. Ograni-

2

dukcji etatów
urzędniczych

czenie to traci moc. obowiązującą z
chwilą, gdy w danym organie zmniej
szy się ilość funkcjonarjuszów o 10
proc. w stosunku do stanu faktycz-
nego-z dnia 1.10 1935, Ograniczenie
to nie dotyczy stanowisk kierowni-
czych, których wykaz ustali mini-
ster skarbu w porozumieniu z zain-
teresowanymi ministrami'.

P. minister dodał, że uchwała ta
nie dotyczy wojska, Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, straży celnej, policji
państwowej i nauczycielstwa.

 

Wiadomości Olimpijskie
START SZTAFET 4X10 KLM.
GARMISCH - PARTENKIRCHEN

(Pat). W poniedziałen rano nastąpił
w Garmisch start do biegu sztateto-
wego 4X10 klm. Start odbył się w
Kochelberg, w odległości około 1
klm. od stadjonu olimpijskiego.
Wzdłuż trasy ustawiły się tysiączne
ttumy, śledząc z zainteresowaniem
przebieg walki na trasie. Sama trasa
przebiegała przez dwa zupełnie róż-
ne tereny. lrasa miała w pierwszej
części charakter nizinny, a w drugiej
części alpejski,

Punktualnie o godz. 9-tej strzał
amatni dał sygnał do startu. Zawod-
nicy rozpoczęli bieś odrazu w mor-
derczym tempie. Fo przebyciu pier-
wszego kilometra, na czele znajdo-
wał się Nurmela (Finlandja) przed
Нафепет  (Norwegja),  Daeuberem
(Niemcy), Musilem (Czechosłowacja),
ueraraem (Wiochyj i Knabem (Ju-
gosławja).

Przy pierwszej zmianie prowadzi
Norwegja. Polska na 6 mie;scu.

Druga zmiana... bez zmian. Nor-
wegja 1-sza, Polska 6-ta.

Przy trzeciej zmianie Polska na
siódmem miejscu.

 

już w sopotę Reauta
rrasy

Imprezy karnawałowe, urządzane
Prasę wileńską, cieszyży się dotąd najwięk-

szem powodzeniem.
Nic więc dziwnego, że doskonale zapo-

wiada się Reduta Prasy, która odbędzie
się w salonach Kasyna Garnizonowego w

sobotę, 15 lutego.

Dekoracją sal zajął się znany w Wilnie
artysta-dekorator Makojnik.

W programie Reduty wystąpią przemiłe
gwiazdy naszych teatrów. Elna Gistedt i karski między reprezentacją Polski Kotlarczyk. Zespół

FINLANDJA WYGRAŁA
BIEG SZTAFETOWY.

GARMISCH. Bieg sztafetowy
410 klm. był właściwie pojedyn-
kiem pomiędzy narodami skandy-
nawskiemi, które między sobą wal-
czyły © pierwszęństwo. Walka obfi-
towała w wiele dramatycznych mo-
mentow. Do czwartej zmiany Nor-
-wegia wyraźnie prowadziła i zda-
waio się, że zwycięstwo jej w tym
biegu jest przesądzone, zwłaszcza,
że Finlandja znajdowała się dopiero
na trzeciem miejscu. Tymczasem na
ostatniej zmianie Fin Jalkanen wy-
sunął się, po morderczym finiszu, na
pierwsze miejsce, spychając Nor-

wegję na drugą pozycję, Szwecja
znalazła się wyraźnie w tyle, na
trzeciem miejscu, maąc jednak bar-
dzo dużą przewagę nad innemi nie-
skandynawskiemi państwami.

Finiandja w ten sposób zdobyła
pierwszy złoty medal olimpijski.

MIĘDZYNARODOWE
ZAWODY HOKEJOWE.

GARMISCH. W poniedziałek. od-

było się losowanie grup w ćwierć-
finałach turnieju hokejowego. Loso-
wanie dało następujące wyniki:
W skład pierwszej grupy weszły

Kanada, Niemcy, Węgry i Anglja.
W drugiej grupie walczą Austrja,

Ameryka, Szwecja Czechosło-
wacja.

ZADYMKA ŚNIEŻNA
W GARMISCH.

W poniedziałek nie odbyły się
na skoczni narciarskie! żadne tre-
ningi ze względu na zadymkę
śnieżną.

SPECJALNY MEDAL OLIMPIJSKI
USTANOWIONO W NIEMCZECH.

BERLIN (Pat). Kanclerz Hitler
podpisał zarządzenie o wprowadze-
niu w Niemczech specjalnego hono-
rowego odznaczenia za zasługi olim-
pijskie. Sportewcy, względnie dzia-
łacze, którzy przyczynili się do roz-
sławenia imienia Niemiec na świecie
w czasie olimipjad, zostaną odzna-
czeni tym nowym em.

i

Wiadomości z Polski
NOWY REKORD POLSKL
POZNAŃ. (Pat). W ramach za-

wodów lekkoatletycznych w hali za-
wodnik Janowski znajdujący się O-
becnie w doskonałej formie uzysk:
na dystansie 2 tys. mtr. czas 6:15,6,
który jest nowym rekordem Polski
w hali.

MECZ ŚLĄSK — REPREZENTA-
CJA POLSKI 1:7.

KATOWICE. (Pat). W niedzielę
rozegrano tu treningowy mecz pił-

grano w trzech fazach po 30 minut.
£ uwagi na ciężki teren boiska. Zwy
cięstwo odniosła re entacja Pol-
siki 7:1 (1:1, 4:0, 2:0).

Reprezentacja Polski składała się
z Albańskiego, Szczepaniaka, Sa-
łeckiego, Kotlarczyka drugiego, Ba-
dury, Dytki, Dieca, Szerfkego, Luch
tera, Matjasą i Niechcioła. Drużyna
śląska zasilona była Wasiewiczem,
Sórą i Martyną. W reprezentacji
polskie, która zagrała bardzo do-
orze, wysunął się na 3 plan

ląska wypadł

|

Sława Bestani odśpiewają kilka piosenek, a reprezentacją Śląska. Mecz roze-l blado.
Martówna i Ciesielski dadzą pokaz sztuki
tanecznej.

Komitet dołożył wszelkich starań, aby
ceny w buiecie były jaknajniższe, Grono
pań zajmuje się przygotowaniem „słodkie-

$o* buietu oraz tradycyjnego kruszonu.

Swięto Maryn
WARSZAWA. (Pat). W dn. 10 b.

įi

 

1:k! Wojennej
kontradmirał Swirski. W! uroczy-

Podczas Reduty odbędzie się konkurs m, jako w dniu Święta Marynarki stości wzięli udział przedstawiciele
na najoryginalniejszy kostjum. Jako nagro- Wojenneji 16-ej rocznicy odzyskania kierownictwa
dy wręczone będą prezenty, ofiarowane dostępu do morza, odbyła się uro-

marynarki wojennej
oraz funduszu kwaterunkowego z

przez firmy; F, Frliczka, A. Poioūski, A, Ja- czystość poświęcenia nowego śgma- płk. inż. Toruniem. Nowy gmach
nuszewicz oraz Banel i Rudzewicz. chu marynarki wojenne; przy ul. Wa wybudowano według projektu arch.

A więc w sobotę, 15 lutego, spotykamy weiskiej /, Gmach poświęcił ks. pra- prof. Świerczyńskiego.
się na Reducie Prasy w Kasynie Garnizo- łat Muichalski, poczem wygłosił oko-

Budowlanej nie odebrano premij na nowem, ul. Mickiewicza 13. Zaproszenia jjicznościowe przemówienie szef kie-
677.000 zł. w tem dwie wielkie pre-
mje po 250.000 zł. Przy Pożyczce In-
westycyjnej również pozostaną w
depozycie  premje na przeszło
600.000 zł. w tem jedna w wysokości
25.000, jedna 10.000 i 33 po 1.000.;
Ja kwiadomo dla obligacyj premjo-|
wych, wygrane nie podjęte w ciągu|
lat 5-ciu, przejdą na własność Skar-!
bu Państwa. Ponieważ wśród wylo-
sowanych premji, znajdują się wy-
grane, które padły jeszcze w roku
1931 i 1932, ulegną one wkrótce
przedawnieniu.

zwierząt
Niezwykle aktualne orzeczenie

Sądu Najwyższego w sprawie uboju
ogłoszono przez lzbę I-ą*karną S, N.
w Warszawie w związku z procesem
ewnego rzezaka ze Stanisławowa,
tóry był pociągnięty do odpowie-

dzialności karnej z przepisów  roz-
porządzenia P. Prezydenta R. P. o
ochronie zwierząt. Rzezak powiesił
cielę głową na dół przed zarżnię-
ciem, talk, że ryki zwierzęcia zwa-
biły ludzi, przechodzących w pobli-
żu rzeźni. Zauważono skandaliczne

postępowanie rzezaka i powiado-
miono lekarza powiatowego w Sta-.
nisławowie. W wyniku procesu, rze-
zaka skazano na tydzień bezwzględ-
nego aresztu. Sprawa przeszła przez
wszystkie instancje i Sąd Najwyższy
oddalił skargę kasacyjną skazane-
$o, orzekając przytem, jak następu-
je: Przez znęcanie się nad zwierzę-
tami rozumieć należy zadawanie im
cierpień bez odpowiedniej ku temu
przyczyny, chociażby nawet zwie-
rzętą były przeznaczone na ubój.

 

KUPON
Oddawca niniejszego kuponu jest upoważniony do nabycia w F-mie 1. Malicka,

w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 6, po cen:e specjalnie obniżonej dla Czytelników na-
szego pisma:

1 serwis kawowy porcelanowy, składający się z 15 części — za zł. /.50;
1 serwis stołowy porcelanowy,
Kupon niniejszy jest ważny fylko w

składający się z 31 części — za al. 36.50.
lutym 1936 roku.
Administracja „Dzienafta Wiłeńskiego".

eczenie |

można otrzymać w redakcjach. |rownictwa marynarki wojennej

 

Zmarła w Wilnie znana artystka
żuia FogorzeisKa

Znana artystka Zulą Pogorzelska,
kióra w ostatnica miesiącach odioy-

waia częściowo kurację w Klinice
Neuroiog.cznej USB w Wilnie, pro-
wadzonej przez prof. dra Maksymil-
jana kKosego, zmaria wczoraj, dn. 10
bm. o godz. 10 rano. Zmaria ostatnio
podiegaia atakom ośrodków odde-

Czescy robotnicy
PRAGA. „Narodni Osvobożeni”

donosi, że ze strony ZSRR uczynio-
no Czechosłowacji propozycję, za-
trudnienia około 50.000 zobojników
z Czechosłowacji przy pracach leś-
nych na Syberii, r w oko-
licy Bajkału. Chodziłoby głównie ©
robotników leśnych z Rusi Podkar-
packiej i Słowacji, którzy mogliby

Wiatr porwał
NOWY JORK (Pat). 7-iu robot-

ników z rządowego obozu pracy w
Brewster w stanie Massachusets zo-
stało porwanych siłą wiatru wraz z
wielkim blokiem lodu, który prędko
oddala się w kierunku pełnego mo-
rza. Na miejsce wypadku niezwłocz-
nie przybyły łodzie straży nadbrzeż-
nej, ale nia nte

 

chowych, jednak dotychczas wycho-
dziła z nicn zwycięsko. Ustatni atak
byi śmiertelny. Stan zdrowia zmar-
łej w ostatnich miesiącach ulegai wa-
haniom, nawet-w okresie świąt Во-
żego Narodzenia wyjeżdżała do War-
szawy. £$on miała lekki,

—н

pojadą na Syberję
wyemigrować do Sowietów, nawet
na siałe z rodzinami, Cały ten pro-
$ram emigracyjny mógłby być zrea-
lizowany w ciągu trzech lat. Zda-
niem pisma, jest prawdopodobnem,
że ZSRR potrzebować będzie rów-
nież robotników rolnych na sow-
chozy, położone na wschód od Uralu,

1 robotników.

Sprawa obligzcyj
pożyczai inwes:yCyjnej

|;  WARSZAWIA (Pat). Naskutek
,szeregu podań, delegat do «spraw
3-proc. premjowej pożyczki inwesty-
cyjnej zezwolił, aby subskrybenc:,
którzy do dn. 20 lutego rb. wpłacą
pozostałą należność z tytułu sub-
skrypcji 3-proc. premjowej pożyczki
inwestycyjnej, otrzymali obligacje w
pierwszym terminie, t. j. do dn. 20
kwietnia r.b. wraz z trzecim ku-
ponem.

WTweak BSRR IE Ai GPCODE

Kronika telegraficzaa
** Nowe wybory do sejmu I:tewskiego

odbędą się w początkach lata.

** Pierwszy wykład prof. Józe po straj-
ku studentów paryskich został uniemożli-

wiony przez nacjonalistów, którzy rzucili
bombę z gazem łzawiącym.

** Wojskowa eskadra lotnicza angiel-
ska leci z wizytą do Japonji.

** Wiceminister wojny w Pekinie Chao-
Jen-Su został rozstrzelany za prowadzenie

domów gry i palarni opium.

** Podczas podróży statku Bremen
przez Atlantyk zaginął w niewyjašniony

sposób pasażer, 25-letni student „Adolf

Cotton.

** Aresztowano w Sofji 13 komunistów, wydały rezultatu. Podobny wypa-
dek wydarzył się na jeziorze Mich:-
gan, w pobliżu miejscowości Chales-
voix. 3 osoby znajdują się na krze,
która odpłynęła daleko od brzegu.
Wobec panującej mgły i odwilży,
istnieje słaba nadzieja, by udało się
je uratować.

którzy pod przewodnictwemniejakiegoMa-

nołowa chcieli uciec do Sowietów.
** Podczas rozruchów komunistycznych

w Tampiró (Meksyk) 5 osób zabito i ra-
niono 18.

** Amerykański pływak Higgins ustalił
nowy rekord światowy na dystamsię 200
|yerdów. Osięgięł wem ЭОЧ.



 

W SZESNASTĄ
ROCZNICĘ

W dniu 10 lutego mija lat szesnaście
od chwili, gdy Polska odzyskała swe
wybrzeże morskie, t. i. sdy wojska pol-

skie, wykonując decyzję traktatu wer-

salskiego, dotarły nad brzeg Bałyku

Data 10 lutego jest w historji Pol-

ski datą pamiętną, Posiadanie bowiem

Pomorza, dolnego biegu Wisły i wy-

brzeży morskich w pobliżu jej ujścia,

jest warunkiem nietylko siły i wielko-

państwowego stanowiska Polski, ale

poprostu samego jej istnienia i nie-

podległości.
Jest z dwóch przyczyn. Po pierwsze

dlatego, że żadne państwo, tego zna-
czenia, co Polska, nie może się obejść

bez własnego, przez nikogo nie kon-

trolowanego dostępu do morza, to zna-
czy do szlaków handlowych świata, do

źródeł, skąd czerpać może potrzebne

sobie surowce i wyroby, oraz do za-

przyjaźnionych z sobą narodów Po

wtóre — ponieważ specyficzne warun-

ki geograficzne sprawiają, iż Polska,

dla której Wisła jest osią i kręgosłu-

‚ ‘решь nie może się obejść właśnie bez

ego, a nie innego dostępu do morza i

właśnie bez żych, a nie innych wybrze-

(ży; to znaczy, że inne dostępy do Bał-

tyku (np. przez Kłajpedę), a nawet do

innych mórz (np. przez Odesę), o ile

ich uzyskanie byłoby dla Polski moż-

liwe, mogłyby być dla Polski poży-
-teczne, o ile miałaby ona oprócz tego
wybrzeże pomorskie, byłyby jednak

dla niej bez wartości, gdyby jego nie
miała. „Kto posiada Gdańsk i ujście

Wisły, ten jest bardziej panem tego
kraju (t. j. Polski), niż król, który kró-
luje w Warszawie' — powiedział 2

zupełną słusznością główny reżyser

„rozbiorów Polski, król pruski Fryde-

ryk II.
Walka o Pomorze i brzegi Bałtyku,

oraz o usadowienie się na samem mo-

rzu, stanowi jeden z głównych wąt-

ków naszej historji. Mocną stopą stali

na Pomorzu pierwsi Piastowie, walcząc
o nie przedewszystkiem ze skandynaw.
skimi przeciwnikami zza morza oraz

organizując je wewnętrznie, krzewiąc
na niem chrześcijaństwo, likwidując

dążności separatystyczne. Okres Pol-

ski w podziałach rozluźnił zwązek
Polski z wybrzeżem, ale go nie zerwał.
Dowodem choćby tak znamienny fakt.

jak testament księcia Mestwina. Okres

zaboru krzyżackiego — to zarazem о-

kres najzaciętszej, najuporczywszej

walki Polski o odzyskanie Ponorza.

Płowce, procesy przed forum  papie-

skiem, unja z Litwą, Grunwald, wojna

trzynastoletnia, drugi pokój

—wszystko to są fakty, których punk-

tem wyjścia jest sprawa pomorska.

. Wepoce jagiellońskiej staliśmy moc-
no nad morzem, aczkolwiek, trzeba
przyznać, nie dość mocno na morzu.
'Nasz handel zamorski odbywał się

„ przeważnie pod obcemi banderami. O-

czywiście, skoro nie mieliśmy mary-

narki handlowej, nie zdobyliśmy się
też na stanowiącą jej osłonę marynar-

kę wojenną, Jednak poczynając od wie
ku XVI-go, zaczynaliśmy już coraz

skuteczniej na Bałtyk wypływać. Na-

sza morska siła zbrojna czuła się już

niekiedy na siłach, by stawać oko w

oko do walki z armadą władczyn: Bał-

styku, Szwecji. Za Władysława IV
pozycja Polski na Bałtyku znalazła się

w punkcie szczytowym. Niestety,|

'krwawa katastrofą „potopu“ szweckie-
go, która całą Polskę zamieniła w rui-

"ny, przerwała pomyślny rozwój w tej
dziedzinie, tak samo, jak w wielu in-

nych. Sobieski myślał jeszcze o spra-

wach bałtyckich — niewiele jednak
mógł już zdziałać.

Rozbiory Polski zaczęły się od u-
traty Pomorza. Utrata tej najważniej-
szej naszej dzielnicy przesądziła los

państwa. Niezrozumienie jej znaczenia

dla Polski i — w konsekwenc,i —

zwracanie się frontem przedewszyst-

_kiem przeciw Rosji, sprawiło, że pod

zaborami przebywaliśmy tak długo.

Zjawienie się ruchu narodowego, zja-
wienie się J. L. Popławskiego, który
wskazał na konieczność zwrócenia się
frontem ku morzu, oraz R. Dmowskie-

toruńsk: .

 

WALKA DWÓCH ŚWIATÓW
Dn. 4 b. m. do angielskiej Izby gmin

wniesiony został projekt "ustawowej
sanacji przemysłu bawełnianego, o
którem pisaliśmy przed niedawnym
czasem. Przypomnieć więc tylko na-
leży, że chodzi tu o posunięcie na
wielką skalę, gdyż projekt przewidu-
je skasowanie czwartej części wszyst-
kich urządzeń fabrycznych, przędzą-
cych bawełnę, definitywne unierucho-
mienie i- zniszczenie 10 miljonów
wrzecion, a więc ilości sześciokrotnie
przekraczającej to, co ma w swojem
rozporządzeniu cały przemysł przę-
dzalniczy w Polsce, Właściciele unie-
ruchomionych fabryk mają otrzymać
odszkodowanie z funduszu, powsta-
łego z opodatkowania fabryk pozo-
stających na placu. Zakładanie no-
wych fabryk ma być dopuszczalne
tylko pod warunkiem, że nowa fabry-
ka wykupi i unieruchomi odpowied-
nia liczbę wrzecion spośród istnieją-
cych.

Jest to więc, jak widzimy. operacja
niebylejaka, a wywołał ją spadek eks-
portu angielskich towarów bawełnia-
nych, który nabrał istotnie znamion
katastrofy. W najlepszym powojen-
nym roku, mianowicie w r. 1920 wy-
nosiła wartość ekspor'u 120 milionów
funtów sterlingów, a w r. 1935 skur-
czyła się do 60 miljonów, czyli do jed-
nej siódmej poprzedniej sumy Można
więc mówić o zachwianiu się podstaw
angielskiej potęgi bawełnianej, stano-
wiącej jeden z ważniejszych tilarów
bogactwa narodowego a ugruntowa-
nej przed .półtora wi-niem  nrzcz
wprowadzenie mechanicznej obróbki
włókna i jednocześne bezwzsledne
zniszczenie domowego przemysłu ba-
wełnianego w  Indjach, dokonane
przez monopolistyczne przywileje dla
przemysłowców i kupców  angiel-
skich.

Dziś odwraca się karta. Kraje do-
tychczas nieprzemysłowe usilnie za-
biegają o uprzemysłowienie, z klijen-
tów stają się konkurentami i to w
dodatku przy pomocy angielskiej. za-
opatrują się bowiem w */ najnowsze
maszyny właśnie w Anglji. Na 100
miljonów funtów, uzyskanych przez
angielski przemysł maszyn włókienni-
czych, 95 miljonów przypada na eks-
port maszyn zagranicę, a tylko 5 mil-  jonów na inwestycje w. fabrykach
krajowych. ;

 

Projektowana sanacja przemysłu
bawełnianego ma na celu z jednej
strony, przez wyeliminowanie fabryk
przestarzałych, usprawnienie tech-
niczne, a więc i konkurencyjne całe-
go przemysłu, z drugiej zaś przez
zmniejszenie konkurencji między fa-
brykami angielskiemi ma nadzieję
zapewnienia tym, które zostaną, lep-
szych warunków pracy. Tak argu-

mentują zwolennicy projektu, skła-
dający się przeważnie z przedstawi-
cieli wielkich koncernów  fabrycz-
nych.. $ą jednak i przeciwnicy, w du-
żej części drobniejsi fabrykanci, któ-
rym właśnie grązi unieruchomienie
i którzy na to zgodzić się nie chcą, u-
trzymując, że dadzą sobie radę, tem-
bardziej, że mają koszty generalne
zwykle dużo mniejsze od wielkich: co
im wyrównuje różnicę w większych
nieraz kosztach fabrykacyjnych spo-
wodu słarszej maszynerji:

Do szeregu przeciwników projektu
należy też oczywiście przemysł ma-
szynowy, wyrabiający maszyny przę-
dzalnicze. któremu nie podoba się
zniszczenie czwartej części jego kli-
jentów i ograniczenie nowych inwe-
stycyj. Na czele tej grupy oponentów
stoi członek Izby gmin i właściciel
fabryk maszyn sir Walter Preston,
rozwijający ostrą agitację przeciwko
projektowi. Oświadcza on w swoich
mowach i pismach, że ponieważ jak
dotychczas najgroźniejszym konku-
rentem Anglji jest Japonja, więc udał
się tam i przestudjował na miejscu
dokładnie warunki, w jakich pracuje
przemysł japoński. Otóż po tych stu-
djach doszedł do przekonania, że ta-
niość wyrobów japońskich w porów-
naniu z angielskiemi wynika bynaj-
mniej nie z taniości robotnika, lecz
jedynie z tegó, że przemysł japoński

ki japońskie i będzie mogła skutecz-
nie z niemi konkurować.

Być może, że p. Preston ma rację, jed.
nak trzeba mieć na uwadze, że te naj-
nowsze maszyny wymagają znacznie
mniejszej obsługi ludzkiej, a więc
zwrócą być może przemysłowi an-
gielskiemu zdolność konkurencyjną
(na pewien czas), ale nie zażegnają
kwestji bezrobocia. Ale i poza tem
sytuacja nie wydaje się tak pomyśl-
na, jak przedstawiają ją optymiści.
Oto staraniem królewskiego Instytutu
do spraw miedzynąrodowych wyszło
obszerne studjum p. t. „.Industrjaliza-
cja Wschodu i.jej skutki na- -Zacho-
dzie”, w którem zebrano szczegółowe
dane-o tej sprawie. Konkluzje' auto-
rów tego studjum są tego rodzaju, że
groźba ze strony Japonji nie jest na
razie może tak wielka, jak ją alar-
mujące głosy przedstawiały. Jedna
tem nie mniej sprawa jest bardzo po-
ważna, obejmuje nietylko. przemysł
bawełniany, lecz również w innyeh
gałęziach przetwórstwa daje się od-
czuć i należy się zgóry na skutki
przygotować, A _ przygotowanie to
może polegać tylko na pewnej rezy-
gnacji, nie upieraniu się przy. prze-
mysłach, które stają się dla państw
zachodnich nie do utrzymania, a po-
łożeniu: nacisku raczej na przodow-
niectwo w wynajdywaniu nowych dróg
i kierunków rozwoju. do czego zarów-
no kapitał, jak i naukowe i technicz-
ne doświadczenie daje starym krajom
przemysłowym pole do popisu. Nie
jest to droga łatwa. ale jedyna. O-
prócz tej czysto technicznej strony,,
sprawa wiąż się ściśle z polityką. z
walką o surowce, walką miedzy pań-
stwami „mającemi“, a  „niemajace-
mi“, ktėrej jaskrawy wyraz  mamy
dziś przed oczami. | ma najnowsze, najbardziej wydajne

maszyny, podczas gdy 80 proc. przę-
dzalni angielskich ma maszyny prze- |
starzałe. Robotnik angielski jest
wprawdzie droższy, ale zato znacznie
wydajniejszy w pracy i w połączeniu
z nową maszyną da towar tańszy. P.
Preston idzie tak daleko, że ofiarowu-
je ładną sumę 150 tysięcy funtów z
tym warunkiem, żeby rząd dodał dru-
gie tyle i żeby za to wystawić nowo-
czesną przędzalnie, która pod kontro-
lą wykaże, wędług zapewnień projek.

Tak oto bill o sanacji angielskiego
przemysłu bawełnianego odkrywa wi-
dok na toczącą się już żywo walkę
dwóch światów: tego, który przez o-
statnie półtora wieku zbierał śmietan-
kę dóbr doczesnych z całej reszty. z
tym, który już dziś nie chce zadowo;
Mć się rołą eksploatowanego. Walka
potrwa długo, bo stary świat nagro-
madził wielkie zasoby materjalne i u-
mysłowe, ale wynik nie jest chyba
wątpliwy. todawcy; kelkulację niższą, niż fabry= -|SODOWA AAS 2
ZYGMUNT RACZKOWSKI.
 

„Niema Polski bez morza polskiego”
Uroczystości w Gdyni w szesnastą rorznitę odzyskania dostępu do morza

GDYNIA, (PAT). W dniu dzisiej-
szvm obchodziła Gdynia podwójne
święto — 16 rocznicę odzyskania do-
stępu do morza oraz 10-ą rocznicę na
dania jej ustroju miejskiego. Uro-
czystość rozpoczęta została nabożeń*
stwem w kościele serca Jezusowego,
po którem odbyła się na ulicy 10-go
lutego wśród szalejącej wichury
śnieżnej defilada oddziałów mary*
narki wojennej i wojska, przyimowa-
na przez kontradmirała Unruga i ko”
misarza rządu Sokoła.

Po defiladzie miała miejsce uroczy”
sta akademia, którą zagaił komisarz
rządu Sokół, podkreślając ważność
chwili odzyskania morza dla eksnon*
sii gospodarczej Polski oraz wyrobie"
nia się w związku z tem świaiorogią*
du morskiego w społeczeństwie pol-
skiem. Dalej przemawiał imieniem
Ligi Morskjej i Kolonialnej dyrektor
Wachowiak, który zwrócił uwagę na
konieczność przeprowadzenia zbro*

jeń morskich dla zabezpieczenia tak
wielkiego dzieła, jakiem jest Gdynia
oraz budowy własnej stoczni okręto”
wej, Dalszy program akademii wypeł-
niły produkcje muzyczne orkiestry
marynarki wojennej oraz wokalne,
solowe i chóralne. Zebrane na uroczy”
stej akademii obywatelstwo gdyńskie
uchwaliło jednogłośnie następującą
rezolucję:

„Zważywszy, że morze polskie
dzięki genjuszowi narodu polskiego i
jego wodzów stało się nowym, nie а-
jącym się wysiłkiem jednego pokole-
nia ośarnąć, warsztatem pracy naro”
dowej, zważywszy, że morze polskie
i port nasz narodowy stanowi o roz-
woju gospodarczym kraju, o potędze
Polski i dobrobycie ojczyzny i jei
ludności, zważ”wszy, że w bez”'eczeń
stwie Polski na morzu cały naród upa
truje gwarancje naszej niepodległości,
zważywszy, że cały świat i wszyscy
sąsiedzi Polski zbroją się intensywnie

„na morzu, zebrani apelują do rządu
Rzeczypospolitej, członków ciał usta-
wodawczych i całego narodu polskie-
$o o podjęcie wysiłków w kierunku
zrealizowania wielkiego programu o-
brony morskiej, któryby Polsce zape-
wnił niezmąconą niczem swobodę
pełneśo rozwoju na morzu. Zebrani
uznają przytem za konieczne szybkie
zakończenie prac nad budową stoczni
okrętowej w Gdyni, która unieza!eżni
nas od zagranicy. Będzie ona arsena-
łem morskim Rzeczypospolitej Pol-
skiej i jedną z ważniejszych podstaw
dobrobytu ludności nadmorskiej. Ró-
wnocześnie zebrani wzywają roda-
ków całej Polski do usilnego popar-
cia funduszu obrony morskiej w myśl
hasła: „Niema Polski bez morza pol-
skiego”. PRE

W godzinach wieczornych odbył
się na terenach portu wojennego na
Oksywiu apel poległych marynarzy.

ne

go, który ten program wykonał, przy- |

niosło Polsce niepodległość. T;aXtat

wersalski, owo obok unji z Litwą naj-

większe w dziejach zwycięstwo pol-

skiej dyplomacji, sprawił, że Polska

mogła powrócić na wybrzeże pomor-

skie, a tem samem mocno utrwalić swo-
ją niepodległość, oraz wznowić pracę,

którą przerwały nie rozbiory, ale „ru-

ina“ z połowy siedemnastego wieku.
Na moment powrotu Polski na wy-

brzeże patrzymy już z szesnastolet-

niej perspektywy. Czy w tym szesna-
stoletnim okresie uczyniliśmy wszyst-
ko, co konsekwencje odzyskania przez
nas morza i Pomorza stanowić bylc

powinno?

W. niektórych dziedzinach zdz ała-

liśmy dość dużo. Trzy czwarte nasze:

go handlu zagranicznego odbywa się

dziś drogą rhorską. Port w Gdyni jest

dziełem imponującem. Rozwinął się  również i rozrósł port $dański. Nasza

marynarka handlowa jest już poważną
siłą. Ale coprawda, również i w tych

dziedzinach, czysto gospodarczych, po-

pełnione zostały błędy duże Gdynia.

polskiej pracy, stała się twierdzą han-

dlu nie polskiego, ale żydowskiego, --

„Odesą północy”. Nie zdołano przy-
ciągnąć na morze inicjatywy prywat:

nej; w tym samym czasie, -w którym

budowano wielkie, konieczne zresztą

etatystyczne przedsiębiorstwa żeglugo-

we, w tym samym czasie umierało sa-

morodne, skromne koszubskie  arma-
torstwo: flotylla żaglowców z Rewy.
W innych jednak dziedzinach popei-

niono zaniedbania doprawdy nie do

darowania. Nie stworzyliśmy marynar-
ki wojennej, zdolnej zabezpieczyć nam

łączność ze światem; nasza skromns

armada nie jest zdolna nietylko zwy-

ciężyć marynarki niemieckiej,ale na-

tym względem owe lat 16 zdołaliśm;

skutecznie zmarnować — bo jak wia- |

domo, siłę zbrojną na morzu osiąga się

przedewszystkiem przez wysiłeś sy-
stematyczny i długotrwały. Utraciliś-

my również zapewnoną nam prze:
trakiat wersalski pozycję w Gdańsku

i nie zdolališmy jej później odzyskać.

Jako słupy znaczące polskie błędy
zaniedbania w tym względzie widnieją

w naszej najnowszej historji daty. Spa

(1920), oraz stycznia 1923 i lipca 1935
roku. Dzięki błędom naszej polityk:

wobec Litwy nie zdołaliśmy również

zdobyć sobie dodatkowej pozycji —

skutecznie przygotowanej przez poli-

tykę polską w Wersału — w Kłajpe-

dzie.

Patrząc wstecz na owe lat 16, mamy

parę powodów do zadowolenia i du:
my, i o wiele więcej powodów do żalu

i troski,   wet stawić jej nieco dłuższy opór. Pod

PRZEGLĄD PRASY
ADMINISTRACJE GMIN

KOSZTUJĄ CORAZ WIĘCEJ.

Nowy ustrój samorządowy obciąża
poważnie swą rozwiniętą biurokracją
gospodarstwo narodowe,

„Wiemy... z prac, dotyczących stosun-
ków samorządowych — pisze „Ilustr.
Kurjer Codzienny”, — że w samej Ma-
łopolsce aparat śmin zbiorowych obej-
muje 70, posad wójtów, pisarzy, po-
mocników pisarzy i wožnych, Koszt rocz-
ny utrzymania tych funkcjonarjuszy zno-
wuż w samej tylko Małopolsce wynos:
12 miljonów złotych,

ównocześnie obywatele narzekają, że
wszystko to, co dotychczas załatwiali u
siebie w domu, t.j. w swojej wsi zadarmo
i bez niepotrzębnej pisaniny, muszą teraz
załatwiaćw = siedzibie gminy zb'0-
rowej w sposób biurokratyczny, co powo-
duje nietylko zwiększoną niewygodę, ale
i.zwi one koszta. +
--Tensam dziennik cytuje znamienny
przykład. Oto w 101 gminach jedno-
wioskowych pow. wadowickiegow r.
1914 wydatki preliminowano w wyso-

kości 209,04 koron, w tem na koszty
administracji ok. 36 tys, koron. W-r.
1927/8 koszty administracji wynosiły
już 89.201 zł. na 290.143 zł, budżełu.
Powiększenie to było skutkiem wcie-
lenia obszarów ciworskich do gmin. O-
becnie zaś po wprowadzeniu śmin zbio.
rowych administracja gminna i gro-
madzka na tym obszarze kosztuje 200
ty. zł, Tak więc administracja po-
chonęła w r. 1914 tylko 17 proc. bu-
dżetu, w r.1927 już 31 proc., a obecnie
86,3 proc.

SPÓŁDZIELCZY BANK
EWANGELICKI"

„Wielkopolanin“ poznański opowia-
da ciekawą historję Ewangel ckiego
Banku Spółdzielczego w Cieszynie:
Bank uległ likwidacji:
„Lustratorzy urzędowi przeprowadzili

dokładną lustrację Banku i napisali spra-
wozdanie na 300 stronach. Cóż się oka-
zuje? Bankiem rządził notariusz, dr. Jan
Kotas. poseł i jeden z czołowych działa-
kę? BB. na Śląski Rewizorzy znaleźli
w Banku 5 kont na odpawiedzialność dr.
Kotasa, ga to:

1. Komitet wyborczy do Sejmu śląs-
kiego —— debet 7.796 zł.

2. Dr. Jan Kotas — debet 23.623 zł.
3. Dr. Jan Kotas — debet 4.107 zł.
4. „Nowiny Śląskie" — deb. 9.786 zł.
5. Weksle dra Kotasa — 10.976 zł.
azem niezapłacono — 55.288 zł.

Takich dłużników było więcej. Ostate-
cznie p. Kotas udał się o pomoc do wo-
jewody Grażyńskiego, woj. Grażyński do
prezesa Banku Gospodafstwa Krajowego

órekiego toministrz"skarbu Zawadzkie*
o, ZW były skuteczne. Bank Gospo-
arstwa Irajoweśo pożyczył Spółdziel-

czemu Bankowi Ewangelickiemu w Ci
szynie 500.000 zł. A że zwrot tych pie-
niędzy jest niepewny. więc minister skar-
bu zagwarantował Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego zwrot z kasy państwa”.
Czy wyciągnięto jakie konsekwencje

wobec p. Koiasa? Czy pan ten odóry-
wa dalej rolę sanatora czyli lekarza,
uzdrawiającego życie polskie z bakcy:
lów prywaty, wyzyskiwania mandatu.
bogacenia się kosztem publicznym:
iz innych wad, iakie szerzyły się po-
dobno w okresie „partyjnictwa”?

CIENIE „SIEDZIBY ŻYDOWSKIEJ

Palestyna zaczyna się pod pewnymi
względami upodabniać do golusa czyl:
do „krajów rozproszenia”. Żydowscy
imigranci ciągną raczej do miast
palestyńskich zamiast garnąć się do
pracy na roli, która ma być przecież
źródłem odrodzenia żydowskiego na-
rodu. Opowiedział na ten temat kilka
interesujących szczegółów naczeln'k
wydziału w Min. Spr. Wewn. p. Su-
chenek - Suchecki, który niedawno od-
był podróż do Palesiyny. W sprawo-
zdaniu z jego odczytu zamieszczonem
w „Czasie”— czylamy, że:

„Przyrost ludności żydowskiej w Pa-
lestynie wyniósł po wojnie 330 tysięcy
osób, z których 223 tysięcy osiedliło się
w. mieście, a pozostałe 192 tysięcy na
wsi.. Zachodzi obawa, że w Palestynie
zacznie sytuacja żydostwa kształtować
się tak; jak 'w djasporze, Już dziś w
trzech największych miastach: Tel-Avi-
vie, Haifie i Nowej Jerozolimiedaje się
odczuwać brak rąk do pracy. Wynikiem
tego staje się zwyżka płacy robotniczej
która skolei nelpėz znów na napływ
pracowników z roli do miasta, pogarsza-
UŽ jeszcze wyżej wspomniany stosunek.

rezulłacie powyższego daje się od-
czuwać na plantacjach wiejskich brak lu-
dzi, co wo ograniczeń imigracyjnych
dla Żydów zmusza właścicieli gospo-
dartsw rolnych do zatrudniania Arabów.
Dochodzi wreszcie do tego, że od strony
Transjordanji ciągną do Palestyny całe
karawany Arabów, | powoli tworzy się
taka sytuacja: właścicielem pola, czy
plantacji jest Żyd, a pracownikiem jest
Arab"

   

W czterech osiedlach rolnych | :zba
Arabów odr. 1933 do 1935 wzrosła z
2.200 na 6.214 osób, podczas gdy licz-
ba Żydów z 2550 tylko na 2800 osób.

P. Suchenek informuje dalej, że ŻY-
dzi w r 1934 założyli 50 nowych osie-
dli, na których osadzili 8000 koioni-
stów, przyczem koszt ziemi wyniósł 32
miljony złotych, a koszt inwestycy;
drugie 32 miljony. Na jednego koloni-
stę wydano więc 8.000 zł.

Djablo drogo kosztuje osadzenie
jednego Żyda w Palestynie.
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Wieś w Czestochowskiem przejrzała
Uświadomienie narodowe, które

niesie do ludu polskiego Stronnictwo
Narodowe, trafia na bardzo zdrową
glebę i nic też dziwnego, że ziarno,
padając na podatny grunt, wvdaje
obfite plony. Lud nolski, posiadając
dużo zdroweśo instynktu, raz przeko-
nany o słuszności i prawdziwości pe”
wnej drogi, z iście chłopskim uporem
konsekwentnie i wytrwale zdąża do
wytknieteśo celu. Chłop polski coraz
lepiej zdaje sobie sprawę, iź przelud-
nienie na wsi nie zmnieśszy się,
jak tylko przez kolonizację miast i za”
jęcie w nich przez synów wsi placó”
wek ekonomicznych, które pozosta”
i+ w rękach żydowskich. I ruch w
t-m kierunku wzmógł „ię znacznie.
Powstają nowe sklepv polskie, han“
de] na straganach i iarmarkach także
sie coraz bardziej polszczy. Od ma-
tych warsztatów i kramików napewno
doidzie się do coraz wi»kszvch,
W częstochowskim powiecie ruch

ten rozszerzył się znacznie i sięga co”
raz głębiej. Chce się go przerwać
przez prowokację.

Zaczęło się od Truskolas, Świsto-
kradztwo, jakiego dokonano, spraw
ca którego jest już ujęty, ale o źródle
iniciztvwy któreśo milczą unarcie
wszystkie oficjalne i nieoficjalne ko”
munikaty, dała okazje do zohydzenia w
oczach ludu S$. N. Próbowano zaraz
na miejscu, nim policja badać zaczęła
ślad” wmówić, że zrobili to «.łonko-
wię $, N. Oczwwiście członkami S, N.
nie jest nikt jnn' tylko mieszkańcy,
$osrodarze tych Truskolas, wiec o
burzenie było powszechne,

Minęły już te czasy, kiedy Żydzi na
jarmarkach targowali, Nic zatem
dziwnego, że na ostatnim jarmarku w
Przystajni, krewkie Żydówki nie wy-
trzymały i jedną z wieśniaczek zaczę-
ły za rękaw ciąśnąć do swojego stra-
fanu. Na krzyk kobiety zbieśli się lu*
dzie, no i przy tłomaczeniu Żydówce,
że nie należy'klijeńtów siłą ciaśnąć
do strasanu, strażan wywrócił cię, a
potem drući, trzeci... Rozniosło się po
kraju, że w Przystajni były organizo-
wane ekscesy antyżydowskie,

W Krzepicach już od dłuższego
czasu kupiectwo chrześciiańskie pra-

 

 

Eksmisja 22 lokatorów
W ub. sobotę dokonana została eks-

misja 22-ch lokatorów.z pokojów ka-
walerskich, przy ul. Koziej 1. Na miej
sce przybył komornik, Mikołaj Sawic-
ki, w asystencji: lekarza starostwa
warszawsko - šrėdmiejskiego, 4-ch po
licjantów  12-go komis 4ch tra-
garzy i 2-ch ślusarzy. Eksmitowano
22-ch lokatorów.

Niektórzy z eksmitowanych dobro-
wolnie ustępowali, przed wejściem ko
mornika do lokału, inni symułowali
chorobę, co stwierdził lekarz staro-
stwa. Rzeczy wszystkich eksmitowa-
nych usunięto na podwórze, które z0-
stało całkowicie zatarasowane. Drzwi
opróżnionych mieszkań zostały zabez
pieczone przed wtargnięciem usunię-
tych lokatorów.

Eksmisja nastapiła wskutek tego,
(że dzierżawca pokojów kawalerskich.
Pawłowski pobrał zaległe komorne za
4 — 6 miesięcy prawie od wszystkich
lokatorów, właścicielce domu jednak
nie nie wpłacił. Zaznaczyć należy, że
na skutek energicznych żądań i gwał-
townych ataków niektórych poszką-
dowanych, Pawłowski oddał im pobra

ne pieniądze. Pozostali poszkodowani
oddali sprawę do prokuratora, celem
pociagniecia P. na drogę sądowa. Na
miejscn pozostało jedynie 5 lokato -
rów. (k)

(Od własnego korespondenta)

| cuje nad odżydzeniem, handlu, na”
potykając ze strony żydostwa najróż”
rodniejsze przeszkody, Ostatnio np.
otworzone zostały 2 skiepy z mięsem
wołowem. Ponieważ rzeźnicy nie
mogli w żaden <posób odciągnąć kli

! jenteli chrześcijanom, kahał mieisco-
wy postanowił, by do zgniecenia rzeź
ników-gojów dovomośli wszyscy Żydzi
i dlatego cenę mięsa wołowego z cz.
przed. polecił rzeźnikom obniżyć o 20
śr. na 1 kś. natomiast o 20 groszy po”

Żydzi chełpiący się swem „przodow-
niętwem'* wdziędzinię ruchów społecz-
nych, wobec strajku drukarzy w War-
szawie zajmowali dotąd stanowisko
„neytralne”, Drukarnie żydowskie nie
tylko są w pełnym ruchu, ale poprostu
zabrały znaczną część pracy zatrzy-
manym drukarniom polskim. W nie-
których zakładach żydowskich zwięk-
szono nawet personel, przyjmując bez-
robotnych drukarzy + Żydów.
W miarę przedłużania się strajku

sytuacja jedńak stawala się rażąca.
Zwrócono się do Żydów, by zdeklaro-
wali ostatecznie, czy strajk popierają

w dalszym ciąśu przyczyniać się będą
do złamania akcji strajkowej, Wów-
czas Żydzi zażądali trzech dni zwłoki,
by mogli wykończyć rozpoczęte prace,

Ubiegła sobota minęła dla drukarzy
polskich bez wypłat. Do niejednej ro-

Ukazato się wydawnictwo Instytu”
tu Gosp. Społ, p. t. „Warunki mieszka
niowe robotników w okresie kryzysu

"i bezrobocia” — obraz niedoli, wstrzą
sający zbiór dokumentów naszych
czasów. Memorjał zdobyty został w
drodze ankiety, rozesłanej do różnych
miejscowości na terenie całego pań”
stwa, Kwestjonarjusze były wypełn'a-
ne przy pomocy lokalnych organiza”

cyi robotniczych. Ро rozpatrzeniu o-
trzymaneśo materjału uznano
dokładnie wypełniońych kwestjonar”
juszy za miarodajne dla oświetlenia
sprawy. : :

Oto pare przykładów. Na 668 m'e-
szkań zbadanych — 44,2 proc. zupeł-

nie ciemnych, 52,6 proc: wilgotnych,
Przecietnie na jedną izbę przypada 4.9

mieszkańców, Czwarta część wszyst

kich m'eszkań zbadanych liczy na jed-

na izbę do 3 mieszkańców.Ale wie.

Od jednego-z mieszkańców Kolonj

Akademickiej w Warszawie otrzymujemy

następujące uwagi: .

Jak wiadomo w roku 1933 ówczesny

minister oświaty Janusz Jędrzejewicz

powołał do życia t. zw. Fundację

„Domy Akademickie im. Prez. G. Naru

towicza w Warszawie”, przekazując jej

odebraną m' "dzieży ówczesną Kolonię

Akademicką im, Bolesława Chrobrego.

W praktyce oznacza to, gospodarkę w

kolonji mianowanego przez fundację dy-

rektora Feliksa Dabrowskiego i kilku-

dziesięciu ustanowionych skolei przez

niego t. zw: „gospodarzy”, korzystają

cych z bezpłatnych mieszkań.
Pod nowym zarządem ułożono też no- 
 

Bywalec lokali rozrywkowych
Jednym z uczestników napadu na kantor Langara
Jak wiadomo, bandyci zastrzelen' przez

policję w kawiarni „Mała Niespodzian-
ka“ nie byli, wbrew pierwotnym  рггу-
puszczeniom sprawcami głośnego napa-
du na kantor wymiany Lan$era na Pra-

dze, ,
Policja wobec tego wznowila poszuki-

wania j wreszcie udało jej się wykryć
rzeczywistych sprawców napadu.

Kiedy mianowicie w toku śledztwa
roztoczono obserwacie mad lokalami
rożrywkowemi na Pradze, stwierdzono,
że częstym bywalcem był tam 19 ietni
Leonard Boźdański, trwoniący, pomiito,
że był bezrobotny co wieczór znaczne
sumy.
Bośdańskieśo zatrzymano i znalezio-

no przy nim rewolwer, Kiedy pokazano
Bo$śdańskieśo kasjerce kantoru Lange-
ra, Ostrogórskiej, ta zemdlała, $dyż roz-

poznała w Bogdańskim osobnika, który

wiązał jej ręce, а
Bogdański przyznał się do napadu *

wydał wspólników: Romana Kaszubę i
Zygmunta Salwę,

| Bandyci po napadzie na kantor Lange-
ra planowali nącad na urząd pocztowy
przy ul. Stalowej 56 i dla tłatwienia so-
bie roboty zakupili specjalne ubranią
listonoszy i dodatkowy rewolwer, U
jednego z aresztowanych znaleziono wy-

cinki z gazet, opisujące napady bandy-
ckie w ub. roku, celem obmyślenia cze-
goś „noweńo*,.. i *

Bosdaūski w czasie konfrontacji 7wrė.

cił się do kasjerki Ostrożórskiej ze sło-
wami: „przepraszam, że panią naraziłem
na przykrość, ale bandyta nie może li.
czyć się z konwenansami*, Wsr:ystkich
trzech bandytów osadzono w więzieniu, 

i będą w nim uczestniczyć, czy też ,

 

 

 

CZĘSTOCHOWA, w lutym

większyć cenę na muęsie koszernem
i w ten sposób stworzyć konkurencję
gojom. Ludność jednak poznała się
na tricku żydowskim i mimo i. o 20
śroszy mięso płaci drożej, kupuje je
w dalszym ciągu u chrześcijan.
Mimo rozmaitych przeszkód wieś

w powiecie częstochowskim idąc śla-
cami Przytyku wytrwale bojkotuje
żydowski handel i organizuje w ten
sposób polskie placėwki gos--4arcze.

H-ski

 

Strajk drukarzy i Zydzi
dziny robotniczej zajrzał niedostatek.
Przyczynia się to oczywiście do osła-
bienia nastrojów strajkowych i zwięk-
szą skłonnóść do ustępstw. Już nie-
wielkie tylko różnice dzielą pracowni-
ków i pracodawców. Lada dzień nie-
znośna sytuacja, wytworzona wskutek
strajku drukarzy będzie rozwikłana.
W takiej chwili Żydzi żądają trzech
dni zwłoki, spekułując, że strajk nie
wytrwa, że dziś, jutro, musi się skoń-
czyć, pozostawiając im w spadku na-
wał robót, których w innych okolicz-
nościach nigdy5y nie otrzymali,

, Żydzi prowadzą jasną, cyniczną grę,
a! czoną na krzywdę zarówno pra-

„ników jak i pracodawcy polskiego,
Podniecają ruchy skrajnie radyka:-

ne, agitują za strajkami, rozjątrzają
zatargi, a śdy przyjdzie chwila roz-
strzygająca robią na strajku, krzyw-
dzące Polaków, geszefty.

Wśród brudu, wi'goci i ciasnotSFÓU DFURU, WI.GOCI I C(iasnOty
Straszne warunki mieszkaniowe robotników

lu mieszka w izbach, mieszczących
więcej niż 6 osób,
Jeden z robotników ze Lwowa pi-

sze: „Mieszkam obecnie jako sublo-
kator u państwa K., których fam lja
składa się z 5 osób. Moja familia skła-
da się ze sześciu osób, razem jedena-
ście osób w jednem mieszkaniu, któ-
reóo powierzchnia wynosi trz”maście
metrów kwadratowych”.
- W pracy tej znajdujemy materjał
dostatecznie uzasadniająycy uwagi
końcowe: „Niema miejsca w tych
przeludnionych lokalach na spoko'ny
ódnoczynek, brak zaś powietrza po”
woduje przedwczesną starość, wzmo-
żońą chorobowość, zwyrodnier'» fi-
zvezne i deprawacię moralną, Ludz-
kie prawo do uczc'wego moralnego
życia przez straszliwą nędzę zostało
tvm mieszkańcom prawie uniemożli-
wione”,

wy regulamin kolonji, w którym nie za-
strzeżońo nawet, że w Kolonji Akade-
mickiej, wzniesionej pracą polskiego stu-
deńta i ofiarnością polskiego społeczeń-
stwa niewolno mieszkać Żydom. Nic
dziwnego, wszak p. Jędrzejewicz powo-
łał na członków — założycieli Fundacji
takżei Żydów.

Po objęciu Kolonji Akademickiej przez
sanacyjną Fundację przeprowadzono
tam szereś inwestycyj. Przy wykonywa-
niu związanych z (em robót zatrudniano

rzemieślników także często Żydów. Nie-

które roboty wykomywano w niedzielę,
prawdopodobnie dlatego, aby wobec mie-
szkańców usprawiedliwić 'obecność na te-
renie Kolonji rzemieślników o semickiem
wyglądzie. Gdy zaszła potrzeba kupna
mebli — dostarczyła je Fundacji żydow-
ska firma Chunes. Jak dalece Fundacja
związana. jest interesami z Żydami —
świadczą częste odwiedzanie biur tej sa-
nacyjnej instytucji przez Żydów. To cn
dla pp. sanatorów z Fundacji jest rzeczą
naturalną — sami interesańci — Żydz!
uważają za nienormalne. Widać to z ich
zachowania się na terenie Kolonii, śdz'e
czują się nieswojo i przesuwając

chyłkiem do biur Administracji spoglą-
dają z nieufnością na „gojów”.

Fakty te, stwierdzające zapoczątkowa-

 

Wybicie szyb
w sodowiarniach żydowskich

W sodowiarni Rajzli Goldkorn, przy
ulicy Strzeleckiej 10, nieznani sprawcy
wybili szybę kamieniem w drzwiach wei-
ściowych.
W pół godziny później wybito również

szybę, tym razem  wystawową, w sodo-
wiarni Marji Chiżyńskiej, przy ul. Stalo-
wej Nr. 23.

się |

Narodowy ruch zawodowy, którego
wyrazem organizacyjnym jest „Praca

| Polska”, wykazuje w ostatnich cza:
| sach imponujący rozrost, W wielu 0-
środkach przemysłowych, opanowa.
nych do n'edawna przez klasowe (0°
cjalistycznei sanacyjne) związki zawo-
dowe, obecnie już „Praca Polska” zaj.
muje stanowisko dominujące. Ten sta:
ły wzrost liczebny narodowej organi-
zacji zawodowej, mimo tego, Że ze
strony czynników rozmaitych „Praca
Polska" napotyka na wiele utrudnień,
mających na celu sparaliżowąnie jej a-
kcji, świadczy, że idea narodowa znaj-
duje w polskich rzeszach robotniczych
coraz większe zrożumienię .
Widomym znakiem potęgi organi-

zacyjnej i znaczenią „Pracy Polskiej",
był zorganizowany w dniach 8 į 9 b.m,
dwudniowy kurs dla jej działaczy i
kierowników, urządzony w Warszawie.
Na kurs przybyło ok, 100 os. ze Ślaska
Poznania, Pomorza, Łodzi, Zagłębia,
Bielska, Białegostoku, Ostrowca. To-
maszowa Maz, i wszystkich innych

skania dostępu do morza staraniem
Lisi Morskiej i Kolonialnej oraz Aka-
demickieśo Związku Morskiego ód-
była się w niedzielę wieczorem w sa-
li Rady Miejskiej akademja — kon*
cert dla młodzieży akademickiej i
szkolnej.

Sala udekorowana była emblema*
tam' L. K, M.
„Uroczystość rozpoczęła się ódegra*

niem hymnu narodowego przez Or“
kiestrę gimnazjum św .Wojciecha.

Skolei przemówienia wygłosili in-
spektor szkolny Tadeusz Szczerba,
Jan Dębski i prezes Akademickiego
Związku Morskiego radca Jan Grzy-
waczewski,
Mówcy wskazali na znaczenie mo*

rza w dziedzinie wychowania młode-
śo pokolenia, Młodzeż powinna się
prze'ać ideą morską t. zn, prężność
życiowa jej nie powinna się zamknąć
w, śranicach politycznych Polski. Por
winna sięgać poprzez oceany po nó*
we lądv. nowe terytoria, Tesa wyma*
da rzeczywistośćPolski, Bandera pol-

` 

 

KOLONIA AKADEMICKA PO „USANOWANIU"
i jei stosunek do Žydėw

ne przez sanacyjną Fundację i coraz sze-
rzej prowadzone zażydzanie Kolonii A-
kademickiej — stanowią jedną więcej
illustrację, — jak wobec Żydów postę-
pują w prakiycę ludzie z pod znąku „sa-
nacji”, J.K.
офнв

"Za zł 13.60
do Worochty i z powrotem

Na marsz zimowy huculskim szlakiem II
brygady Legjonów, Liga popierania turysty-
ki organizuje zjazd turystyczny do Woroch-
ty. Na podstawie kart uczęstn. LPT będą i-
dzielańe w dn. od Ii — 19 lutego daleko«
idące, bo aż 75 próc. zniżki kolejówe. Dlą
orientacji podajemy koszt przejazdu w tym
czasie do Worochty z 4 większych miast, a
więc: z Warszawy do Worochty i spowrotem
łącznie zł. 18.60 (zamiast 54.20), z Krakowa

do Worochty i spowrotem zł. 12.20 (zamiast

48.60), z Wilna do Worochty i spowrotem

zł 16.50 (zamiast 66) i wreszcie z Poznahia

| do Worochty i spowrotem zł. 17 (zamiast
68).

Karty uczestn. dające prawo dó  zniżko-

wych wstępów i do zniżek kolejowych są już
zarówno w biurach podróży jak i kiąskach
„Ruchu* na wyczerpaniu. $

Katastrofalny w następstwach ро-
żar wydarzył się w stodole między
Dębem i Chorzowem. Da stodoły tej,
pelnej słomy, schroniło się na noc kil-
ku bezdomnych. Przez nieostrożność
zapaliła się w pewnej chwili słoma i
stodoła w krótkim czasie stanęła w
płomieniach. :
Przybyla 7 Chorzowa straż ogniowa 

 

 

Pod sztandarem Obozu Narodowego
Kurs „Pracy Polskiej” w Warszawie

ośrodków przemysłowych. Obok sta*
rych działaczy z Narodowego Związku
Robotniczego z r. 1905 przybyli mło-
dzi robotnicy, pełni szczerego entu-
žjazmu i wiary w zwycięstwo,
Na kursie wygłoszono kilka refe-

ratów. Między innemi dr, Tadeusz
Bielecki, wiceprezes Stronnictwa Na.
rodowego, mówił o zagadnieniach pro-
gramowych, p. Aleksander Górecki,
skarbnik zarządu głównego „Pracy
Polskiej", — 6 historji narodowego ru-
chu zawodowego, p. Józef Bąkowski,
sekretarz generalny „Pracy Polskej',
wygłosił referat organizacyjny, p. St.
Kotyński — ideowy i mec. Aleksander
Demidecki omówił zagadnienie ruchu
zawodowego z punktu widzenia pra-
wa.
Kurs zakończone wspólną herbatką,

która w miłym nastroju przeciągnęła
się do późnej nocy.

Uczestnicy kursu rozjechali się do
miejsc swojej codziennej pracy organi-
zacyjnej. ‚

16 rocznica odzystania morza
Uroczystości w RadzieMie.skiej i w Domu Żołnierza
W związku z 16-tą rocznicą odzy* , ska na wodach świata będzie symbo”

lem, łaczącym Polaków całego świa*
ta z krajem macierzystym.

Po przemówieniach odbyła się bo”
gata część koncertowa.

W Domu Żołnierza na Pradze od-
była się uroczysta akademja morska
@а’ żołnierzy garnizonu  warszaw*
skiego,
ZZZ

Modelarstwo L. 0.P.P.

W r. b. zarząd okręgu stołecznego T.. 0)

P. P. organizuje modelarnię wyższego typn,.

przeznaczoną dla najzdolniejszych modela.

rzy okręgu warszawskiego, przedewszystkiem

dla tych, którzy wykazali się w roku ub, b.

dobrymi wynikami na Ogėlnokrajowym

Konkursie Modeli Latających wzgłędnie Eli-
minacyjnym na terenie Warszawy. Obok mo-

delarni będzie urządzona świetlica zbibtjo-

teczką lotniczą, mała kreślarnia i t. p. Lo-
*<al modelarni będzie służył jednocześnie ja-
ko miejsce zebrań dla starszych modelarzy-

szybowników. W lokału modelłarni odbywać

się będą wykłady z dziedziny ogólno - lot-
niczej, szybownictwą i modelarstwa. "Uru:

chomienia modelarni nałeży się spodziewać

w drugiej połowie lutego.

W lecie r. b. w czasie przerwy wakacyj-

nej zarząd okręgu stołecznego LOPP. zamie-
rza zorganizować wzorem roku zeszłego

kilka obozów modelarskich, gdzie za mini-

malną opłatą będzie można przeprowadzać w

terenie próby z budowanemi na miejscu

modelami o napędzie gumowym i szybowca.

mi. Obozy te zorganizowane zostaną na jed.
nym z szybowisk LOPP.

Rejestr osób zagin'enych
Władze bezpieczeństwa podjęły iniejaty-

wę, która mą na celu wyświetlanie tajemni-

czych wypadków zaginięć, notowanych cżę-

stokroć w kronice kryminalnej. W głównej

komendzie P. P, utworzony zostaje specjal-
ny referat dla rejestracji osób zaginionych. -

Referat ten prowadzić będzie kartotekę za+

ginionych na podstawie meldunków  zgła--

szanych przez komisarjaty i komendy Р. Р.,

nadawać będzie o tem komunikaty w dro-

dze radjowej, ogłaszać meldunki i. t. d. (ił

Skok do Wisły

Wczoraj o godz. 5-ej rano, ze środkowe-
go przęsła mostu Kierbedzia skoczyła do
Wisły kobieta nieznanego nazwiska. Pei-
niący służbę na moście policjant zawiadomił

komis. rzeczny, skąd wyjechali funkcjonare

jusze policji na łódce, (ponieważ komunikacja

motorówką z powodu gęstej kry była nie-

możliwa). Zwłok samobójczyni nie odna*
leziono. ' й

Według zeznania jednego z przygodnych
świadków, niezńajoma ubrana była w palto

granatowe, z kołnierzem fokowym.

 

Stodota ze špiacymi
w płomieniach

1

zdołała wydobyć z ognia sześciu lu-
dzi, wśród nich czterech z ciężkiemi
poparzeniami, tak, że musiano ich na-
tychmiast przewieźć do szpitala. Pa
ugaszeniu pożaru ze zgliszcz wydoby-
to zwłoki jednego bezdomnego. Jest
możliwe, że są jeszcze dalsze ofiary w
ludziach.



15 LUTEGO
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REDUTA PRASY
„kRobieta Która kłamie:

sziuka w 3 aktach, Wł. Fodoóra. Reż. Wł. Czengyery.
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE

 

Sztuka z rzędu mających swoistą
po i specjalnych sympaty-
ów. Kto lubi sensacje o posmaku

kryminalistycznym i zagadki zada-
wane do rozwiązania policji na sce-
nie, a widzowi na sali teatralnej —
ten będzie się dobrze bawił, Pyta-
nią :kto popełnił morderstwo, czy to
i tamto alibi jest wystarczające, czy
w ogniu krzyżowym pytań nie zdra-;

w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO

ki wielkiego miasta. Np. cały perso-
nel podejrzanego hoteliku i jego
mieszkańcy, dalej pani Rozecwajś,
budapesztański Patou czy Doucet,
szołer Pataki — to świetne, w kilku
pociągnięciach pióra niesłychanie
plastycznie narysowane, mimo to w
karykaturze nieprzejaskrawione szki
ce.
Zespołowi aktorskiemu zgranemu

)

 

dzi się zabójca — stawia sobie pub-| wybornie, na czele z p. Al. Szymań-
liczność na przestrzeni 4-ech odsłon skim — Piotrem Alwinczy i gościem
i to ją zaciekawia, a posmak skan-
dalu emocjonuje. Że zaś rzecz dzieje'
się na arenie wielkiego świata poli-
tyczno-towarzyskiego stolicy Węgier|
(jakkolwiek polityki prócz niejakich'
aluzji tam niema) — więc tembar-|
dziej.

I rzeczywiście autor utrzymuje
widza na poziomie pewnego napię-
<ia emocjonalnego, jak to bywa na
galerji sali sądowej w biegu głośne-
© procesu, do 6-$o obrazu włącznie.|
zósty obraz — to achillesowa pię-

ta sztuki. Wbrew zapewne intencjom
autora wynikł z niego melodramat,
który subtelniejszego widza nie prze
konywa, ani go porusza.

ełno w niej ponadto drobnych,
nielogiczności, koniecznych widać,'
aby trudniej było rozwiązać zagadkę
otulającą winowajcę. Zresztą sce-
nicznie dobrze skonstruowana przez
autora, Žo się na deskach
teatru jak u siebie, psychologiczne
powikłania w duszach bohaterów w.
obrębie 5-ciu obrazów nie przeciąg-
nięte, akcja i tempo, dzięki reżyserji
i pomysłowej inscenizacji doskonale
żywe.

Do zalet sztuki, jako jedną z
pierwszych, zaliczyć należy znako-
micie przez autora podpatrzone typ-

Mie;skiego Teatru p. Z. Barwińską—
Klarą Alwinczy, należą się najżyw-
sze słowa pochwały. P. Szymański
był najsympatyczniejszym z  mini-
strów pozbawionych teki i najlep-
szym z mężów. O zaletach śry p.
Barwińskiej już pisaliśmy, więc się
powtarzać nie będziemy, podkreśli-
my tylko elegancję toalet.

P. Mrożewski pierwszy raz re-
prezentował na scenie, nie mało roz
winiętego umysłowo sportowca, czy
napół dziecinnego studiosusa, ale po
ważnego i bystrego choć młodego fun
kcjonarjusza policji, zapalającego się  stopniowo w dążeniu do rozwiązania
zagadki zbrodni i odkrycia prawdy.
I przez ciemności otaczające wypa-

dek przeprowadził postać Horwatha
konsekwentnie, acz może za chłod-
no. Interesująco odtworzył prezy-
denta policji p. Ścibor: był spręży-
stym tunkcjonarjuszem na posterun-
ku jego zawodu a gentlemanem w
salonie.

Typki: pokojówki — Masłowska,
numerowego — Śródka, „artystki!
Szabo — l. Górska, prof. Rafaela —
Dejunowicz, portjera — Siezieniew-
ski, właścicielki magazynu mód —
Jasińska - Detkowska,  szoferą —
Zastrzeżyński odegrane zostały z
takim zasobem komizmu i wyborne-
mi rysami charakterystycznemi, żej
większe te i mniejsze epizody му-!
sunęły się na miejsca widoczne w
sztuce.

Pokojową Betty grała p. Ściboro-
wa, a postaci dopełniających, mają-
cych ograniczone pole popisu pod-
jęli się i wywiązali z nich szczęśli-
wie pp. Borowski i Surowa.
Oprawa dekoracyjna sześcioobra-

zowej sztuki rozwiązana została!
przez p. Makojnika we fragmentach,'
pomysiowo, efektownie i ze sma-
kiem.

Pilawa.

 
!

15 LUTEGO
najwspanialsza zabawa tegoroczaego Kkaraawału z występami artystów
scen wileńskich. — Orkiestra Zyngiera | Kropiwnickiego. najlepszy zespół
muzyczny Wiina.— Dekoracje Makojnika.— Bufet tani i obficie zaopatrzony.
Stroje wieczorowe aibo kostjumy. Zaproszenia od wtorku otrzymać.

można w redakcjach.

 

„Za 100 24. sprzedano chłopca bandzie
cyganów

Do przytułku miejskiego w War-
szawie przywieziono  li-letniego
chłopca, nieznanego nazwiska, imie-
niem Piotruś, którego przygody
zypominają sensacyjną powieść.
czasie obławy w powiecie kreś-

nieńskim na Pomorzu, jeden z poli-
cjantów zauważył cygankę, prowa-
dzącą chłopcao jasnej cerze. Cygan-
kę zatrzymano — tłumaczyła się o-
na, że chłopca otrzymała „w poda-
runku'* od swego kochanka,

Jak stwierdzono, cyganka nazy-

Denaturat
W synagodze w Miadziole ujaw-

niono ukryte tam naczynia blaszane
o po'emności 50 i 10 litrów, napeł-
nione do połowy denaturatem,

Ustalono, że denaturat ten jest

|, wadzi

wa się Weronika Jagoda, zbadani
zaś inni cyganie wyjawili, że mały
Piotruś znajdował się w ich gronie
od dwuch lat, i że rzekomy kocha:
nek Jagody, Roman Ćwiek, cygan,
kupił dziecko od jakiegoś karczma:
rza pod Warszawą za sto złotych.

Weronikę Jagodę osadzono w
areszcie, a za Romanem Ćwiekiem
rozesłano listy gończe. Policja pro-

energiczne dochodzenia, w
ax ustalenia pochodzenia chłopca.

w bożnicy
własnością Eljasza Kiellera, który
posiada w Miadziole sklep drobnych
towarów.

Denaturat zakwestjonowano i
spisano protokuł karno-skarbowy.(e)

Trup na torze kolejowym
Dn. 10 bm. o godz. 7,35 na szlaku

Nowa Wilejka — Wilno, podczas
przejścia pociągu podmiejskiego Nr.
1724, przez niestrzeżony przejazd
bobrujski zostały zaczepione przez

 

Mrozy na Kresach Wschodnich
W dn. 10 bm. w godzinach ran-

nych znacznie obniżyła się tempera-
tura na Wileńszczyźnie, szczególnie
w Brasławszczyźnie i Dziśnieńszczy-
žnie, gdzie spadła do 24 C. Pokry-
wa śnieżną po ostatnich drobnych
opadach dochodzi na Wileńszczyźnie
do 46 cm. Jednakże gorsze sil-

 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół dość pogodnie z możliwoś. ią

przelotnych opadów śnieżnych.

Mrožno.

Umiarkowane wiatry z kierunków pół-
nocnych.

Z MIASTA.
—. Piecyki na ulicach Wilna. Za-

rząd miastą Wilna, dbając o pieczę
swych obywateli, w okresie silnych

„ mrozów, postanowił ustawić na uli-
cach miasta piecyki. Piecyki będą
już ustawione w mieście powyżej 20
stopni mrozu. (h)
—Policja zaopatrzoną w kożuchy

i ciepłe buty. Komenda P.P. m. Wil-
na otrzymała transport kożuchów#
ciepłych butów dla funkcjonarju-
szów P.P., pełniących służbę w te-
renie. (h)

POSIEDZENIA I ODCZYTY.
— Na Środzie Literackiej dnia 12

lutego dr. Fr. Piwocki wygłosi od-
ESRT"Ali Aue TAau 5-

Z3 zł.—300 zł., ala
za to powędrował

do więzienia
Do Urzędu Pocztowego w N. Wi-

lejce zgłosił się niejaki Osipowicz
Ignacy, zam. w Wilnie przy ul. Sa-
dowej 11, który na podstawie sfał-
szowanego w książeczce P. K. O.
stanu oszczędności zł. 3 na zł. 300
usiłował podjąć 89 zł. Osipowicz,
którego zatrzymano, przyznał się, że
w dn. 18 ub. m. popełnił takie oszu-
stwo z 3 zł. na 139 zł. w Baranowi-
czach, gdzie podjął 87 zł. Osipowicz
został przekazany władzom  sądo-
wym. (e)

Morderstwo
na zabawie tanecznej

We wsi Korki Duże, gm. postaw-.
skiej, w czasie zabawy, na tle pora-|
chunków osobistych, zabity został

 

„lansu pogotowia ratunkowego kilka osób z

wileńska |
czyt o malarstwie ludowem w Pol-
sce. Odczyt będzie ilustrowany licz-
nemi przezroczami. Początek o go-
dzinie 20-ej. ; )

— Misje Syberyjskie OO, Re-
demptorystów. W. najbliższych
dniach wygłoszony zostanie przez,
jednego z 00, Redemptorystów od-:
czyt o Misach Redemptorystów na
Syberji za czasów ukazu tolerancyj-|
nego, oraz o Misjach w ośrodkach,
przemysłowych miast polskich. Do-|
chód z tego odczytu ma być prze- |
znaczony ną budowę Kościoła OO.;
Redemptorystów w Wilnie, Bliższe!
szczegóły w prasie.

WYPADKI
— Nagły zgon w pociągu, W dniu 7

bm. w pociągu osobowym Nr. 561, zdąża-

jącym z Wilna do Królewszczyzny, zmarł

nagle pasażer Ignacy Kiejzik (1.35), m-c wsi
Borówki, gm. woropajewskiej. Kiejzik po:
wracał ze szpitala w Wilnie, gdzie prze-
bywał na kuracji jako chory na serce i w
czasie drogi zmarł na atak sercowy, (e)

— Zamach samobójczy. Pogotowie ra-
tunkowe w dniu 8 bm., o godz. 13-ej, przy-
wiozło do szpitala św. Jakóba Zofję Stat-
kiewiczową (Nowoświecka 15) z objawami

zatrucia się jodyną. Powodem,targnięcia się

na życie była przewlekła choroba.

— Ofiary pierwszego dnia mrozów. W
dniu wczorajszym zwróciło się do ambu-

admrożcnemi uszami i nogami, Najbardziej

poszkodowani są: Alfred Lange, zam. przy
ul. Wielkiej 56, Henoch Bek, zam. przy ul.
Kijowskiej 4, oraz Chaim Frydberg, zam.
przy ul. Nowogródzkiej 36. Liczba osób
poszkodowanych, lecz nie zarejestrowanych
w pogotowiu, jest znacznie większa. (e)
—Bawiąc w gościnie, ułegł zaczadzeniu.

Władysław Michałowski, zam. przy ul. Kal-
waryjskiej 10, bawiąc w gościnie u znajo-
mych przy ul. Wielkiej 45, uległ silnemu za-
czadzeniu, Pierwszej pomocy udzieliło po-
szkodowanemu pogotowie ratunkowe. (e)

— Złamał nogę. Przechodząc przes |
jezdnię, upadł i złamał sobie nogę 70-leni

 

nego mrozu i opadów śnieżnych dla
ruchu kołowego i kolejowego są za-
wieje śnieżne. Suchy i lekki śnieg
łatwo unoszony jest przez silne
wiatry.

Komunikacja autobusowa w dal-
szym ciągu odbywa się z Wilna do
Niemenczyna i Nowej Wilejki oraz
między st, Oszmiana i m. Oszmiana.
Pozostałe 8 linij autobusowych są
nieczynne.

Pomimo zamieci śnieżnych, ruch
pociągów na terenie Dyrekcji Wi-
leńskiej, zawdzięczając pogotowiu
drużyn roboczych i pługów odśnież-
nych, odbywa się zupełnie normal-
nie. Dotąd nie zanotowano żadnych
poważnych opóźnień pociągów nor-
malnotorowych. Na' linji wąskotoro-|
wej Dukszty—Druja, z powodu zasp
śnieżnych, w dn. 9 bm. został odwo-
łany pociąg Nr. 3451 i w dn. 10 bm.
pociąg Nr. 3452, oraz na lini wąsko-
torowej Nowe Święciany—Święciany.
odwołano w dn. 10 bm. pociąg Nr.
3358. Obecnie jednak, po usunięciu
przeszkód, pociągi na tych linjach
kursują normalnie,

Uszkodzenia w przewodach tele-
fonicznych i telegralicznych były
drobne i trwały zaledwie parę go-

dzin, szczególnie zanotowano przer-
wy na terenie Głębokiego, Postaw i
Brasławia. Zresztą dla poczty zaspy
ani mrozu nie dają się tak we znaki,
jak  gołoledź i 6adź, która czyni
wielkie szkody, t.np. w czasie ostat-
niej sadzi w Nowogródczyźnie gru-
bość lodu na przewodzie telefonicz-
nym dochodziła do 8 cm. średnicy.

WSZYSTKIE RZEKI I JEZIORA
POZAMARZAŁY.

W pow. postawskim i dziśnień-
skim, skutkiem panujących silnych
mrozów, pozamarzały wszystkie rze-
ki i jeziora, za wyjątkiem rzeki
Dźwiny, na której to ukazała się gę-
sta kra.

Rzeka Wilja częściowo zamarzła
w pow. Wilejskim. Jeżeli mróz po-
trzyma jeszcze kilka dni, stanie rów-
nież Wilja w okolicach Wilna, gdyż
w gornym biegu rzeki ukazałą się
gęsta kra. (h)

pociąg tylne płozy sań, wskutęk cze-
g spłoszyły się konie i woźnica Jan
obolewski, rolnik ze wsi Góry, wy-
pa z sań, doznając obrażeń głowy,
obolewski tymże pociągiem został

przewieziony do Wilna. Po nałoże-
niu mu opatrunku w kolejowej przy-
chodni lekarskiej, udał się o włas-
nych siłach do domu.

Liczne pożary
na prowincji

W związku z mrozami, jakie na-
wiedziły ostatnio Wileńszczyznę, w.
powiatach zanotowano liczne pożary
w zabudowaniach gospodarskich i
mieszkalnych, W ciągu ostatnich 3
dni zanotowano w Wileńszczyźnie 19
pożarów, podczas których spłonęły
23 budynki gospodarskie i 9 miesz-
kalnych na szkodę 46 włościan. (h)

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

cena 10 groszy

Nr. 5.
Do nabycia w kioskach.

kissAND Reks ana Id T KIA

Aresziowanie
znachorów

Z polecenia władz administracyj-
nych w powiatach woj. wileńskiego
przeprowadzoną została kontrola, ZAMARZŁ NA DRODZE.

W dniu wczoraszym znaleziono
|zmarzniętego Jana Kołodnika, noto-
rycznego aikoholika, który, wraca-
jąc z miasta pijany, usnął na drodze
i zamarzł na śmierć

zmierzająca do wypienienia t. zw.
znachorów. Organa P.P. zatrzymały
kilku znachorów i znachorek, któ-
rych osadzono waresztach za upra-
wianie niedozwolonej praktyki lecz-
niczej. (h)

ZZWZAKOKARE AC 90 3i ROWE III ER III IIII IISIII ORO,

Ameryka, królestwo bandytów I Qańosterów
W Ameryce, od chwili zniesienia

prohibicji, bandytyzm doszedł do ta- |
kiego rozwoju, jakiego nigdy nie pa-
miętano. Kryminaliści opanowalipra!
wie wszystkie większe miasta i po-,
siadają swoje biurą oraz luksusowe
apariamenty w śródmieściu, we
wspaniałych drapaczach chmur. Po-|
zatem z biegiem czasu nasiąpiło,
także ulepszenie techniki mordowa-
nia ludzi.

Jeszcze przed 20, czy 30 laty!
odbywało się to zupełnie zwyczaj-

doszli w tym zakresie doniebywałej|
periekcji. Stosują więc cały szereg

szyi, dusząc się śmiertelnie.
Wielki przemysł kryminalny roz-

wija się i kwitnie według wszelkich,
ustanowionych zgóry, reguł. Prze-
dewszystkiem więc najważniejszą
zasadą jest  jaknajbardziej ścisłe
konspirowanie się. Jeśli chodzi np.
o zabójstwo, w tym wypadku ganś-
sterzy trzyma,ą się metody, że mor-
derstwa nie dokonywa nigdy: 1)
człowiek znany przez ofiarę, ani też
żaden z głównych filarów bandy, Od
tego są t. zw. iront-meni i ich zada-

jnie, podczas, kiedy dziś gangsterzy|nie polega na wykonywaniu rozpo-,
rządzeń zwierzchników.

O ile zdarza się taki wypadek,
niezwykłych metod. Wśród nich naj- że chodzi o zabójstwo człowieka,
popularniejsza jest metoda zabijania którego front-men nie zna, wówczas
w aulomobilu, następnie inna, t. zw.ma miejsce następująca procedura.
„śmiertelny uścisk dłoni”, która po- Ktoś ze znajomych przyszłą ofiarę
lega na tem, że podczas kiedy jeden wskazuje ją jednemu z front menów,
z opryszków ściska ofierze czule,ten następnie wskazuje jeszcze in-
dłoń, witając się z nią owacyjnie, —! nemu, aż wreszcie informacja dotrze

jjego wspólnik strzela do ofiary pod- do tego, który ma wykonać wyrok.
stępnie i w ten sposób oczywiście Ponadto stosują jeszcze i ten system,
trudno jest wpaść na ślad mordercy. że morderstwa dokonywują na tere-

 
Konstanty Rośgucionek 1. 25, które- Michał Petelko, zam. przy ul. Kalwaryj-
mu zadano cios nożem w okolicę skiej 141. Po udzieleniu poszkodowanemu
serca. O zabójstwo podejrzany jest j pierwszej pomocy, przewieziono go do szpi-
Tomasz Chatkiewicz, ostatnio za-|tala żydowskiego. (e) !
mieszkały w Kuropolu, który bezpo- — Napadi, pobił i odebrał spodnie. W |
średnio po zabójstwie zbiegł wnie-'dniu wczorajszym na przechodzącego ul. Le-
wiadomym kierunku. W ucieczce tej gjonową J. Rysia (Świerkowa 7) napadł pi-
obi Wi. Kosarzewski, m-c wsi jany niejaki Mikinikow Leon (Dobrej Ra-

Ciepłe, który oczekiwał Chatkiewi- dy 13), który pobił Rysia, przyczem odebrał
cza saniami, z mordercą zarządze- mu zawiniątko ze spodniami. (h)
nopościg.

 Jako wynalazcą w tym zakresie
zasłynął słynny gangster z Brookly-,
nu, niejaki Ludwig Amberg, który:
zresztą sam niedawno został ukara-
ny śmiercią. Otóż Amber$ wymyślił
taki sposób, że uśpionemu narkoty-
kiem delikwentowi zakładano na
szyję pętlę, której koniec przywią-
zany był do kolan. W ten «posób
ofiara, budząc się, wyprostowywała
nogi i mimo wokizasskoką pętię za

nie innego miasta, niż te, w którem
mieszkają.

dzieli się łupem z partją, która od-
czuwa brak gotówki.

Pozatem są "jeszcze i inne sposo-
by zapewnienia bezpieczeństwa ban
dom gangsterów. Niektóre z nich
rejestrują się więc u władz, jako le-
$alne stowarzyszenia lub kluby, więc
choćby np. jako klub golfowy. O-
prócz tego bywa'i tak, że tworzą
pozornie syndykaty robotnicze.

Do często praktykowanych spo-
sobów należy nakładanie przez
gangsterów kontrybucji na restau-
ratorów w jakiemś mieście.

Zjawiają się wtenczas u właści-
ciela wytworni gentlemani, zg
proponują mu przystąpienie do ic
stowarzyszenia. Żeby być zaliczo-
nym jako członek, wystarczy, dajmy
na to, jak oświadczają, comiesięczne
wpłacanie np. 400 dolarów, wzamian
restaurator otrzymuje piękny dyplom
na piśmie. I, oczywiście, większość
z nich zgadza się na tego rodzaju
tranzakcje, gdyż w przeciwnym ra-
zie grożą im najróżniejszę awantury,
w rodzaju wybijania szyb, rzucania

Gangsteryzm kwitnie ponadto bomb z gazem izawiącym i t. p.

podtrzymywany przez niektóre par-
tje polityczne, Te partje więc, które
potrzebują mieć t. zw. swoich ludzi,
wspierają bandy i zapewniają im
niejednokrotnie opiekę i nietykal-
ność. Znane są również fakty, że ban
da dokonywuje napadu na banki

To rozhulanie się gangsteryzmu
w Ameryce doprowadziło do tego,
że władze postanowiły wytoczyć mu
ostrą walkę. Znany na terenie Ame-
ryki komisarz policyjny, Thoms E.
ewey, opracował specjalny plan

akcji, która mo na celu wyniszcze-
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Teatr i muzyka.
-- Teatr Miejski ma Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. sztuka węgierska Fodora

p. t. „Kiedy kobieta kłamie”.
— Koncert St. Korwin-Szymanowskiej.

Dnia 14 lutego o godz. 8 m. 15 wiecz, wy-
stąpi w teatrze na Pohulance znakomita

śpiewaczka. polska o światowej sławie St.

Korwin-Szymanowska. Ceny zwyczajne.

Wszystkie kupony nieważne. Zniżki ważne.

Bilety do nabycia w kasie zamawiań te-

atru „Lutnia“,

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś i ju-

tro op. Kalmana „Bajadera“ z Elną Gi-

stedt.

— Przedstawienie propagandowe. W

piątek „Królowa miljardów” z Elną Gistedt

w roli tytułowej. Ceny propagandowe.

— Reduta artystyczna. Wobec  wiel-

kiego zaintersowania i ciągłych pytań —

Zespół Teatru Muzycznego „Lutnia” niniej-

szem komunikuje, że doroczna Reduta Ar-
tystyczna Artystów tego teatru odbędzie

się dnia 22 lutego t. j. w ostatnią sobotę

karnawału w salonach Kasyna Garnizono-

wego. Szczegóły podane będą wkrótce,

— Teatr Rewji „Murzyn* ul. Ludwi-
sarska 4. Dziś powtórzenie premjery nowej

rewji p. t. „Po murzyńsku”, Początek codz.

o g. 6.30 i 9-ej wiecz. Ceny miejsc od 25 gr.

— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.
Dziś, we wtorek, program rewjowy p. t.

„Polowanie na Dianę”, Początek przedsta-

wień o godz. 6 min. 45 i 9 min. 15.
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Z za kotar studjo.
Recital altowiolisty M. Szaleskiego —

prze radjo.

Doskonały, dobrze radjosłuchaczom zna-
ny, altowiolista, Mieczysław Szaleski przy-

pomni się swym zwolennikom dnia 11.II.

o godz. 17.15 we własnym recitalu. Na
program tego radjowego koncertu wybrał

artysta utwory współczesnych kompozyto-

rów francuskich i hiszpańskich. Akompan-

jować będzie Janina Konopasek-Szaleska.

Radjowy koncert symfoniczny z Łodzi,
We wtorek, dnia 11 lutego, o godz.

PAN|
W następnym programie: Największy

triumt świazd Jean HARLOW, Clark

GABLE, Wallace BEERY w jedynym
filmie oklaskiwanym przez cały świat.

 

os'atni dzień
 

 

Nienotowane po»
wodze le. Мопц-
mentalne a'cydz e-
ło dla wszystkich

CASINO|
OSTATNIE DNII

/, Burza nad.

ŠATEU
Specjalnie dla Polski zrea i-
[.zowanew języku poiskim.

Sała dobrze ogrzana.

HELIOS
 

 

„C ZARQwN i
Reżyser: twórca „King-Konga* M. COOPER.

| Dziennik poranny. Muzyka z płyt.

Nieodwołalnie

       
    

POTĘŻNY FILM,

 

20.00 nadaje zkołei koncert symfoniczny

rozgłośnia łódzka. Solistka tego koncertu,

Marja Chasinowa, odegra koncert fortepia-

nowy Brahmsa B-Dur, op. 83, który uważa-

ny jest za utwór, stawiający podwzględem

swej. treści szczególnie poważne, pod

względem zaś technicznym, szczególnie tru-

dne zadanie. W jednym i drugim kierunku

przedstawia końcert ten kompilację wszel-

kich trudności pianistycznych wieku XIX.

Jest to raczej fortepianowa symfonja odu- |

żych rozmiarach. Pozatem w koncercie tym

Orkiestra Filharmonji Łódzkiej, pod dyrek-

cją Teodora Rydera, wykona utwory wiel-

kich mistrzów: Moniuszki, Mendelssohna i

Webera.

Lecznicze stosowanie witamin T“
radjowy odczyt dla lekarzy.

W cyklu odczytów lekarskich „Nowe

postępy nauki w dziedzinie witamin”, dr.

Bolesław Skarżyński mówić będzie o naj-

ważniejszem schorzeniu organizmu ludzkie-

go w następstwie braku witamin, oraz o

stosowaniu łeczniczem witamin w awitami-

nozach i w chorobach niezwiązanych z bra-

kiem witamin w pokarmach. Odczyt p. t.

„Lecznicze stosowanie witamin” nada roz-
głośnia krakowska w dniu 11 lutego o

godz. 22.35.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 11 lutego.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Giełda

dla szkół. 11.57 Czas i
Hejnał. 12.03 Dziennik południowy. 12.15
Audycja dla szkół. 12.35 Muzyka lekka.
13.25 Chwilka gospodarstwa . domowego.
13.35 Płyty. 14.30 Przerwa. 15.15 Codz. odc.
pow. 1525 Życie kulturalne miasta i pro
wincji, 15.30 Płyty, 16.00 Skrzynka Р.К.О.
16.15 Koncert. 16.45 Cała Polska śpiewa.
17.00 Wielkie i drobne wynalazki, 17.15
Recital altowiolonisty Mieczysława  Sza-
leskiego. 17.50 Skrzynka językowa. 18.00
Olimpjada tenorów, audycja konkursowa.
18.40 Płyty. 19.00 Audycja życzeń dla dzie-
ci. 19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiad.
sportowe ogólnt. 19.40 Transm. z Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Garmisch-Partenkir
chen 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Kon-

rolnicza. Audycja

CHIŃSKIE
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który wzbudził zachwyt całego świata!
FILM o mi gł PL — П].М.":Мгу.‘:учо-

łuje ma widowni okrzyki zachwytul

CA
Arcydzieło podług znanej powieści HA

GGARDA „ONA”. Czarownica — to największy film od czasów „Wiadczyni Świa-
ta”, Dziesiątki tysięcy statystów. Zdumiewająca wystawa! Widowisko, które wzbu=
dza grozę i podziw! Nadprogram: Kolorowaatrakcja oraz aktualja. Pocz. o 4-ej, w nie-

dzielę i sobotę od 2-ej.
 

CENY MIEJSC NIE PODWYŻSZONE,
 

  

Kronika policyjna”
.— Atak z siekierą w ręku. Józe

Kurcewiczowa (ul. Legionowa 40) zameldo-

wała, że na tle zatargu rodzinnego o spa-

dek po teściowej Kurcewiczowej, zięć tej-

że Krupies Witold zagroził meldującej za-
biciem i zaatakował ją z siekierą w ręku.

Kurcewiczowa obroniona została przez do-

mowników. (e)

— Aresztowanie paserki. Przy ul. No-
wogródzkiej zatrzymano paserkę Bejrę Wer-

socką (Krawiecka 5), przy której znaleziono

rzeczy pochodzące z kradzieży przy ul. Mo-
niuszki 6. Wersocką osadzono w aresz-

į cie. (h)

i — Najšcie na mieszkanie i pobicie, W

į mieszkaniu swojem przy ul. Jatkowej 3—8
| napadnięty został i dotkliwie pobity Domi-

—.. |nik Magusz. Nazwiska sprawcy napadu na-

razie mie ustalono. Pierwszej pomocy u-
dzieliło poszkodowanemu pogotowie ratun-

kowe. (e)

skarga na krawca Aleksandra Samoluka,
który przed kilku dniami, po przywłaszcze-
niu powierzonych mu materjałów i pienię-

dzy, uciekł z Wilna. Tym razem poszkodo-:

wanym jest Wiktor Stec, zam. przy ul. Ob-

jazdowej 2, który na kilka dni przed

| ucieczką Samoluka, powierzył mu 30 zło-

| tych, przeznaczonych jako rata za uszycie

! ubrania. (e)

— Porachunki osobiste, W dniu 9 bm.
o godz. 5,30 Wincenty Szklanko (Legjonowa

40) uderzył dłutkiem w plecy Józefa Tom-
kowskiego (Bagatela 8). Były to porachun-
ki osobiste, a działo się to na ul. Legjo-
nowej. Po nałożeniu opatrunku w lokalu
pogotowia ratunkowego, Tomkowski udał

się o własnych siłach do domu.

cert symfoniczny. 20.50 Dzien. wiecz. Ob-
razki z Polski współczesnej, D. c. koncertu
symfonicznego. 22.30 Reportaż z Igrzysk
Olimpijskich w Garmisch - Partenkirchen.
22.35 Lecznicze stosowanie witamin. 22.50
Dramat czy teatr? odczyt. 23.05 Kom, met.
23.10—23.30 Muzyka taneczna.

i — Nowe skargi na Samoluka, Wczoraj
wpłynęła do Wydziału Śledczego mowa;

—.

Rozmaitošci

W Jugosławji pod Nowym Sadem po-

wstało w ciągu ostatnich kilku lat nowe

miasto, teraz właśnie uroczyście „ochrzczo-

ne“ imieniem Vetrenik.
Osobliwe to miasto, zarazem tragiczne

i radośne — i osobliwa jest jego historja.

Parę lat temu rząd jugosłowiański ogłosił

apel do kobiet, wzywając je do zawierania

związków małżeńskich z nieszczęsnemi o-

| fiarami wielkiej wojny —  niewidomemi.

Ogłoszono równocześnie, że. dla tych no-j

wych rodzin wydzielone zostaną specjalne|

grunta w jednej okolicy, aby im daż moż-'
ność skutecznego zajęcia się uprawą zo)

itworząc prez to podstawę do egzystencji—

|w miarę ich warunków — normalnej.

Kandydatek zgłosiło się trzy razy wię-
/cej niż było trzeba, i nowe miasteczkoszyb

„ko zaczęło się rozwijać, tembardziej, že|
| sąsiedni Novisad zakupywał tam wszystkie
produkty rolne i i ogrodnicze. Н

JAPONKI NIE CHCĄ MIEĆ SKOŚNYCH '
OCZU. !

Europeizacja Japonji postępuje szybko

naprzód i obejmuje najrozmaitsze dziedzi-

ny życia. Kobiety japońskie nietylko chcą

dorównać swym europejskim siostrom, jeśli

chodzi o strój, tryb życia, używanie spor-
;tów, zajmowanie stanowisk i urzędów, alę

nawet ostatnio zapragnęly upodobnić się

do nich fizycznie,
Mianowicie jeden ze słynnych  chirur-

gów japońskich wynalazł metodę operacyj-
ną, przy pomocy której skośne oczy cór żół-

tej rasy stają się zupełnie podobne do oczu

kobiet rasy białej, Wystarczy jedno umie-

jętne nacięcie mięśni i każda Japonka tra-

 
 
|ci jedną z najbardziej charakterystycznych!

cech swej rasy: skośne oczy. Operacja taka

nie jst wcale bolesna, a kuracja po niej

trwa stosunkowo niedługo. Pierwszej takiej

operacji dokonał chirurg japoński na ży: |

czenie jednej z popularnych japońskich ak-
torek filmowych, która znalazła wiele na-
śladowczyń i wprowadziła nową modę „eu-
ropeizacji oczu” w Japonii.

;Srul iChaim—handlarze
MIASTO NIEWIDOMYCH. a „ »Strychniny

Do posterunku policji w Iwju
(pow. lidzki) doszły wiadomości, że
Srul Bakszt ze swoimi synem, Chai-
mem, handlują nielegalnie strychni-
ną, którą dostarczają kiusownikom.
Przeprowadzona niezwłocznie rewi-
zja w mieszkaniu bBaksztów dała w
rezultacie dwie buteleczki tej tru-
cizny, które skonliskowano. Obaj
Baksztowie będą pociągnięci do od-
powiedzialności karnej.

| Ofiary
'ziožone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.

Wilnianin 24. 5— dla bezrobota, naro-
dowców. A. Z. zł. 5— ma wpis dla maiu-

rzystki. A. Z. zł. 5— dla wdowy D. z 3-cm
dzie. Asz. zł, 2— dla najbiedniejszych.

Emerytka wdoda zł. 2— dla najbiedniej-

szych dzieci.

 

Humor.
SŁUSZNA GORYCZ

W Edynburgu obniżono taryfę tram-
wajową z 10 penny na 5. Zniżka ta nie zna-

lazła uznania wśród ludności.
— Dawniej — mówią Szkoci — cho-

dząc ma piechotę, zaoszczędzałiśmy 10 a

teraz tylko 5 penny.

DOWÓD

Pewien krytyk zarzucał Dumas'owi, że

w jednej ze swych powieści mówi o „bo-
lesnej próżni” jaką powodują chwilę słabo-

ci”.

— Jakim sposobem rzecz pusta może
być bolesna? — śmiał się.

Na te Dumas chłodno:

— Czyż pana nigdy nie bolała głowa?

Dom z ogrodem

SALA DOBRZE OGRZANA

MORZA
(OKAZJA TANIEGO KUPNA
i DM. „T. O D YN IEC“ vii MALCHA
UL. WIELKA 19 UL. MICKIEWICZA 6
sprzedaje po cenach zupełnie zaiżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery.

Wynajem naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzo tanio.
Rewelacyjnie niskie ceny па serwisy.

LUTOWYETU

10—25' Taniej kupi Pani...
Wwykwintną, jeawebną bielzcę aamską, S.i.f.oczek, sweterek,
Szeliczek, buceczkę, pończoszki, rękawiczki, torebkę i t. d *

мее ), KŁODECKI Za.
sbejńżemie ii R ew 3
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„Będziesz zawsze moja" paLy.
na| mym (

wrazzzakładem

Sióstr
wychowawczym. Kte do-

| pomożedozałożeniazakladudlanajbied-

wdzięcznością
| niejszych — dzieci?

Zarząd Związku
w Wilnie, Metropolitalna 1.

Qterty z
„Caritas“

 

Nowość.
Tapczany au'omatycznie podnoszone Oras

inne

Waciaw Mołodecki
WILNU, UL JAGIELLONSKA 8.

Сеау konkurencyjne,

STUDENT
poszukuje _ jakiejkol-

; wiek pracy, aby moc
kontynuować naukę, PT
zna się dobrze na
ogrodnictwie. Łask.
zgioszenia do Admin.
„už WiL“ pod „po-
moc w nauce”. 1am-
że adres.

B. SIOSTRA
wojskowego szpitala
przyjmuje dyżury do
ehorych. Lastrzyki,
masaż, bańki, kateie-
ryzacja. Miejscowosć
obojętna, Wilno,
Kaiwaryjska Nr. 12,
m. 2, Kreniowa.

 

urzędnik poszukuje ja-
kiejkolwiek pracy. Pi-POLSKIEklao | PE ZL10203 osoby już oglądały film, jakie

ŚWIATOWID go jeszcze nie byłoi nie będzie p.t.
Уускет

„Ы СТЕС2КА
(NIESAMOWITA PRAWDA O ROSJI SOWIECKIEJ)

эа ч
WYROBY ZE ZŁOTA | SREBRA ZEGARY,

BUDZIKL
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,—

u W. JUREWICZA!|z;::::
MISTRZA PiRMT P. BUK£,

WSZYSTKO STANIAŁO | Kupno
1 sprzedaż

SPRZEDAM —
wydzierżawię  przed-
siębiorstwo handlowe
w centrum miasia na

warua*
kach, eweni. przyjmę

  sze biegie na maszy-
mie, sporządza bilaa-
se, dobrze kreśli. Ła-
skawe oierty do Adm.
„ba. Wil”pod„J.W.”

POSZUKUJĘ
posady do wszystkie-

TEATR REWIJI
Lu w sorsk- 4 „MUSZYN”|

„PO MUR

OSTATNIE DNI
7Dziśnowa przebojowa rewja w 2częściach

1 19 obrazach,

ZYŃSKU
przy udziale nowozaangażowanych, wybitnych sił artystycznych, ulubieńców publicz-
mości i całego zespołu. Pierwszorzędna wystawa Nowe wspaniałe dekoracje. Począ-

tek codziennie o 630 i 9 w. W niedzielę o godz.4, 6.30 i 9 w. Ceny miejscod25 gr.

poz

  
  

Sala dobrze ogrzana.

HM) 1%LAT MIJA, BO OD1840 ROKUISTNIEJA

tir

Wse==ANDRUKOWICZ
Obserwator zagarów u J Eksc. Агсура-
sterza, p. wojewody, U. 28, Magistracie

wiel. .

Zoiióna gwarzetswaaa naprawa oraz sprzedaż

. H. RUSIECKI

1 zagr.

Losrrapa |

„wanych. Opłata od|na 6/2.

 

WILNO, MICKIEWICZA 4.
 

   

„UNIWERSAL“

talo
wadzznie adre-

zostalo „przeaiesicne| MIESZKANIE |:em_ Cienaa”3m 1. A.
m. 6-a, tel. 22-11. |4 pok. z wszelkiemi| —- Ria”

jBiuro przyjmuje zgło”|wygodami, suche, cie-
jszenia wolnych miesz-| pie w ogrodzie do|pamiątkowego pióra
„kaš | pokoi umeblo-| wynajęcia. ul, T. Za-|wiecznego z monogra-

Dowiedzieć
P. T. Właścicieli nie-| się mieszk. Nr. 4.
ruchomości po wy-

naj

soięjaląka>0— piel
mem J. M. S. proszę gnacja chorych, bać OGŁASZAJCIĘ SIL
o łaskawe zgłoszenie|ki, zastrzyki, masaże. 416 się: Mostowa 5, m, 8. Dobroczynny

„... (Wynagrodzenie 15zł.) 13, teleion 9—25.

domienie lub odpro- WEEEKUNAMIANKNNINNN

3-2, m

ka- go, z bardzo dobrem

Kilka lat pracowal
jako wożny w poważ-
nej instytucji. Posia-
da b. dobre świadec-
twa i rekomendacje
Mostowa 6 m. 9.

      

PANNA,
z ukończoną Szkołą
Handlową, poszukuje
acy w Jakiemi

przedsiębiorstwie za
b. skromnem  wyna-

—-

grodzeniem. Poważne
rekomendacje. Łask.
zgłoszenia do Admia.
„Dz. WiL* dla „H. 2.”

 

| DO MATURY
małej lub dużej przy-

ul. gotowuję gruntownie,
student, fachowy ko-
repetytor. Łesk. zgło-
szenia do Adm. dla
„Korepetytora“
że adres,

tam

RAA
Pomóżmy
bliźnim
  

   
BIEDNA
posługą i pracą po-
dzienną żywiła trojga
małych dzieci, obec-

WDOWA

italem od 1000 do!gotowamem lub do nie złamała nogę, jest
|--na mm ж a i złotych. Domini-|kasyna olicerskiego paca — dzieci pr

POSZUKUJĘ } 2 POKOJ E kańska 12 m. 2. za kucharkę. Posia- r mazedn

Mieszkania| dużego pokoju, lub ©° a Zi] sana | ŽŽ mot, „moi ©. ойс
l ko dwóch mniejszych u- $py, 1 1 | ki ob> aa: PE pomoc. Admin. „Dz.pokoje Seblowanych, z wy. SPieśowy 1, m. 1. folwark Skibiszki ob- wieku, samotna, pe|[onu" „bez

ai Miekiawicia „sijų SŽAKU 30 ha, w tem 2 suueuna.  Wiwulskie ei6 LKai pośre-

TANIO! 130, m, 4 421—1 ha lasu, reszta osmio- go Nr. 22, m. 23; od|jgios "| Kalwaryjeka
KO ® ч Z gu b yŽ polėwka, 10 haobsia- ;2—3 godz.

PRĘDKOJ i MIESZKANIE ne żytem. O warun-| ———- —————— ——-—— ‹
SOLIDNIEJ l2-5 pokoj, -2- Wygo= kach dowiedzieć :ię DOZORCA, ZWRACAMY m.

‚ .
wyszukuje mieszkania dami, w śródmieściu, ZGINĄŁ за miejscu,  POGZIA znający się na ślusar|;вна Prošbe ae

BIURO ! e. Zgłoszenia; Rudomino, SzczęSno-|siwię i  ciesielstwie,
potrzebn: & |5 b. m. pies, r wicz. 422—2 szych czytelników o

POŚREDN. MIESZK |do Adm, „Dz. Wil" |bury, wabi się „Brył”, "= _____ *22-2|męzczyzna wsile wie- |, "dla młodej,
dla„M.A" _ 501—2|Upraszasię o powia- ku, poszukuje pracy adelosi pacdiaki;:kt6>

ra znajduje się w tak
krytycznem  materjal-
nem położeniu, że nie
fest w możności prze-
trwać te kilka miesie-
cy do końca roka
szkolnego, by módz
zdobyć maturę, Skład-
ki na wpis
Administracja  nasze-
go pisma. 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od į. 9 — 18. CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową —.sł. 2-gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50,, zagranicą zł. 6. —
CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe | tabela-

ryczne o 25% drożej, Dla poscukujązych pracy 50% zniżki. Administracja rastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyński=go, Mino, Mostowa 1. _ |

 
Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


