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zB.
JADWIGA z SIENKIEWICZÓW

PIETRASZKIEWICZOWA
W. Prezeska IV-ej Konferencji Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona 5S Sakramentami zasnęła

w Panu dnia 5 stycznia 196 r. przeżywszy lat 64
Ekspo:taeja z domu żeł by przy ul. Mostowa 25 m. 2 nastąpi dnia

8 b. m (środa) o godz. 9:ej d> Kościcł: św. Ducha, skąd po nabożeńst-
« wie żłobnem załowi zostaną odprowadzone na tmentarz Rossa.

ezem zawiadamisją pogrąże.i w głębokim smutku
SYN, SIOSTAA I RODZINA -

Liaiai kAaiSE na

Ulewne deszcze i šwieta

 

| Katastrofy
ULEWYWE WŁOSZECH.

MEDJOLAN. (Pat). Panujące od
dni kilku ulewy na całej zachodniej
Rivierze włoskiej spowodowałypo-
ważne szkody,

W. Dolceacqum osunęło się około
100.000 metrów sześciennych ziemi,
niszcząc przeszło dwieście tysięcy
drzew oliwnych ,powodując zawale-
nie się dśmiu domów.

  

 

i przeziębieniuw cierpie-        
   

   

żywiołowe
W Pigna zawaliło się kilka do-

mów, uległy zniszczeniu rozległe
winnice i kilka górskich dróg.

BURZE POWODUJĄ KATASTRC-
FY PAROWCÓW I HOLOWNI

i e KÓW.
PARYŻ. (Pat). W kanale La

Manche na wybrzeżu Anglji od świąt
Bożego Narodzenia szaleje burza,
której ofiarą padło już 30 osób.
Wczoraj fale wyrzuciły na brzeg sza
lupę pod „Marloes (w hr, Pemork w
Angljij. Od 10 dni niema wiadomo-
ści o parowcu, który odpłynął z Ply-
mouth z 10 ludźmi. Zatonął też pa-
rowiec „Kentbrook* z osobami. Z

2ORA reznych, a a. „Ulysses“ falem « & zm osoby.wstrzymują walki w Abisynji |Ąfzzz cezar!mieś WESŃCIoss as. ranie: dzy Russaroe i Bangoe wpadł na
ADDIS ABEBA. -Z frontu północ- 'linje włoskie, ale. żadne większe

nego donoszą, że od 7 dni trwają tam działania nie są z ich strony!  przed-
ulewy, tamujące wszelkie znaczniej- siębrane, prawdopodobnie spowodu
sze operacje strategiczne. Jest. toświąt Bożego Narodzenia.
zjawisko nienotowane już od =. Według informacyj, jakie nade-
roku, gdyż normalnie okres desz- jszły do Berbera w okolicy Daggabur
czów rozpoczyna się na płaskowzgó-|był zmuszony do lądowania samolot
rzu najwcześniej w połówie marca. |włóski, ' Trzech. lótników  Żostało
W krótkich okresach przerwy po- |rzekomo zastrzelonych przez abisyń
między jednym a drugim deszczem |czyków,
wojska włoskie bombardują skupie-
nia abisyńczyków, szczególniej w DORADCA ABISYŃSKI.
prowincji Scire i Wolkait. ‚ „.ADDIS ABEBA, (Pat). Wczoraj

Droga z Addis-Abeby: do: Dessje wieczoiem przybył z Dżibuti nowy
stała się zupełnie niedostępna i gru- doradca rządu .abisyńskiego. Jest ito
pa dziennikarzy, lktórzy przed paru amerykanin, John Spencer, doktor
dniami wyruszyli do Dessje, obozuje prawa uniwersytetu  Varvarda (w
w górach, gdyż samochody nie mogą Vambridga w st. Massachussets),
ruszyć naprzód. znawca” prawa międzynarodowego.

WARSZAWA. Pat. Na froncie, Spencera .zaangażowata
północnym trwa nacisk abisyński na abisyńska w Genewie.

 

delegacja

RZYM. (Pat). O ostatnich ope- po dokonaniu zieconega im zadania.
racjach włoskich na froncie połud- Dnia 2 stycznia większy oddział wy-
niowym donosi agencja Stefaniego z wiadowiczy złożony z dubatów, as-
Dolo: Marsz zbrojnych oddziałów .kierów dotarł do Areri, uderzył na
rasa Desta posunął się stopniowo do 'przeciwnika i błyskawicznie zajął
Areri miejscowości na prawym brze- pierwszą linję okopów, jednocześnie
gu rzeki Ganale Dorin. Miejscowość cząłgi włoskie uderzyły z. flanku na
ta składa się z grupy chat i tukulów |trzecią linję okopów abisyńskich.|
rozrzuconych wśród palm i
Dnia 1 stycznia dowództwó włoskie
poleciło dokonanie rekonesansu |cy, których było około 500, usiło-
przez drobny oddział dubatów  dla|wali stawić zaciekły opór, ałe mu-
oceny liczebności przeciwnika, Du-)sieli cofnąć się ze swoich pozycyj.
baci szybkim marszem doszli do| Walka trwała od świtu do zachodu
Areri i znienacka napadli na pozycje
abisyńskie, wywiązała się obustron-
na zaciekłą strzelanina.  Dubaci,
stwierdziwszy, że mają przed sobą
znaczne siły przeciwnika, cołnęli się

Nowa dywizja „Val Pusteria“ odpłynęła
do Afryki

lasów.| Wojska włoskie dotarły następnie

bitychi 15 ranionych dubatów,

do drugiej linji okopów. Abisyńczy-!

słońca. Abisyńczycy stracili ponad'
150 zabitych i rannych, straty wło-|
skie wynosiły 1 zabitego Włocha z!
czołgu, 3 dubatów i 1 askarysa za-

    

 šiosuję się Tabletki Togal.
| Togal powoduje spadek
iemperatury. CENAZŁ150.
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| PARYŻ, (Pat). „L'homme libre“
zapytuje, czy Niemicy zmierzają do
jułortyfikowania Nadrenji. Program
„odwetu, pisze opracowany w r. 1919
'pzez gen. von Seeckta i sztab gene-
jralny wykonany jest z całą ścisło-
ścią. Wszystkie obciążenia, obarcza-
jące Niemcy, zostały już zniesione.
Nadrenja została ewakuowana przed
„terminem. Niemcy uzbroiły się na
' morzu, lądzie i w powietrzu. Brak im
„tylko jednego, mianowicie punktu o-
parcia dla inwazji, która miałaby na
celu gwałtowne  unieszkodliwienie
dziedzicznego wroga ma zachodzie.
Dlatego Niemcy dążą do ufortyfiko-
wania Nadrenji, Publicysta apeluje

‚ мн i i GK ia a KOCDĄ

AMBASADOR NIEMIECKI
| U MUSSOLINIEGO.

'miecki w Rzymie von Hassel
wczoraj przyjęty w pałacu wenec-
kim przez Mussoli
odbył konferencję.

ŚMIAŁY NAPAD BANDYCKI
NA BANK.

* BUKARESZT, (Pat). Niezwykły
napad na dom bankowy wydarzył
się w powiatowem mieście Buzau.
Trzech uzbrojonych bandytów wtar-
gnęło do banku w godzinach ran-
nych, natychmiast po rozpoczęciu

 

       
  

'_ Niemcy. przygotowani,do odwetu
(Fortyfikacja nadrenji |

RZYM. (Pat). Gazeta urzędowa
z dnia 7-go stycznia ogłasza dekret
w sprawie utworzenia nowej dywizji
piechoty. Ilość dywizyj regularnych,
stworzonych na miejsce dywizyj, wy-
słanych do Afryki wschodniej, wy-
nosi dotychczas 6. Liczba ta zostaje
obecnie powiększona do 7-miu.
MW skład nowej dywizji wchodzić bę-
dzie jeden pułk artylerji, dzięki cze-
mu dywizja ta mieć będzie znacznie
lepsze wyposażenie artyleryjskie niż
dywizje, zorganizowane dotychczas.

Pierwsze transporty mowej dy-
wizji, noszącej miano „Val Pusteria''
odpłynęży ;do Afryki, W. dniu wczo-
rajszym odpłynęły dalsze oddziały
należące do pierwszego i 7 pułku
alpejskiega.

WIZERUNEK MATKI BOSKIEJ.
RZYM. (Pat). Na pokładzie okrę-

tu „Comte Grande" odpłynął wczo-
raj z Neapolu wizerunek Matki Bo-

skiej ofiarowany wojsku przez oby- urzędowania, kiedy w urzędzie znaj-
wateli miasta Faenza. Wi uroczysto-  dowali się zaledwie kasjer i urzęd-
ści późeśnania wizerunku Matki Bo- nik, i zażądali wydania gotówki.
skiej, który procesją przeniesiono z | Bezbronni urzędnicy wydali bandy-
katedry na pokład okrętu wzięli u- „tom calą gotówikę, znajdującą się w
dział: następca tronu, z małżonką, kasie w sumie 130.000 lei.
RAA Ascelezi oraz gen. Baistro- | zbiegli bez śladu.
©. . i

ias ai I PROSZKI DOBYKwa iT UNOATIKA

Manewry floty francuskiej na morzu
Śródziemnem

LONDYN. Pat). Szešciotygokdnio- zku z sytuacją na morzu Śródziem-
we manewry silnej eskadry iran- nem. Inna eskadra francuska, która
cuskiej w pobliżu wybrzeży maro- we wtorek wyrusza z Brestu, będzie
kańskich mają związek z francuskie- się trzymała wpobliżu Gibraltaru,
mi zarządzeniami mającemi na celu aby móc w razie potrzeby, znaleźć
zapewnienie bezpieczeństwa wzwią się we wschodniej części

57557 | ŠrOziemnego w Cciągu 3—4 dni.

AMBASADOR POLSKI NA AU- Zpośród innych zarządzeń fran-
DJENCJI U MIN. EDENA. cuskich, należy wymienić pośpieszną

LONDYN. (Pat). Mim. Edenprzyj- organizację nowej bazy morskiej
muje obecnie w kiolejności starszeń-| Swelekedib w pobliżu Oranu.
stwa wszystkich akredytowanych w:

 

 

 

Bandyci |

morza||

skały holownik fińskiej artylerji po-
brzeżnej. Uratowano 3 żołnierzy,
'zatonęło 6 2ołnierzy, kobieta i
dziecko.

}
„do opinji publicznej Francji, aby na
„to nie pozwoliła, odpowiedzialność
;za to spadłaby na nią. :

    
    

wyrėžnia sięoblitą niewy-
sychojącą pianą, zmiękcza
najtwardszy zorosł, nie po-
drażnią skóry i czyni gole.
nie bezbolesnem. Używaj
20łem a przekonasz się, że
jednak zdobrych nojlep:zy
test tylko

If Spłonięcie kościoła
| " zabytkowego

WADOWICE. (Pat). Nocy wczo-
rajszej spłonął zabytkowy kościół
|parafjalny w Wysokiej pow. wodo-
wickiego. Ofiarą pożaru padł drew-
niany budynek kościelny wraz ze
wszystkiemi sprzętami  liturgiczne-
mi.

 

Pogorszenie sytuacji
PARYŻ. (Pat). Prasa francuska

poświęca szereg artykułów sytuacji
międzynarodowej. „L'Oeuvre“ zwra-
ca uwagę na poruszenie w kołach

| anglosaskich i skandynawskich, wy-
wołane na skutek bombardowania
szwedzkiego lazaretu, przewidując,
że żądania abisyńskie będą obecnie
badane przez Genewę z žyczliwo-.
ścią. Zdaniem pism sprawa Włoch

j doznała poogorszenie zarówno pod
względem moralnym jak i materjal-|
nym. Liczne koła chciałyby sprawę

, LONDYN, (Pat). Rząd angielski

'sa prace fortyfikacyjne. W miejsco-
| wości tej stanowiącej główny angiel-
,ski punkt oporu w Atryce Wschod-|
|niej mają być ustawione w ciągu
|najbliższych tygodni <iężkie działa.
Jednocześnie formuje się korpus

Włochów w Genewie
pozostawić czasowi, licząc na to, że
Włochy wyczerpią się w  Abisynji,
jednak Eden nie będzie mógł dopu-
ścić do zwłoki, licząc się z opinią
brytyjskiego sztabu generalnego, że
wojna powinna być  jaknajrychlej
skończona. Przedewszystkiem —@а-
tego, że sztab angielski pragnie u-
niknąć zbytniego zmniejszenia wło-
skiej potęgi wojennej ze względu na
równowagę sił w Europie, a głwnie
ze względu na Niemcy.

RZYM. (Pat). -Abasador nie: Anglicy fortyfikują swoje jkolonje wsAfryce
ochotniczy z pośród angielskich in-

oliniego, z którym postanowił przeprowadzić w Homba żynierów i dawnych artylerzystów.
TORPEDOWCE ANGIELSKIE

PŁYNĄ NA WSCHOD.
ATENY. Pat). Do portu w Pireu-

sie.zawinęły 4 angielskie torpedow-
ce. Przybycie trzech dalszych tor-
pedowców angielskich oczekiwane
jest jutro.

Zasieki drutów kolczastych między Egiptem
| a Libją

LONDYN. (Pat). Reuter donosi z
„Aleksandrji, že na przestrzeni 320
|klm. pomiędzy Egiptem a Libią ciąg-
|ną się nieprzerwane żasieki drutów
kalczastych, które w wielu miej-
scach posiadają szerokość 5 metrów
a wysokość wzrostu ludzkiego. Prze-
kroczenie bez upoważnienia granicy
grozi utratą życia. Patrole włoskie
bez przerwy przebiegają pomiędzy
posterunkami granicznemi, gdzie u-
mieszczone są w ukryciu gniazda
karabinów maszynowych. Samoloty
zarówno włoskie, jak i angielskie u-
noszą się ponad granicą.

{
Į
1
| W. niektórych punktach granicy

bardzo ważne zagadnienie stanowi
sprawa wody.

Z konieczności musiano wprowa-
dzić „rozejm wody'. Włosi przecho-
dzą na stronę egipską, by zaopa-
trzeć się w wodę pod dozorem pa-
troli egipskich.

W. Cyrenaice panuje duże oży-
wienie. Liczba samolotów i ma-
terjału wojennego wzrasta z każdym
dniem.

CZY STRAJK GÓRNIKÓW
W. ANGLJI NASTĄPI?

LONDYN. (Pat). Dziś odbędzie
się oczekiwane z największem zain-
teresowaniem, wspólne posiedzenie
przedsiawicieli związku właścicieli
kopalń i egzekutywy federacji górni-
ków, ną którem właściciele kopalń

CZYTAJCIE TYGODNIK Londynie: ambasadorów i posłów. | G PA DRZEZIEBIENIE przedstawić mają szczegóły projektu

WIE kó 3 W dniu wczorajszym man. Eden WYBORY W HISZPANJI SE GŁOWY Z BÓW odrębnych w poszczególnych  okrę-

” LkA POLSKA przyjął ambasadora Polski. W toku! MADRYT. (Pat). Ogłoszono de- BÓLEGŁOWYZĘBÓW: gach podwyżek płac. Posiedzenie
Nr. 53.

Narodowy organ walki

cena 10 groszy

dłuższej i serdecznej rozmowy: Bry- |kret prez
"tyjski minister spraw zagranicznych |tezów. Wybory wyznaczono na 16
wyczerpująco omówił z ambasado- |lutego. Datę wyborów ściślejszych

enta © rozwiązaniu kor- ŻĄDAJĄ ORYGINALNYCH PROSZKÓWpasana1„KOGUTKIEM“
PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ

(DYŽSAįUž NAŠLADOWBICTWA

oczekiwane jest z największem zain-
teresowaniem, Od niego zależeć bę-  

mn

dzie, czy górnicy przystąpią do pro-
'rem Raczyńskim aktualne zagadnie-|oznaczono na 1 marca. Nowa izba | SĄ.TYLKO JEDNE || damowanego na koniec stycznia

Do aabycia we wszystkich kioskach. nia stosunków brytyjsko-polskich. (zbierze się 16 marca. strajku węgłowego.  



   

 

Budżet poństod na rok 1936-37
Nim Sejm przystąpi do nieśmia-

łej dyskusji szczegółowej nad rzą-

dowym projektem budżetu, warto

przyjrzeć się dokładnie głównym
grupom wydatków i dochodów.

Pierwsza z kolei pozycja, to Pre-

zydent Rzeczypospolitej. Wydatki

mają wynosić 2 miljony 719 tys. zł.

Są to głównie koszta utrzymania

kancelarji cywilnej i gabinetu woj-

skowego. Należy podkreślić, że wy-

datki będą o przeeszło miljon zł.

mniejsze, niż mp. w roku 1930-31.

Prasa rządowa doniosła, że p. Pre-
zydent polecił zmniejszyć swe pobo-
ry o 60 tys. zł. rocznie. To też za-
miast 255 tys. zł. widzimy pozycję

195 tys. zł. W ten sposób pobory
p. Prezydenta zbliżają się stopniowo
do wysokości przedmajowych. W ro-
ku 1925, gdy Prezydentem był Stan.
Wożciechowski, preliminowano 120
tys. zł. Kurs złotego był wówczas
coprawda inny. W. I- kwartale
1926 r. Prezydent Wojciechowski

otrzymał 22.500 zł., coby wynosiło
90 tys. zł. w stosunku rocznym. O-
bóz pomajowy stanął na.stanowisku,
że do najwyższej godności w Polsce
muszą być przywiązane wyłższe po-
bory, toteż w roku 1927-28 prelimi-
nowano 180 tys. zł.

W: następnym roku wprowadzono
po raz pierwszy pozycję „Fundusz
do rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej” w kwocie 60 tys. zł.
Ten wydatek pozostawiono bez
zmiany w budżecie przyszłorocz-
nym. Jak wiadomo, żadne fundusze
dyspozycyjne nie zastały obniżone.

ancelarja cywilna p. Prezyden-
ta kosztować będzie 1 milj. 552 tys.
zł, w czem płace 670 tys. zł. Co do
samochodów, to preliminarz wyka-
zuje tylko jeden osobowy, trzy cię-
żarowe, ale zato gabinet wojskowy
mą aż 9 osdbowych i 1 ciężarowy.
Czyż tutaj mie możnaby zrobić o-
szczędności? Czy urzędnicy na Zam-
ku, stosunkowo nieliczni, potrzebują
istotnie aż 10 samochodów?
W dziale wydatków jest. jeszcze

kwota 191.650 zł. na reprezentację,
przeznaczona — jak czytamy w ob-
jaśnieniach — na podróże po kraju,
przyjęcia etc. Osdbno figuruje kwota
13.250 zł. na urządzenia reprezenta-
cyjne. Gabinet wojskowy posiada
jeszcze. jeden. fundusz pagebavės
ny w wysokości 22 tys. zł.
A teraz Sejm i Senat, Oszczęd-

mości są tu znaczne, ale tylko dzięki
temu, że zmniejszyła się znacznie
liczba posłów i senatorów. Diety

słów mają wynosić 2.520.417 zł.
W roku 1934-35 wydano na ten cel
5.246.379 zł. A więc wydatki zmalały
więcej, niż o połowę, ale nie zapo-
minajmy, że liczba posłów zmalała
jeszcze bardziej. Wszak ustawowa
liczba posłów wynosi 208. (poprzed-
nio 444), a kilka mandatów jest nie-
obsadzonych z powodu śmierci po-
słów lub braku dostatecznej liczby
głosów w dn. 8 września, W rzeczy-
wistości zatem, biorąc procentowo,
zna diety wzrosły, gdyż —
j wiadomo, zwiększono pobory

wicemars. jw.

Wydatki ma środki lol uosti ła się pod łóżko, kopnąt nogą.zwiększono z 12 do 15 tys. (1 samo-
e. Senat zato ma 2 samiochody.
a

28 tys. zł.
rzeci dział — Komtroła Pań-

stwowa — kosztuje 4 т 452 tys.
zł. W porównaniu z popr. iemi
budżetami niema -prawie żadnych
oszczędności Lwia część wydatków
to płace.

ez zmian pozostawiono również
budżet Prezydjum Rady Ministrów
(3 milj, 211 tys. zł.). Główny wyda-
tek w tym dziale to Fundusz Kultu-
ry Narodowej (1 mil. 11 tys. zł.). W
porównaniu z poprzedniemi budże-
tami ta pozycja rośnie.

Prawie miljon (904 tys. zł.) kosz-
tować będzie Najwyższy. Trybunał
Administracyjny. Nowością jest tu
wydatek na samochód, który — jak
czytamy w  objaśnieniach został
przydzielony prezesowi Trybunału w
okresie 1935-36. Alkurat w tych
ciężkich czasach!
W samem Prezydjum Rady: Mi-

nistrów liczby samochodów nie po-
dano, ale z poprzednich preliminarzy
należy wnioskować, že jest ich 6.
Wydatki na płace zwiększono o 100
o zł, (z 578 tys. do 678 tys. zł), co

jaśnienia tłumaczą koniecznością
pełnej obsady preliminowanych eta-
tów. A dla czego nie znieść tych e-
tatów, jeśli były przez dłuższy czas
nieobsadzone i żadn
nie było? Dlaczego
w Prezydjum Rady

reprezentację przewidziano w
budżecie sejmu 31 tys. zł., senatu —

i Stwierdził, że w torebce tej ‹

mierza wydać 38 milj. 100 tys. zł. W
tej kwocie mieszczą się: fundusz dy-
spozycyjny — 4milj, 260 tys. zł.
Łącznie zatem te dwa fundusze wy-
noszą prawie 9 milj, zł. Pozostały
bez zmiany i wynoszą teraz już bli-
sko 25 prac. całego budżetu MSZ.
Różne wydatki .obcięto, różne o-
szczędności zarządzono, ale fundu-
sze dyspozycyjne mają być niety-
kalne!

Min. Spraw Zagranicznych po-
siada 5 samochodów, w tem 1 „za-
pasowy*. Naturalnie poza tem roz-
porządzają samochodami urzędy
podległe ministerstwu, np. komisa-
rjat w Gdańsku, ambasady, posel-
stwa etc.

Zamiast zrobić oszczędności na
wydatkach reprezentacyjnych i fun-
duszach dyspozycyjnych  zmniejszo-
no o 700 tys. zł, (z 1200 tys. do 5.000
tys.) wydatki na opiekę nad emi-
grantami zagranicą, oraz o 300 tys.
dopłatę do tunduszu emigracyjnego.

Pokaźną sumę tworzą wydatki z
tytułu należenia do instytucyj mię-
dzynarodowych. Na sekretarjat Ligi
Narodów preliminowano 1 mil. 670
tys. zł. Ponieważ większe państwa
płacą jeszcze wyższe składki człon-
kowskie, przeto instytucja genewska
pożera kilkadziesiąt miljonów zło-
tych rocznie. Kiedyż członkowie za-
żądają przeprowadzenia odpoawied-
nich oszczędności? Że biura Ligi Na-
radów opanowała masonerja, to je-
szcze nie dowód, aby tym panom
płacić takie pensje, jakie sobie wy-
znączą,

OCZY NASZE WYMAGAJĄ DUżO
ŚWIATŁA.

Wzrok największy skarb człowieka,
należy ochraniać od przemęczenia przez
właściwe oświetlenie miejsc pracy. Ostat-
nio nauka i technika wykonały nowy  pal-
nik ze specjalnego
wolframowego, skutkiem czego bez powięk-
szenia poboru prądu przez żarówkę, wydo- |
byto z niej do 20 proc. więcej światła, niż
z typów żarówek produkowanych  dotych-
czas.
W OSRAMÓWKACH-D wyrobu pol-

"skiego jest zastosowane to wybitne udo-
skonalenie, używając przeto OSRAMÓ-
WEK-D, spożywca otrzymuje do 20% а- 1 ®
tensywniejsze oświetlenie, bez zwiększenia
kosztów za prąd i przy dotychczasowej ce-
nie żarówki,

OSRAMÓWKI-D posiadają wycecho-
waną na mich śwarantowaną przez fabrykę
wydajność świetlną w Dlm i pobór mocy j
prądu w watach,

dwuskrętnego drutu |

Zaniedbanie kulturałne Wilna
Zabudowamiasta w świetle statystyki

Od jednego z przyjezdnych, od-

wiedzających nasze miasto poraz

pierwszy, usłyszałem niedawno, że

istnieje nie jedno Wilno, lecz dwa

a może nawet trzy Wilna różne.

Pierwsze Wilno, z pośród tych do-

mniemanych trzech, jest miastem o

wybitnie polskim charakterze, bar-

dzo podobnem do Krakowa, Lublina,

Piotrkowa. Ma ono stare prześliczne

kościoły, wąskie, pełne charakteru

ulice, dużo zabytkowych budowli

świeckich... i liczy około 30 tys.

mieszkańców. To Wilno, istotne i

prawdziwe Wilno, stanowi dzielnica

śródmieścia aż do Ostrej Bramy, ul.

Zawalnej, Wiieńskiej i Mostowej,

łącznie z Zarzeczem, częścią Anto-

kola i Śnipiszek. j
Drugie Wilno, to rosyjsko - sybe-

ryjskie osiedle w okolicach dworca

towarowego i różnych ulic Archa-

nielskich, Kijowskich, Nowych Świa-

tów etc.

Wreszcie trzecie Wilno to Wilno

— wieś. $а to rozległe peryferja

miasta, o rozrzuconem zabudowaniu

typu wiejskiego, z ogrodami, polami.

Powyższa charakterystyka — па-

szego miasta, może nieco para-

doksalnie ujęta, nie adbiegajednak

zbyt daleko od rzeczywistości Po-

twierdza to materjał statystyczny,

aidso niedawno „er z

Urząd Sta ny, a © iowo ju

A:m„Dzienniku Wileń-

skim”, w jednym z poprzednich 'ar-

tykułów. Wspomniany matecjał do-
tyczy statystyki nieruchomości ibu-

dynków. W! Wilnie jest d$ółem nie-

ruchomości mieszkalnych 7750, z

nich  jednomieszkaniowych 2140,
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Napa
MOŁODECZNO. (Pat).

5 bm, około godz. 17 dokonano na-
padu rabunkowego na Jadwigę Stan
-kiewiczową, zam. z dziećmi w kol.
Sosnowce, gm. rakowskiej. Jeden ze
sprawców, uzbrojany w siekierę, z
zawiązaną twarzą, po wejściu do
mieszkania zakrzyczał „ręce do gó-
ry”, a następnie zadał siekierą kilka
ciosów w głowę Stankiewiczowej,
która upadła na podłogę. Z kolei
napastnik uderzył siekierą 3-letnią
córkę i 12-letniego syna ŚStankiewi-
czowej, a 8-letnią córkę, która >=

tym czasie czwarte dziecku Stan-
kiewiczowej, Jerzy, lat 9, wybiegł
na ulicę i wszczął
cem pobiegł bandyta, lecz nie zdo-
łał go echwiytać, wrócił do mieszka-
nia, wyrkał z komody szufladę i za-
brał torebkę z nasionami, a gdy

pieniędzy, rzucił ją i zbiegł do po-

МЕНЕЧОЛБЬ | RA M BD NSTOKIA

Nowošci wydawnicze
„PRASA“ JAKO MIESIĘCZNIK. |
Od jesieni r. b. czasopismo „Pra-

sa“, organ Polskiego Związku Wy-
dawiców Dzienników i Czasopism,
poświęcony sprawom wydawniczym
i prasowym, ukazuje się jako mie-
sięcznik.

Ostatnio wyszedł z druku zeszyt
grudniowy „Prasy”, który zawiera
treść n. ą:

Fr. Głowiński — Metoda agand
wydawniczej; Stały Komitet Pesach.
wawczy Międzynarodowych Federacyj Pra-
sowych; Prasa polska przed 100 laty; 25-
lecie Ilustrowanego _Kurjera Codziennego;
Życie organizacyjne: Prace Komisji Porozu-
miewawczej Wydawoów
Prace Polskiego Związku Wydawców; Spra-

koli ; № ienniki zi гwy portażowe; Nowe dzienniki ted | W. nocy z 5 sia 6 bm. do mieszka-
szawie; Organizacje dziennikarskie;
nictwo dziennikarskie; Kronika krajowa;
Praktyczne uwagi techniczne; Ustawy iroz-
porządzenia, dotyczące prasy; Prasanasze-
rokim świecie: iennikarze na froncie
abisyńskim; Ceny gazet w Szwajcarii nie

ej szkody z tego | będą obniżone.
i na place,

aa. mają |w administracji „Prasy'* (Warszawa,
Cena zeszytu 1 zł. Do nabycia

być o 80proc. większe miż przed|Krak. Przedm. 40, m. 11), w więk-|
pięciu laty? i

Fundusz dyspozycyjny pozostaje |
— oczywiście — bez zmian w wyso-
kości 200 tys. zł,

Min. Spraw Zagranicznych

szych

| nosi
za-' wpłac

Paa i OEI

Roczna prenumerata „Prasy” wy-|
zł. 10—; prenwneratę należy
ać na konto P.K„O. Nr. 18.606,‘

alarm. Za chłop- R

i Dziennikarzy; |

d rabunkowy uzbrojonych;w siekiery
W. dniu bliskiego lasu. Czy cokolwiek zosta-

to zrabowane — narazie nie stwier-
dzono. Z ujawnionych śladów nale-
ży sądzić, że sprawców było 2 lub
3. Poranioną Stankiewiczową i jej
dzieci umieszczono w szpitalu w
Mołodecznie lecz jaki jest ich stan
zdrowia — niewiadomo. Pod zarzu-
tem współudziału w napadzie za- porty
trzymano Antoniego Rudego. Dalsze
dochodzenie w toku.

 

BÓJKA NANOŻE:PODCZAS ZA-
| BAWY ZAKOŃCZYŁA SIĘ
| ‚ ŚMIERCIĄ. й
‘ № dniu 5 bm. ogodz. 22 w maj.

аКойсе, gm. rudomińskiej, w cza-
sie zabawy tanecznej Jerzy, Witold
i Franciszek Rutkiewiczowie, m-cy
maj. Rakońce, oraz Aleksander Zu-
brzycki, m-c wsi Bogusze zranili no-
żami Jana Jurgielewicza, m-ca maj.
Rakońce. Jurgielewicz po upływie
'pół godziny zmarł. Bójka powstała
„na tle porachunków osobistych.
Iaaa iii sa A A НЫZAS GLINY. °
| Podczas wydobywania gliny ze
iwgórza Chrzanki, jdującego się
koło wsi Jadlińce gm. janowskiej,
wydarzył się nieszczęśliwy wypadek.
Mianowicie część wzgórza skiutkiem
podmycia usunęło się zasypując. 3
robotników Aleksandra *Chowańca,
Michała Karasia i Zy, Sie-
maszkę. Dzięki natychmiastowej
akcji ratunikowej zasypanych robot-
ników zdołano uratować. Jeden tyl-
ko z robotników Karaś uległ zmia-
żdżeniu prawego przedramienia,
skutkiem czega został skierowany
do szpitala. (h)

SKRADLI RUBŁE CARSKIE.
' miejsce ś. p. Piotra Cho
'
i

nia wdowy Piotrowskiej Weroniki,
mieszkanki osady Gliniaki gm. twe-
reckiej dostali się złodzieje, którzy
zrabowali z okutego kura 148 rb. w
srebrze i 95 rb. w złocie, Iktėore to
pieniądze przechowywała  jakiapo-
sag dla swej 17 letniej córki Marji.

CHOROBY ZAKAŻNE
NA WILEŃSZCZYŹNIE.

Inspektor lekarski powiatów wo-
jewództwa wileńskiego sporządził
wykaz zachorowań i zgonów na cho-

RONY

dwumieszkaniowych 1319, a więcej
mieszkaniowych 2691.

Te domy jedno i dwumieszkanio-
we to właśnie Wilno - wieś i ta wieś
kresowa, pobudowana z drzewa, bo.
na ogólną ilość mieszkalnych bu-
dyników w Wilnie wynoszącą 11862
objektėw drewnianych jest až 8673
czyli 73,1 proc. Parterowych jest'
8864, jednopiętrowych 1934, dwu-|
piętrowych 756, 3-piętrowych 239,!
czteropiętrowych i wyższych  28.'
Wilno miasto nie jest więc rozległe,
jeśli przyjmiemy, że miasto składa|
się z budynków  dwupiętrowych i
wyższych. !
= i nie kulturalne Wilna

wynika z zestawień następujących:
budynków posiadających elektrycz-|
ność jest

11862), wodociąg 1466 (!), kanaliza-
cję 1189, gaz 112. Jeśli za minimum
urządzeń miejskich w znaczeniu eu-

ropejskiem uznamy posiadanie łącz-
nie elektryczności, wodociągu i ka-
nalizacji, to tym wymaganiom odpo-

wiada w Wilnie zaledwie 908 bu-
dyrków, a więc około 8 proc. Z po-
wyższego widać, że dla władz miej-

skich, oraz przedsiębiorstw  miej-
skich takich jak elektrownia, wodo-
ciągi i kanalizacja jest jeszcze bar-
dzo obszerne pole działania,

Zgęszczenie mieszkańców w bu-
dynkach przedstawia się następują-
co: mieszkań na jedną nieruchomość
przypada 5,1, osób na nieruchomość
24,7, osób na budynek 16,1.

J. Ch.
4675 (па ogólną liczbęi

Oczy.zwrócone na Genewę
PARYŻ. (Pat). Przyjazd ambasa-

dora francuskiego przy Kiwirynale
«de Chambrun do Paryża, jak pod-
ikrela „Le Journal“ budzi tem: więk-
sze zainteresowanie, że następuje on
w: chwili, gdy: amibasador włoski <w
Paryżu Cerutti udał się do Rzymu.
Nie należy jednak wysntuwać z tego
zbyt dalekoidącychwniosków, gdyż
jest oczywistem, że Francja nie mo-
że obecnie występować z żadną ini-
cjatywą uregułowania konfliktu "wło-
sko-abisyńśkiego.
W Rzymie zdają sobie sprawę z

tego, że-obecnie może zabrać głos'w
tej sprawie jedynie Liga Narodów,
dlatego oczy wsz i zwrócone
są na Genewę, gdzie 20 bm. zostanie
poruszona ikwestja włosko-abisyń-
ska. Rozszerzenie sańkcji ekono-

Japończycy umacni
PEKIN. (Pat). Z Kałganu (Mon-

golja wewnętrzna) donoszą, że w
6-ciu okręgach prowincji Czahar,
które ostatnio zastały okupowane,
wywieszono flagi mandżurskie i ja-
pońskie oraz:puszczono w obieg
banknoty Mandżukuo; Nowe władze
składają się wyłącznie z urzędników

micznych ma naftę nie należy do
kompetencji Rady, ale do komitetu.
Sprawa abisyńska może jednak być
poruszonana-Radzie spowodu dy-
skusji wywołanej niehumanitarnem
prowadzeniem wojny. Logicznie
rzecz biorąc, sprawa tą powinna po-
zwolić na omówienie jedynie «sku-
decznego środka, mogącego "położyć
kres gwałtom to jest zaprzestania
samej wojny. Tego rodzaju sytuacja
wymąga dokładnego „przygotowania,
aby ją można było lepiej wykorzy-
stać, "niż poprzednie «sposobności.
Dopiero'w świetle *tych rozważań
nabiera wiaściwego znaczenia przy-
jazd ambasadora de Chambrun do
Paryża po instrukcje, które będą
wykorzystane w Rzymie niewątpli-
wie jeszcze. przed. 20 bm.

ają się w Chinach
mandżurskich, którym przydzielono
doradców: japońskich. Prowincja Au-
yuan fortyfikujeswe.granice w oba-
wie przedofensywąwojsk mandżur-
skich. Przywódcy poszczególnych
szczepów ich stronnicy Ja-
ponji zażądali ustąpienia: 16 okręgów
prowincji Suyuan.

„| Robotnicy polscyw dalszym ciągu

PARYŻ. age "We czwartek roz-
oczną się z Francji nowe transpor-
% robotników polskich, którym od-
mówiono * sprawa *do zatrudnienia.”
Wśród dotkniętych temi zarządze-|W
niami są również "robotnicy, którzy
pracowalipo'6; 8 a nawet 9 lat, Fakt
ten wywołał w polskich kołach 'ro-
botniczych we ł'rancji duże * rozgo-
ryczenie.

* LYON. (Pat). "Decyzją minister-
stwa'pracy zostanąwznowionetrans

>reemigrantów - polskich na
koszt afrancuskiego.S
na wyjazd przyjmują prefektury.
'Z pośród robotników przemysłowych

 

| "WARSZAWA. (Pat). Dziś w 'dru-
|gim dniu obrad walnego zjazdu dele-
gatów zma9 CAai

' skiego, o lz, 12-ej'wpod. pr.

na mi Minister W, R. i O. P. prof.
W. Świętosławski. P. ministra ”powi-
tał imieniem zjazdu nowy prezes
związku nauczycielstwa polskiego
Jan Ki 0.
W odpowiedzi na

Minister zwrócił sięd
stępującemi słowami: Ё

„Panowie! Nie jest tu czas, ani

miejsce na kreślenie programów.
Cieszę się z nawiązania bliższego

kontaktu z-panami i uważam, że w

naszymi stosunku wzajemnym należy

wysunąć na czoło jedną rzecz: Zda-

wąćsobiesprawę z określonego ce-
lu i środków, jakiemi rozporządza-

witanie to p.
o zjazdu z na-

opuszczają Francję
(zgłoszenia wraz z rodzinami są licz-
ne. [
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CZECHACH NIE WOLNO NA-
LEŻEĆ DO HARCERSTWA POL-

"SKIEGO,
MOR. OSTRA'WA. (Pat). Czeska

rada szkolna okręgu  ostrawskiego
wydała zakaz należenia "młodzieży
szikół 'polskich do organizacji harcer-
stwa polskiego *w Czechosłowacji.
|Jest to nowy atak'na'organizację pol

ą, której apolityczność *wielokrot-
nie'przez same'władze czeskie był:
stwierdzaną. I w

 

(19145

Zjazd nauczycielski w warszawie
my. Sytuacja nas wszystkich i moje-
śo "resortu jest trudna. Zdajemy so-
bie sprawę z trudności i"będziemy z
niemi, walczyć. - nasza
winna odbywać się w  afmosferze
wzajemnego zrozumienia, zaufania,
jasności i rzetelności. Ufam w re-
zultaty naszej współpracy i życzę
panom owocnych obrad”.

KATASTROFA NA PRZEJEŹDZIE
' “КОГЕЛОХУМ, ы

BIAŁYSTOK. (Pat). Na przejeź-
dzie kolejowym koło stacji Pasiecki
na linji Tłuszcz—Ostrołęka pociąg
osobowy najechał na furmanikę. Za-
bici zostali jadący Kraw-
czyk i jego żona. lch 12 letnige
Władysław ocalał, ponosząc tylko
lekkie obrażenia. S aa

 

Nowego akademika nie wybrano
P.A.T. donosi: W dniu 6 stycznia

odbyło się zebranie Palskiej Aikade-
mji Literatury poświęcone wyborom
nowego akademika  literatu na

iego.

W zebraniu wzięli udział: prezes

Wacław.Sieroszewski, "wiceprezes

 

Leopold Staff, : sekretarz generalny
Juljusz Kaden- i, -oraz а-

roby zakaźne i inne, występujące
nagminnie, Za czas od 29.XH r. ub.

' do31 grudnia r. ub. na terenie woje-
wództwa wileńskićgo: jaglica — 57

kademicy literatury: Wacław Be-
«rent, Karol Irzykowski, Juliusz Klei-
ner, Bolesław Leśmian, Zofja Nał-
kowska, Zenon Miriam Przesmycki,
Wincenty Rzymowski, Jerzy Sza-
niawski, Tadeusz Zieliński i Tadeusz
Boy Żeleński,
Po przedstawieniu przez poszcze-

śólnych akademików literatury umo
„tywowanych kandydatur na piśmie
przeprowadzono dwa kolejne głoso-
wania przewidziane wpar. 23 regu-
laminu Polskiej Akademji Literatury
z dnia 10 lutego 1935 roku.

Ponieważ żadna kandydatura nie

zachorowań, gruźlica otw, — 17 uzyskała wymaganej regulaminem
wyp. zachorowań, płonica — 9 wyp. 3/4 głosów / obecn akademików
zachor., błonica i róża po 3 „za- literatury, odroczono wybory w

chorowań, ospa wietrzna i świnka — myśl par. 23 regulaminu na jeden

po 2wyp. zachorowań. miesiąc. sk
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© munizmu, dla interesów plutokracji

0 POKÓJ
Wyprawa afrykańska Włoch od sa-

mego początku żywo interesuje opinię

publiczną wszystkich krajów europej-

skich, W Polsce różne na nią pano-
wały poglądy. Można było do czasu
nie przypisywać temu większego zna-

czenia — wszak, zdawało się, intere-

sy polskie nie były w to bezpośrednio
zaangażowane. Położenie wszakże

zmieniło się zasadniczo w chwili, gdy
zatarg afrykański został przeniesiony
na grunt europejski i przeobraził się

w zatarg włosko - angielski. Od tego

czasu bowiem ujawniło się już wyraź-

nie niebezpieczeństwo wojny europej-
skiej. '

Niebezpieczeństwo to nie jest jesz-

cze zażegnane. Wynika ono z faktu u-

życia przez W, Brytanję Ligi Narodów

jako narzędzia celem zmuszenia
Włoch do zaniechania wyprawy afry-
kańskiej. Kierownicy W. Brytanji u-

znali za właściwe nie występować
wprost i jawnie w obronie interesów
swego państwa, lecz wysunąć na front '

Ligę i przez zastosowanie sankcyj fi-
nansowych i gospodarczych wywrzeć
nacisk na Włochy. Jednakowoż
sankcje stosowane od 18 listopada 0-

kazały się nieskuteczne. Wówczas An-

&а wysunęła sprawę rozszerzenia ich

na naftę, przedmiot niezbędny dla

floty i dla współczesnej, zmotoryzowa-
nej armji, Powstrzymanie dowozu na-
fty do Włoch, które jej u siebie nie po-

siadają, zmusiłoby je po pewnym cza-
sie do zaniechania działań wojennych!

Nie wystarczy wszakże sam zakaz,
bo napewno znaleźliby się tacy, coby
dla zysku lub też względów politycz-
nych naftę Włochom _ dostarczali.
Trzebaby tedy uciec się do blokady.
A od blokady do ratargu zbrojnego
krok już tylko jeden. Tak zawisła nad

Europą groza wojny. Jeśli do katastro-
fy nie doszło, to zawdzięczać należy

przedewszystkiem polityce francu-
skiej, która jest wynikiem zdecydowa-
nie antywojennego stanowiska

opinji publicznej we Fran-

bit
Plan paryski Laval - Hoare upadł

dzięki sprzeciwowi opinji pu-
blicznej w Anglji, Wywołał je-
dnak ten skutek, że sprawa naftowa
została znów odłożona, tym razem do
20 stycznia, Do tego czasu będzie wia-

dome stanowisko Stanów Zjednoczo-

nych,

Niebezpieczeństwo wojny zaostrzy-

ło się dzięki temu, że na scenę poli-

tyczną wystąpiły czynniki ukryte —
Żydzi, wolnomularstwo i komuniści,
które wyraźnie prą do „wojny religij-

nej” przeciw „łaszyzmowi”, j

W tej sytuacji polityka polska nie
może już być obojętna wobec tego, co |
się dzieje, a opinja publiczna polska

musi wobec zbliżających się wydarzeń

zająć jednolite i wyraźne stanowisko.

Jakie? Na to pytanie odpowiemy
zgóry— przeciwne wojnie, a więc i
temu wszystkiemu, co do wojny może ,

doprowadzić,

Nie sądzimy, by ludzkość mogła uni-
knąć wojen; uważamy, że w pewnych |

okolicznościach nie ma naród innego
wyjścia, jak chwycenie za broń. Może
to jednak czynić tylko wówczas, gdy w |

 
grę wchodzą jego najżywotniejsze in- |
teresy, a więc obrona swego teryto- |
rjum, lub też zagadnienia będące w
związku z jego misją dziejową, W
chwili obecnej nie mamy do czynienia
ani z tem, ani z tamtem. Możemy być

całkowicie neutralni wobec akcji W. |

Brytanji, broniącej swego panowania

na morzu Śródziemnem i swych intere-

sów w Afryce. Nie mamy żadnego po-

wodu do tego, by się nar.żać na wy-

siłek wojenny dla obrony wolnomular-
stwa, dla ułatwienia szerzeniu się ko-

żydowskiej i dla zniweczenia rozwoju
prądów narodowych w Europie, Nie
wierzymy w to, ażeby Liga Narodów
była kiedykolwiek zdolna do obrony |
kożokolwiek przed czemkolwiek i dla-
tego nie robi na nas żadnego wrażenia

argument, że trzeba stworzyć pre-

cedens wspólnej obrony; państw

q ze 'iw napastnikowi, Kompromitacja
Ligi będzie w oczach naszych li tylko  

| Sejmu, Więc

KRUSZEJĄCY FILAR
Dn. 6 b. m. rozpoczynają się w Lon-

dynie rokowania, które mają zadecy-
dować o dalszym przebiegu konfliktu
w górnictwie węglowem Anglii. Odby-
ły się już, jak wiadomo, dwa plebiscy-
ty górników i za każdym razem ol-
brzymia większość wypowiedziała się
za udzieleniem egzekutywie robotni-
ków upoważnienia do ogłoszenia straj-
ku we wszystkich kopalniach, o ile żą-
dania górników nie będą przez wła-
ścicieli kopalń uwzględnione. Stra;k
miałby w takim razie być rozpoczęty
dn, 27 b. m. po uprzedniem dwutygo-
dniowem, lub tygodniowem, stosownie
do zwyczajów miejscowych, wypowie-
dzeniu pracy. W ostatniem głosowa-
niu za upoważnieniem do ogłoszenia
strajku wypowiedziało się 478.000 gło-
sów, przeciwko 28.000, nastrój więc
jak widzimy, jest wśród górników bo-
jowy; kasy strajkowe są nieźle zaopa-
trzone, wymieniają sumę miljona stu
tysięcy funtów, co odpowiada pełnej
wypłacie zarobków w ciągu dwóch ty-
godni, Gotuje się więc bardzo poważ-
ne starcie gospodarcze, podotne do
wielkiego konfliktu z r. 1926. który po
wielu tygodniach trwania bezrobo-

! cia zakończył się tylko dzięki temu,
że skarb państwa wziął na siebie tym-
czasową wypłatę podwyżek, jakich do-
magali się górnicy.

I w obecnym zatargu chodzi o pod-
wyżkę płac zarobkowych, Górnicy żą-
dają podwyżek, które w ogólnej sumie
obciążyłyby koszty wydobycia węgla
kwotą ponad 18 miljonów funtów rocz-
nie. Właściciele kopalń odpowiadają
na to, że ich łączny czysty zysk nie o-
siąga nawet szóstej części tej sumy,
wobec czego nie są w stanie za.poko-
ić żądań swych robotników, Toczy się
więc dyskusja, w której obie strony za-
rzucają sobie wzajemnie winę za tak
stan kopalnictwa, podkreśla się prze-
starzałe urządzenia techniczne, nie po-
zwalające na oszczędniejszą gospodar-
kę i , 4. Istotnie, wiele kopalń an-
gielskich stoi pod względem technicz-
nym na bardzo niskim poziomie į mo-
dernizacja urządzeń postępuje bardzo
powoli. Czy to jednak rozwiązałoby
trudności? Koszt wydobycia oblicza-
ny na jedną tonnę spadłby niewątpli-
wie, ale jednocześnie spada również
liczba zatrudnionych ludzi; w ciągu о-

 

statnich trzech lat osiągnięto taki sku-
tek, że wydobycie kwartalne powięk-
szyło się o półtora miljona ton, a
liczba górników pracujących spadła o
70 a Więc techniczne ulepsze-
nia dadzą poszczególnym kopaln:om
możność lepszego wynagradzania ro-
botników, lecz jednocześnie zwiększą
bezrobocie. Uzdrowienie górnictwa wę-
ślowego według wzorów kapitalistycz-
nych wymagałoby w obecnej sytuacji
rynku unieruchomienia wszystkich ko-
palń, mających gorsze warunki eksplo-
atacji. Na to jednak nie chcą się zgo-
dzić ani właściciele tych kopalń, nie
chcą się pozwolić wykupić, ani też gór-
sa nie godzą się na opuszczenie do-
tychczasowego zajęcia i szukanie za-
robku w innej dziedzinie pracy. Są to
górnicy, nawykli dotego zawodu od
pokoleń, wiedzą, że wnętrze ziemi na
której siedzą, kryje w sobie bogac-
two i nie chcą go opuścić, wolą cze-
kać na lepsze czasy. Tymczasem zaś
według sprawozdań funkcjonarjuszy o-
pieki społecznej położenie jest takie,
że górnik pracujący w wielu okręgach
zasadniczo tylko cztery dni w tygo-
dniu, ma się gorzej, niż bezrobotny
pobierający zasiłek państwowy, które-
$o dzieci otrzymują bezpłatnie posiłek
w szkole.
Sprawa jest rzeczywiście niełatwa,

a jej znaczenie w ekonomji angielskiej
najlepiej uwydatni fakt, że liczba gór-
ników węglowych wynosi ponad 750
tysięcy, stanowią więc oni około szó-
stą część całej męskiej ludności kra-
ju, Czy istotnie dojdzie do strajku, tru-
dno przewidzieć. „Bardzo możliwe,
że skończy. się kompromisem przy
czynnym udziale skarzu państwa, jak
było poprzednim razem. Takie roz-
wiązanie przyczyniłoby się niewątpli-
wie do dalszego postępu myśli unaro-
dowienia kopalń, co jest już dziś
znacznie mniej dla przeciętnego Angli-
ka rażące, niż było jeszcze niedawno
temu.

Czytamy teraz bardzo często, że An.
ślja przezwyciężyła kryzys, że wraca
tam era pomyślności.Nie należy jednak
tego rozumieć tak, że Anślja odzyska-
ła swe dawne stanowisko w świecie
jako dostawca wyrobów przemysło-
wych, jako „fabrykant dla całego
świata', Ożywienie gospodarcze, ja-  

kie niewątpliwie nastąpiło, ma tam za
podstawę przedewszystkiem rynek
wewnętrzny, w dużym stopniu polega
na tem, że olbrzymie kapitały angiel-
skie (o ich zapasach można sądzić cho-
ciażby z tego, że pożyczka 3C0 miljo-
nów funtów, a więc prawie 8 m.ljar-
dów złotych, zaciągana na nikły pro-
cent, została pokryta w ciągu paru go-
dzin) zwróciły się na rynek wewnęirz-
ny, między innemi bardzo wybitnie ku
przedsiębiorstwom budowlanym. Bo-
gata Anglja lepiej urządza swe życie.
Ale obroty handlu zewnętrznego są
ciągle małe i bezrobocie, aczkolwiek
nieco zmalało, obejmuje wciąż jeszcze
miljonowerzesze'ludzi. Niedawno pi-
saliśmy o zasadniczych zmianach w
przemyśle bawełnianym, polegających
na likwidacji około 10 miljonów wrze-
cion (sześć razy więcej, niż ich ma ca-
ły nasz przemysł bawełniany), stano-
wiących 20.proc. wszystkich istnieją-
„gych w kraju. Od paru lat mówi się
coraz głośniej o, konieczności podobnej
amputacji w górnictwie, węglowem.
Węgiel, z produktu poszukiwaneso,
stał się w ostatnich czasach produk-
tem, który musi się narzucać i wpra-
szać na rynki za pomocą rozmaitych
ulś i koncesyj. Dzieje się to wskutek
wielu przyczyn, jak ogó!ne podczas
kryzysu osłabienie czynności przemy-
słowych. konkurencja paiiwa płynneśo
it.d. A nie trzeba zapomnać, że
węgiel, żelazo i bawełna, to są trzy
główne f'lary, na których spoczywała
przemysłowa potęga i bośactwo An:
gli. Dziś dwa z nich na'widoczniej
kruszeją, trudno w'ęc mówić o odzy*
skaniu przez Anglję dawnego stano-
wiska,

Oczywiście trudno wdawać s'e w
przepowiednie co do przyszłości. M9-
żliwe, że po jakimś czasie węgi”l
znów odzyska dawne znaczenie, czy
to z powdu wyczerpania się zanarów
ropy, co może nastanić w czasie nie-
zbyt dłuśim, czy też przez proc?sy
zamieniaisce go na paliwo płynne, Na
razie jednak sama Anglja. ojczyzna
weśla. buduie olbrzymie zb'orn'ki, w
którvch będzie maś$azynować na Po-
trzeby swej floty fantastyczne ilośri
paliwa obceśo pochodzenia, mianowi-
cie ropy nattow?i.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

„Z kieszeni państwa i obywatel.Budżet państwa, to tylko ogólne ra-
my dla gospodarki rządu, realną tre-
ścią wypełnia te ramy dopiero calo-
roczna gospodarka, Dlatego ten, kto |
chce poznać właściwe oblicze i wla-
ściwe intencje rządu, musi zaglądać
nietylko do preliminarza budżetowe-
go, ale i do zamknięć rachunkowych
państwa.
Prawda — nie łatwo się do nich do-

stać, Rząd, wzorem kapłanów egip-
skich, strzegących zazdrośnie swej
wiedzy tajemnej, otacza sprawozdania
swoje, a jeszcze więcej sprawozdania
i uwagi N. I, K. do tych sprawozdań,
poufnością. Nawet nie wszyscy posło-
wie i senatorowie je otrzymują. Za-
mknięcia rachunkowe i uwagi N.LK.
do nich otrzymują już od kilku lat tyl-
ko członkowie komisji budżetowej.
Sprawozdanie N. I. K. z jej działalno-
ści otrzymywali za czasów ś. P DE
sa Žarnowskiego wszyscy czlonkow/e
Sejmu i Senatu, za czasów prezesa
Wróblewskiego i początkowo prez. |
Krzemieńskiego, każdy klub „miał
prawo” do jednego egzemplarza (w o-
statnim Sejmie i Senacie 76 posłów
i senatorów Klubu Narodowego mo-
gło korzystać razem z jednego egzem-

` plarza) — obecnie już tylko jeden je-
dyny egzemplarz jest do dyspozycji
wszystkich pp. ew w kancelarji

dokumenty te nie są i nie
mogą byč tajemnicą, ale nie mniej
trudnošci przy wglądzie do tego cie-
kawego materjału są znaczne, A przy-
tem rząd, mimo nacisku N. I. K., nie

; drukuje zamknięć pozycjami, a tylko |
pa, Często paragrał ma kil-
adziesiąt pozycyj i zmieszanie ich ra-

zem w jednym paragrafie zaciemnia o-
braz zupełnie,
Przy wytrwałości można jednak do-

trzeć do tych materjałów. Jak zaś
mało są one znane nawet prasie,

świadczy zaciekawienie, z jakiem mnó.
stwo dzienników cytowało całe ustę-
py z książki d-ra Bernadzikiewicza, o-
partej na materjale, drukowanym

| przez N. I, K., a materjał ten powinni
j znać wszyscy, interesujący się gospo-
darką państwa. Sięgni,my dziś do te-
go źródła i zobrazujmy jeden niewiel-
ki, ale za to ciekawy odcinek, Zagląd-
nijmy na niedawne podwórko braci Ję-
drzejewiczów, do ministerstwa W. R.
i O. P. Dysponuiemv materjałem urzę-
dowym za r. 1933/34, |
Rządy pomajowe zbudowały na

| Pradze specjalny zakład „Internat dla
| alumnów prawosławnych”. Roczny
, koszt utrzymania jednego wychowan-
| ka w tym internacie wyn:ósł: w r.
. 1932/33 — 1.537 zł, w r. 1933/34 —
1.635 zł. Państwowych internatów
dla alumnów katolickich nie ma,

Wychowanie fizyczne młodzieży, to
P dział, który się u nas rozrósł ostatnio

* bardzo, W r. 1933/34 wydało minster-
stwo W. R. i O.P. na ten cel 7.899.875
zł, Z końcem roku wykazano jako ca-
łoroczną oszczędność tego działu:

| 124zł. 82 gr. Wydano na: wydatki o-
! sobowe 507.400 zł, na wyszkolenie
3.173.812 zł., na materjały 2.077.044
zł., na pomoc organizacyjną, inwesty-
cyjną i na propagandę 1.578.079 zł., na
Centralny Instytut Wychowania Fi-
zycznego 563.537 zł,

Subwencje: Strąż Przednia 18.000
zł, Polska  Akademja Literatury

| 16.700 zł., Towarzystwo Szkoły Ludo-
wej 13.698 zł, Tow. Szewczenki

| 12.000 zł, Macierz Szkolna w Wilnie
11.260 zł.,w Grodnie, 10.766 zł., „P:on''
10.000 zł., Związek obrony kresów za-
chodnich 7.640 zł, Międzynarodow?
Biuro wychowania w Genewie 7.106
zł, Tow. opieki nad dziećmi im. M.
Mościckiej 4.200 zł. Kilkadziesiąt in-

 

usunięciem z powierzchni politycznej

niebezpiecznego i, szkodliwego złu-
dzenia,
Konkluzja stąd taka: Niemasz а-

dnego motywu do tego, by Polska pra-
śnęła wojny, dążyła do wojny, ułatwi-

ła wybuch wojny. A jeśli tak, to nie
należy również ani pragnąć, ani dążyć
ani ułatwiać tego, co do wojny pro-
wadzić może. I tu przechodzimy na
grunt polityki bieżącej i aktualnej —

mamy na myśli sprawę sankcyj nafto-

wych. Jeśli nie chcemy wojny, to mu-

simy się oświadczyć przeciwko tym

sankcjom. Takie stanowisko będzie

zgodne zarówno z naszemi interesami,

jako też z interesami i wyraźnem sta-

nowiskiem narodu, z którym jesteśmy
najbardziej związani w dziedzinie poli-

tyki międzynarodowej, a więc ze sta-

nowiskiem i interesami narodu francu-
skiego,  

nych organizacyj otrzymało sumy dro-
bne.

„Celem wzmożenia akcji szerzenia
oświaty  pozaszkolnej. ustanowiono
specjalnych instruktorów przy inspek-
toratach szkolnych. Podróże instruk-
torów oświaty pozaszko!nej oplacono
z Funduszu taksy admin:stracyjnej
(czyli z opłat uczniów gimnazjalnych).
Ile ta urzędowa oświata pozaszkolna,
mająca zastąpić pracę Macierzy,
T.S.L., T.C.L, i t. d. kosztowała, obli-
czyć dość trudno. W każdym razie
dużo: posady dla paruset ludzi, ich
koszta podróżyi t. d., pochłonęły set-
ki tysięcy złotych! I nie wyszło z tego
nic, poza osłabieniem zasiużonych to-
warzystw oświatowych.

Polska wysyłała zagranicę dość
znaczną liczbę nauczycieli do szkół
polskich, głównie we Francji, Za p. Ja-
nusza Jędrzejewicza zmniejszono Iicz-
bę etatów i wysokość uposażeń nau-
czycieli na em'gracji ,a zwiększono za-
siłki dla polskich organizacyj na cele
oświaty”,

Koszty prowadzenia szkół niższych
i średnich rolniczych były w dalszym
ciągu nieproporcjonalnie wysokie. Np.
w Sokołówku 8 nauczycieli uczyło 20
uczenic — w rezultacie koszt naucza-
nia jednej uczenicy wyniósł rocznie
2.031 zł., gdy koszt nauczania jednego
studenta na uniwersytecie wynosł
476 do 728 zł., w Szkole głównej 841
zł, w Akademii Górniczej 1.482 zł., w
Politechnice Warsz. 677 zł, a w naj-
droższej Akademji Sztuk Pięknych
1.740 zł.

Wydatki rzeczowo - administracyj-
ne ministerstwa W. R. i O. P. wynosi-
ły w r. 1932/33 — 7.112.208 zł., w r.
1933/34 — 8.954.659 zł,

Wydatki na „organizację studjów
i nauk w języku ukraińskim wyniosły ; >>
89.996 zł. Niestety, nie dowedzeliś- | rzyć mamy
my się, na co te pien'ądze zostały uży-
te. Ani rząd, ani N.LK, nie podają ani
słowa wyjaśnienia.

W dochodach ministerstwa W. R.i
O.P. uderza nas znaczna podwyżka w
„Funduszu opłat studenckich” (szkół
wyższych). Rząd preliminował dochód
z tego źródła na 7.586.000 zł., a otrzy-
mał 9.281.403 zł. 58 groszy, t. į. až o
1.695.403 zł. 58 gr. więcej. Minister-
stwo W. R.i O. P. objaśnia tę nad-
wyżlię „większą, niż przewidywano,
ilością studentów", Argument — myl-
ny. Jeśli wierzyć mamy „Małemu

| pozycje.

 

PRZEGLĄD PPASY
MOTYWY KSIĘCIA RADZIWIŁŁA

„Kur. Por.' powraca do mowy księ-
cia Radziwiłła, domagającej się rozsze
rzenia amnesljj na em.grantów poli«
tycznych, zniesienia Berezy i ograni-
czenia cenzury. Sanacyjny dziennik
zastanawia się nad motywami wystą=
pienia Radziwiłła:

„Musiał Radziwiłł dojrzeć niebezp'e*
czeństwo, którego nie osłabią istniejący;
aparat bezp. eczeńst Na rozlegiym ho=
ryzoncie polskich łacn'ej mógł, niż
kto inny, dojrzeć zbierające się chmury,

Dla każdej organizacji politycznej naj=
wicikszą trudność wii największe 0<
bawy rodzić może n.ezorgan zowany j га=
narchizowany przeciwnik. Ujemną stro=
ną naszych obecnych stosunków pozosia=
je wciąż ten stan rzeczy,w którym każde
zebranie swobodnie zwołane dla omó-
wienia Spraw ć si 2
terenem nieo!
rym niewiad
stanie opano
nia, gran.czą
pows.ać w um
sty perspekt

   

   
   

   

 

   niśdy, przez kogo z0-
e. Na tle tego rozprosze=

bezradnością, mogia
go konserwaty=

o położenia, w
którem zat 1а sił do oporu i w
którem będzie próbował się ukazać wy-
piesicwany przez nędzę maierjalną upiór
Szeli”.

Tłumaczenie to jest pełne niedomó+
wień, Konserwatyści poprostu obawia
ją się, że upadek sanacji może odb:6
sie fatalnie na nich samych, Posiadają
oni realne interesy: majątki ziemskie.
Otóż opozycja polityczna wsi ataku,e
mocno — jak wykazują uchwały kon-
gresu ludowców o wywłaszczeniu —
sytuację społeczną i gospodarczą zie”
miaństwa. Nie więc dziwnego, że ksią
żę Radziwiłł odczuwa potrzebę odcię-
cia się od pewnych, szczególnie przez
opozycję chłopską atakowanych, po-

      

 

| sunięć politycznych sanacji. Najbar=
dziej zagrożeni najwcześniej opuszcza-
ją pewne, szcześólnie niebezpieczne

Mowa Radziwiłła, to sygnał
niepokoju o jutro ziemiaństwa i kon-
serwatystów,

„TRAGEDJA NARODOWA
STOLICY*

p

P. Włodzimierz Dworzaczek zajmua
je się w „Kur. Poznańskim'* zażydze=
niem Warszawy. Podnosi m, in, że

gdy
ww r. 1921 do narodowości polskiej

przyznało się 58.776 Żydów, a więc p:a=
wie 19 proc, to w r. 1931 już tylko
19.315, czyl 5,6 proc. wyznawców talmu=
du zapisało się w rozmaitych rubrykach
n'e-žydowsk'ego języka ojczystego, Mo-
żna wiżc przypuszczać, że stosunek Żys
dów, uznających się za Polaków, wynesł
obecnie około 5 proc. całej ich masy, za-
mieszkaiej w Warszawie”.

Żadna stolica Europy nie posiada
tak wielkiego procentu Żydów, co
Warszawa. |

„Odsetek 30-procentowy jest tak ol-
brzymi, przy stosunkowo jeszcze znacznie
większym wpiywie gospodarczym« tego
ciala obcego, — że ten sian rzeczy jest
niestety tragedją narodową stolicy Pol-
sid. Naród polski nie może spocząć, pó
ki stolca jego nie bądzie rdzennie polską
z krwi, z ducha i z woli polskiej”.

P. SŁONIMSKI I WAWRZYN

W „П. Kur. Codz.* wyjaśnia K. H.
Rostworowski, dlaczego głosował (te-
legraficznie )przeciw przyznaniu wa*
wrzynu złotego Akad, Literatury
p. Antoniemu Słonimskiemu, Przeczy
jednak, jakoby uczynił to z inicjatywy
p. Irzykowskiego, jak to rozgłasza
Słonimski, }

Ciekawem jest, że p. Rostworowski,
członek P, Ak, Lit, otrzymał listę kan-
dydałów do wawrzynu z równocze-
snem zawiadomieniem, że już została

| zatwierdzona przez ministra oświaty,
Wobec tego giosowanie jego było zbę-
dne. Jedynie do wypowiedzenia się o
kandydaturze Słonimskiego zaproszo«
no go przedtem — telegraficznie, Wi-
docznie co do tej tylko osoby były'
glosy w akademii podzielone,
nych kandydatów uchwalili sobie a-
kademicy — nie pytając Rostworow=
skiego o zdanie... Bądźcobądź — cie«
kawe obyczaje w tej Akademii.

Rocznikowi Statystycznemu” (a wie«
obowiązek), to w r.

1932/33 miała Polska ogółem 51.800
studentów, a wr. 1933/34 — 49.600
sludentów, studjujących na wszystk.ch
uczelniach. Opłaty otrzymuje skarb
tylko od studentów z wyższych uczel-
ni państwowych, a w tych było wyr.
1932/33 — 44.800 studentów, „Pr
1933/34 — 43.000 studentów. Więc
nie więcej, a mniej! A jednak ci stu-
denci wpłacili okrągło 1,7 milį. zł. po-
nad preliminowaną sumę.
jak sobie przypominamy — skutek re-
formy opłat studenckich pp. Jędrze=
jewiczów,

M. N.

a "Mle;

Jest to — .   



 

Po zawieszeniu działalności
Stronnictwa Narodowego na Śląsku

PODAREK GWIAZDKOWY

Polski Obóz Narodowy otrzymał na
święta Bożego Narodzenia osobliwy po-
darek w postaci zawieszenia działaności

Stronnictwa Narodowęgo_na Śląsku, . w.
prastarzj dzielnicy piastowskiej, która
dzięki wyłącznej pracy ńarodowców* po
kilku wiekach wróciła do Ojcżyzny. ©

„ Stronnictwo Narodowe prowadziłood |
Póltora roku ińtensywną, nowoczesną
pracę organizacyjną, w wyniku której w
$-ciu powiatach województwa śląsk.egc
IKatowice,Swiętochiówice, Chorzów, Ryb
nik, Tarnowskie Góry i Pszczyna) pow-
stało około 70 kół Stronnictwa Narodo-
wego, skupiających kilka tysięcy człon-
ków,
Tegoroczne święta upłynęły pod zna

kiem tego osobliwego upominku gwiazd.
kowego p. woj. Grażyńskiego i jego moż
Rych protektorów.
ŁAWIESZENIE A NIE ROZWIĄZANIE
W poniedziałek dnia 22 grudnia t. j. w

przeddzień wigilji śląskie władze aamini

histracji ogólnej ( starostwa bądź dyrek-
cje policji) wręczyły prezesom jednostek
prganizacyjnych Stronnictwa Narodowe-
fo zarządzenia o zawieszeniu działalnoś
ci Str. Narod. Podkreślaray, że działal-
ność Str. Nar. na Śląsku została zawie.

szona, natomiast Str Narod. nie zostało
rozwiązane.

- Zarządzenie o zawieszeniu doręczono
Zarządowi Okręgowemu (Wojewódzkie-
mu) Str Narod., wszystkim Zarządom Po-
wiatowym oraz 46-ciu kołom Str. Narod.
Nie zawieszono natomiast działalności
kilkunastu kół Str. Nar., co nawet zarzą-
dzenie starostwa tarnogórskiego wyraź-
nie podkreśla, że zawiesza działalność
Str. Nar. „za wyjątkiem miejscowości Sło
mionka, Miasteczko i Boruszowice”. —
'Lokale organizacyjne opieczętowano,

„UZASADNIENIE ZAWIESZENIA
Zarządzenia, zawieszające działalność

Str Narod. na Śląsku, zaopatrzone są w
t. zw. uzasadnienia, z których dowiaduje-
my się motywów zawieszenia.

Starostwo świętochłowickie uzasadnia
zawieszenie prowadzeniem przez Stronni
ctwo Narodowe, t. zw. akcji anżydow-
skiej, w wyniku której poszczególne pla -
cówki Stronnictwa Narodowego dopusz-
czały się smarowania smołą okien'i in-
nych:objektów w składach kupieckich.
bojkotowania poszczególnych składów ki
pieckich, rozdawania ulotek wzywają.-
cych do bojkotu kupców wyznania ży-
dowskiego, przyczem przyczepiano oby-
watelom wychodzącym ze składów druki
z napisem „ten co kupuje u Żyda jest
zdrajcą”.

Inne zarządzenia wymieniają w uza.-
sadnieniu projektowane zamachy na skle
py żydowskie przy użyciu środków wy-
buchowych w nocy z dnia 8 na 9 grudnia
oraz w nocy z 14 na 15 grudnia w Kato-
wicach, Lipinach, Chropaczowie, Pieka -
rach Śląskich, Chorzowie.

Starostwo rybnickie uzasadnia zawie-
szenia tak:

„W szczególności działalność tego
stronnictwa szerzy nienawiść narodowoś
ciową i powoduje niepokój publiczny, o
czom świadczy szereg zagrażających bez-
pieczefistwu i spokojowi wybryków ze
strony członków organizacji, jak naprzy-
kład: takt wybijania szyb w oknach skła-
dów zydowskich na terenie miasta Ryb-
u:ka",

Dyrekcja policji w Katowicach doszu
kała się nawet „konspiracji* w uzasad-
nienru:

„W szczególności przeprowadzone do-
chodzeria wykazały, że zamachy doko-
nane i planowane na tut. terenie w o-
statnim czasie przy użyciu materjałów
wybuchowych oraz wybijanie szyb, sma
rowasie szyldów 1 L. p. spowodowały nie
bezpieczeństwo powszechne dla życia,

 

 

(Od specjalnego korespondenta)

zdrowia i mienia ludzkiego. Stwierdzono
dalej. że celem dokonania opisanych czy-
nów przestępczych o charakterze poli-
tycenym zorganizowano w ionie У!гоп-
nictwa Narodowego tajny związek jako
%onspirację polityczną. Przestępcza dzia.
łalność 'członków Stronnictwa -Narodo-
wego byla wynilciem ich.. przynaleznośc!
do tej organizacji i członkowie ci dzia-
lali w imieniu organiżacji:i z jej upoważ
wienia a przeważna większość obwinio -
nych.przestępstwa te przygotowała i wy
konała na zlecenie otrzymane ze s*rony
swych przełożonych wStronnictwie. Na-
rodowem", :

A WIĘC O ŻYDÓW...
Jak wynika z przytoczonych uzasad -

nień działalność Str. Narod. na Śląsku za
grażaia „bezpieczeństwu, spokojow! i po
rządkowi publicznemu wskutek bojkotu
skłepów żydowskich.
Już w pierwszych dniach grudnia, kie.

dy czionkowie Stronnictwa Narodowego
prowadzili tradycyjną akcję ulotkową, u-
świadamiającą, Żydzi wysłali kilku dele.
gatów do Warszawy pod. przewodni
ctwem pewnego adwokata - Żyda „ Ka
towic. Nie trzeba dodawać, iż detzgacje
żydowskie z prezesem $miny żydowskiej,
Abrahamerem, są niemal codziennymi
gośćmi p. woj. Grażyńskiego w śląskim
Urzędzie Wojewódzkim.

SIEDEMNASTU ARESZTOWANYCH

" W związku z zamachami na sklepy ży-
dowskie w kilku miejscowościach ślą -
skich przeprowadzono liczne rewizje
wśród członków Stronnictwa Narodowe.
go. Aresztowano siedemnaście osób, któ-
re po dziś dzień przebywają w więzieniu
śledczem w Katowicach. Wśród areszto-
wanych znajduje się między innymi kie-
rownik koła Str. Narod. w Chorzowie p.
Właudystaw Jakubowski z zawodu ayzjex  

„Katowice, w styczn'u,

Tai 371. Aresztowani są to młodz: <złon
kowie Str. Narod. Nikogo z nich nie
schwytano na gorącym uczynku, ,

" PO ZAWIESZENIU

Zawieszenie działalności -Str. Narod.
wypadło niemal w wigilię, stąd było tema
tem'rozmów wokresie: świąt. Radjo nie-
m eckie i prasa niemiecka obszern:e po
'dały iakt ten do wiadomości, wstrzymu-
rąc się.od.własnych komentarzy.
W trzeci dzień świąt w Katowicach od-

by: się wspaniały obchód rocznicy wybu-
chu powstania wielkopolskiego. Uroczy-
stość ta zamieniła się w potężną: maniie.
stację narodową z udziałem kilku tysięcy
osób Na zakończenie odśpiewano grem-
falnie Kymn Młodych i Pieśń Bojową
P:zebieś uroczystości rozdrażnił sanacyj-
ną „Pa':kę Zachodnią”, aż ją musiata u.
spakajać... „Kattowizer Zeitung“.

UCHYLIĆ NIESŁUSZNE
ZARZĄDZENIA!

Zarządzenia o zawieszeniu działalności
Stronnictwa Narodowego na Śląsku przy-
taczają, jako podstawę prawną, ni mniej
ni więcej, jwk stare pruskie prawo pow-
szechńe, t. zw. Landrecht óraz Ustawę o
Stowerzyszeniach, która nie odnosi się
da stronniciw politycznych. Ponieważ
chęć tzynn”ków administracyjnych do
podporządkowania stronnictw politycz-
ny h tej vstewie jest znamienna, przeto
stronę piswną zawieszenia Stronnictwa
Narodowego na Śląsku omówimy oddziel-
nie w obszernym wywodzie fachowym.

Dziś zaś zaznaczamy, że wszystkie za-
wieszone jełuostki organizacyjne Stron-
victwi Narodowego na Śląsku wnoszą
odwc!anie to Śląskiego Urzędu Woje
wojzkiego. +..ergicznie podkreślając brak
podstaw formalnych i merytorycznych do
zawieszenia działalności Stronnictwa Na
rodowego na Śląsku. Sten.  

| Koncesjonowanie firmy z Nalewek
stwarza konkurencję dla P.K.P.

W zrozumieniu konieczności popiera-
nia ruchu samochodowego tak ze wzglę-
dów na obronę państwa, jakoteż jako
środka uzupełniającego i wspierającego ,
konkurencję kolejową, podjęło M. K.
przed dwoma laty (1.6.1934 r.) ruch au-
tomobilowy na kilku odcinkach przewi-

„dująę dalszy jego rozwój w miarę ‚ ро-
trzeby i środków iinansowych.
Również i w budżecie na 1936 r. pre-

liminowanokwotę.6.710,000 zł. na komu-
nikację samochodową, w. czem. mieści
się 272.000. zł., na: zakup dalszego tabo-
ru, co wpłynie na rozbudowę omawiane-
go rodzaju komunikacji.
Wydawałoby się zatem, żePKP., ma-

fąc do dysvozycji tak linje kolejowe jak
i samochodowe, nie będą popierały pry.
watneśo przewozu mechanicznego towa-
rów na linjach, które mogą być obsłu-
giwane przez kolej, a w razie potrzeby
przez autobusy właste.
Tymczasem doświadczeniepoucza, że

sprawa ma się nieco inaczej.
Oto. na ulicach Warszawy można ob-

serwować codzień.. olbrzymie autobusy
wyładowane po brzegi drobnicą z napi-
sami: „Koncesjonowany przewóz towa-
rów na linji Warszawa — Piotrków —
Sosnowiec — Katowice — Bielsko —
Biała”, a a”res firmy wskazuje iż mieści

się ona w Warszawie, Nalewki 18 i 23,
zaś składy towarów przyul. Długiej 30.

Jak widać więc M. K. nie eorzeciwia
się koncesjonowaniu prywatnej firmy z
Nalewek, która w przewozie najpopłat-
niejszych -towarów, robi konkurencję
pierwszorzędnej linji kolejowej, łączącej
stolicę z granicami dwu państw i z naj-
poważniejszemi ośrodkami przemysło-

wemi wewnątrz kraju.
Jeżeli zważymy, że podobne przedsię:

biorstwa prywatne prowadzą ruch auto-
busowy, pasażerski i towarowy do Ło-
dzi i innych wielkich ośrodków, to istot-

nie trudno nam zrozumieć politykę MK.
Która, koncesjonując tego rodzaju za-

 

Po amnestji

Ożywiona„działalność” przesięptów
„Wyprawy włamywaczy.—tup wartości kiikunastu tysięcy złotych -
Do składu wyrobów tytuniowych . B.

Kornberga (Skórzana 8) po żdjęciu kłó-
dek z drzwi wejściowych od irontu, do-
stali się złodzieje. Stamtąd zaczęli prze-
bijać otwór w ścianie do sąsiedniego
składu kolonjalno- cukierniczego, Jakó-
ba Szapszowicza. Ponieważ jednak mur,
grubości 5 cegieł, stanowił poważną
przeszkódę, zaniechali tego zamaru i
znalazłszy w pakamerze zasłonięte
drzwi. wycięli z nich filong i tą drogą
przedostali się do składu Szapszówicza,
skąd zabrali 5 worków pieprzu 4 8 skrzy-
nek herbaty.

Następnie przecięli ramę w drzwiach,
prowadzących ze składu do sklepu
Szapszowitza, wybili 5 cegieł przy szta-
bie żelaznej i, wszedłszy do sklepu,
skradli jeszcze 200 kg. herbaty w pacz-
kach, czekolady i innych towarów. Nad-
to ze sklepu Kornberga skradli świece.
mydło, papierosy i zapałki, oraz 100 zł.
gotówką. Ogółem Kornberś, oblicza stra-
ty na 1.000 zł., Szapszowicz zaś — na
sumę około 15.000 zł.
Przed przystąpieniem do „roboty“

złodzieje przecięli kabel, przy aparacie
telefonicznym. Skradzione towary powy-
nosili przez sklep tytoniowy i wywieźli,
prawdopodobnie samochodem, lub plat-
formą. Istnieją poszlaki, iż sprawcami
zuchwałej kradzieży byli świeżo zwol-
nieni, na mocy amnestji, złodzieje. Na
miejsce przybyła policja 12 komis. i
przedstawiciele urzędu śledczego, którzy

 

Znów demonstracje żydowskie
Tym razem przeciw Radzie Legisiatywnej wPalestynie
W związku z utworzeniem w Palesty-

nie Rady Legislatywnej, żydzi zorgani-
zowalj w Warszawie dwie demonstra-
cje. W niedzielę o godz. 20%ej, zebrany

w pasażu Simonsa tłum, złożony z oko-
ło 1000 osób, uformował pochód, który
przeszedł przez ul. Nalewki do pi Mu-
ranowskiego. Tam demonstranci zatrzy-
mali się, wznosząc okrzyki, poczem po-

ruszył przez ul. Nalewki do rogo
ciszkańskiej, gdzie nastąpiło roz-

wiązanie, Podczas demonstracji niesiono
15 transparentów, z napisami w języ-
kach: polskim i żydowskim — treśx: na-
stępującej: „Precz z Radą Legisiatyw.
ną!“, „Prosimy Rząd Polski a współdzia-
łanie z nami przeciwko Radzie Legisla-
tywnej*, i „żądamy wolnej emigracji do
Palestyny".

 

* Około godz.2i-ej,.przed dąmem Bać
jazd 9; zebrał się tłum okolo 700 osób,
który przez ul.Przejazd, iDługą prze-
szedł na Dielańską,kierując się.w stro-
nę pl. Teatralnego. Pomiędzy ul. Dani-
łowiczowską i pl. Teatralnym kilkunastu
policjantów rozproszyło demonstrantów,
przy użyciu pałek gumowych, aresztując
5 osób, m. in. Gerszona Sagala. (Faleni-
ca), praktykaata biurowego.Aresztowa-
nych odprowadzono do 12 komis., stam-

tąd zaś — do urzędu śledczego. W cią-
gu nocy z soboty na niedzielę.w wielu
punktach miasta, szczególniej w dzielni. |
cy żydowskiej, na murach domówi par-
kanach ukazały się napisy, treści agita-
cyjnej przeciwko utworzeniu Rady Legi.
slatywnej.  

dokonali zdjęć. duktytoskopiiwyćh śla-

dów odcisków palców.
Do sklepu spożywczo - nabiałowego

Lejzora Kapłana (Sosnowa 10) w nocy
między godz.4— 5, po wyrwaniu czę.
ści kraty w górnem oknie nad drzwia-
mi od ulicy, dostali się złodzieje. Zna-
lazłszy się w sklepie, podnieśli żaluzje,

wyjęli kilka desek, któremi zasłonięte
były drzwi i wyniósiszy łup, wywieźli go
dorożką. Wkrótce potem, będący na pa:
trolu policjant, ujrzawszy wyjęte deski,
zbudził dozorczynię domu, Marjaunę
Mikielową i polecił jej zawiadomic wła-

Śleeii o Skróżeńwia skiĘżć. Kapłan
stwierdził, iżzłodzieje skradli dwa wor-
ki cukru — kryształy, oraz kilkanaście
skrzynek ze szprotami, ogólnej wartości
około 500 zł. |
Na workach z mąką widniały odciski

stóp włamywaczów, którzy poszukiwali
towarów na wyższych półkach. Ponieważ
rewir dozorcy nocnego obejmuje uł. So-
snową, Kom'tetową i Mariańską, zio-
dzieje musieli się spieszyć, aby przed na-
dejściem wartownika umknąć wraz z łu-
pem. Policja 8 komis. zajęła się odszu-
kaniem sprawców kradzieży.

Zuchwały napad w śródmieściu
_Zrabowano 1000 zł.

Ewa Birenoweigowa (Śliska 20), żona
urzędnika cukrowni „Irena“, Samuela

Birencweiga, podniosła z centrali PKO.

w ub, sobotę 1000 zł. gotówką, ze swych

oszczędności i sumę tę włożyła do to-
rebki. Gdy odchodziła od kasy, upuściła
książeczkę wkładową, którą podniosł i

oddał właścicielce jakiś młodzien ec. B.
podziękowała i wyszła.
W drodze do domu, B.. zauważyła

dwóch mlodych ludzi, którzy szli za nią

krok w krok, w pewnem oddaleniu, nie
przywiązywała jednak do swego. spo-
strzeżenia żadne”. wagi. :
Gdy znalazła się na klatce schodowej

domu Śliska 20, śledzący ją dwa” niezna
jomi, weszli za Birencweigową.- Jeden z
nich uderzył ją nagle tępem narzędziem
w głowę, drugi zaś wyrwał.torebkę po
czem oba” rzucili się do ucięczki, .

Na krzyk: napadniętej wybiegła z mie-
szkania. dozorczyni: Wichmanowa, za-
mierzając zamknąć bramę, : W. tejże
chwili ujrzała jakiegoś mężczyznę, który
wybiegł na ulicę wołając: „Trzyma cie
złodziejał”. Kilka przechodniów, u rzaw-
szy dwóch uciękających: mężczyzn, ża:
częło ich ścigać, Tymczasem sprawcy
CEEEORDWDIEKTAEŚSEDECE оРЕ TNSTTI ONE

Szysy lecą
W ostatnich kilku tygodniach, zano-
towano: szereg wypadków wybijania
szyb: w sklepach. Wczoraj w nocy. nie-
znańy sprawca wybił szybę wystławową
w składzie artykułów technicznych opa-
trunkowych į perlumeri p. f „Amil“
mieszczącą się na rogu ul. Miedz.ane' i
Srebrnej, należącym do Żyda  Amsela
Wartość som szyby „wynosi około
500 zk ; 2  

rabutfku, skręciwszy zul. Śliskiej z So
snową, zbiegli w ul. Sienną — w prze-
ciwnych kierunkach. Na: miejsce przy-
była polic'a i wywiadowcy z kierowni-
kiem 8 komis, na czele, otaz funkcio-
narjusze urzędu śledczego. Prowadzone
jest energiczne śledztwo, celem wykry-

cia sprawców. Birenoweigową, która od: |
niosła ranę tłuczoną, opatrzył na miej-
scu lekarz prywatny.

kłady transportowe, stwarza PKP dot
kliwą konkurencję. powodując w następ
stwie ośżraniczenie pracy kolejowców {
niewykorzystywanie drogiego taboru,
który stojąc bezczynnie niszczeje ma
bocznych torach.
Czyżby linje kolejowe wespół z samo.

„chodami PKP. nie mogły zastąpić na
przestrzeni Warszawa — Katowice —
Bielsk — Biała w przewozie towarów,
prywatnych przedsiębiorstw, skoro dys
sponuje całym potrzebnym do tego tabo-
rem i we S ;

 

Wznowienie zajęć
na wyższych uczelniach

Z dniem 8 b. m. nastąpi wznowienie
wykładów i zaięć na wyższych uczel»
niach. Studeńci, którzy skorzystaji z 0e
statniej prolongaty czesnego na рой а»
wie nowego rozporządzenia min. oświs=
ty, tliścić ma'ą po wznowieniu zajęć
pierwszą ratę pod rygorem skreślenia @
albumów. 2
„W drugiej połowie m. stycznia otwarty

będzie ha Uniwersytecie Jóżefa Płsud>
skiego nowy gmach wybudowany na prae
wym skrzydle dziedzińca uniwersytece
kiego. Gmach ten mieści 4 sale wykłae
dowe z których 'edna pomieścić może de
1000 akademików, pozostałe 3 około
1.500. Sale te przeznaczońe będą ta wys

kłady dla studentów wydziałów prawne.
go” i humanistycznego,
Z okazji oddania do użytku mowege

gmachu uniwersytetu, odbędzie się uró»
czystość, którą zaszczycić ma swą obece
nością minister prof, Świętosławski. (i),

„Wydeczka studentów.
łotewskich w Polsce

4Od dnia 3 bm: bawi w Polsce wycięcze
ka studentów łotewskich pod przewode
niotwem p. Ozolinsa, prezesa akademie-
kiego Tow.polsko - łotewskiego. Goście
zatrzymają się przez 3 dni w Warsza+
wie, następnie zwiedzą Kraków, wresp
cie udadzą się na tydzień doZakopane-
go, na narty.

„ Studenci łotewscy zostali przyjęci
przez posła łotewskiego w Warszuwie.
Łotewskich gości podeimowała- rownież
herbatką ,K. Veleia, która interesujesię
zbliżeniem polsko" łolewskiem, ze wzglę
du na tradycje ryskie te; korporacji,

Dalsza zniżka masła
Komisja notowań cen nabiału m stoł,

Warszawy zanotowała następujące ore
'entacyjne ceny masła od 5 b: m.: wyboe
rowego w opakowaniu 2 zł. 50 gr (do-
tąd 2 zł. 60 gr.), w drobnem opakowaniu
firmowem — 2 zł. 70 gr. (dotąd 2 zł: 80
gr.), w blokach — 2 zł. 60 gr. (2 zł. 70
$r.), mleczarskiego solonego — 2 # 30
śr. (2 zł. 40 gr.), śmi etankowego L gat.
2 zł. 20 gr. (2 zł. 30 gr.), ja* świeżych 13
śr. (13i pół gr.) i sera białego ńwaro-
$owego odtłuszczonego — 70 gr. (dotąd 1
zi).

Salon Zachęty
Salon Jubileuszowy w Towarzystwie

Zachęty Sztuk Pięknych otwartyvędzie
tylko do czwartku dnia 9 styczniawłącz
nie.
EOBNEAZOZIZ

PAMIĘTAJ
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Krwawy dramat w majątku
Zabójstwo I samokójstwo

W pow. błońskim (śm. Radzików), w
majątku Radzików, należącym do spad-
ksbierców Karola Michklera, wynikło
krwawe zajście, pteko szczegóły są na
stępujące:

42-lętni CzeslawMichler, (Warsza-
wa, ul. Wolska:40), kawaler; wezwa!
administratora, « Wacława ' Wolickiego
kasjera,kawalera, który pracował w
tymże majątku- ód października — do
końca r. ub. W końcu grudnia, Wolieki
miał wymówioną pracę Na jegomiejscę
przybył nowy administrator z* kaucją
15.000 zł, Wolicki nie chciał usunąć się
z'ma ątku, gdyž kontrakt *opićwai na
ryk.

w południe,25 spożyciu obiadu: Mi.
chler poprosił Wolickiego, aby kupė)
papierosów. W czasie śdy W. wychodził
i był odwrócony plecami, 'Michler wy-
strzelił z dubeltówki 2 razy, trałiaąc
swą ofiarę wplecy i kark. Rańny padi
trupem na miejsci  

Wieść o zabó'stwie szybko rozniosła
się wśród służby Parobcy, uzbrojeni w
widły, kłonicei orczyki, wpadli do pėko-
ju jadalnego, aby dokonać samosądi nad
zabójcą. Widząc to Michler, wpadł do
pokoju sypialnego i celnym strzałem z
rewolweru w prawą skroń, pozbawił się
życia. ° .
Przy zabójcy - samobójcy znalezino 7

listów. W jednym prosi, aby nikogo nie
winić o jego śmierć. Pozostałe listy by» .
ły adresowane do: brata Ryszarda po-
lieji, ptzyaciółki, sostry, Gaye'owej,
prokuratora. oraz do adwokata, z Gre-
dziska Mazowieckiego którybył kuratoe
rem wspomnianego ma:jątku
Na miejsce przybył komendant poste-

ruńku policji wBłoniu, który|wszczął
dochodzenie Zaznaczyć należy iż wspo»
mniany majątek, wskutełć trudriosci fi.
nansowych, pozostawał pod nadscžem,
Zwłoki ofiar tragicznego zatargu, pozo
stały do A władz sądowo-śleda
czych. (kj.
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Dwa dni boksu w Warszawie
Chrostek najciekawszym punktem meczu Makkabi—Wawel 10: 6

W. chwili, gdy na ringach Pornagja i
Łodzi rozgrywały się bątalje boksepękie
wielkiego kalibru, stolica musiała wo.
lens - nolens konteńtować sięemacjami,
na kwęstję drużynowych  misfrzostw
Polski pozostającemi bez wpływu.

śmy więc w niedzjęję w teatrze
Nowości świadkami meczu towarzyskie-
go między WKS. Wawelem i żydowskim
klubem Makkabi.

Pięściarska drużyna Wawelu jest dla
Warszawy zespołem rochę egzótycz-
mym. Krakowscy bolsserzy są zawodni-
kami stolicy nieznanymi. Do niedawną,
gdy mówił ktoś a boksie krakowskim, to
myślął właściwie i wyłącznie o umie-
fętnośc fedynęgo Chrostka.

Obeczie sytuacja uległa w pewnym
stopniu zraianie. Wawel może już wysta-
wić pełaą ósemkę zawodników. Caly
teń zespół jest jednak bladęm tłem, na
którym, fak jak dawniej, . bła-
skiem odbija tylko talent, duży talent
Chrostka.
Bąkser pozbawiony sparring - partne-

sów odpowiedniej klasy, słabo trenujący
w. wojsku, a w sporym stopniu zaniedba-
wy przez własny klub Ł.. zagranicznych
trenerów, jężeli potrafił swój kunszt pię-
ściarski pogłębić. jeżeli nie zatrącił nic
ze swojej bojowości, ambicji i siły, — to
musi być talentem dużego formatu.

Drżyjcie, panowie Polusy, Kajnary,
Wožniakiewicze i Bąkowscy! Od Kra-
kkowa ciągnie na was groźna, brzemien.
ma w piorunujące ciosy, nieustająca w
morderczem tempie i niesłabnąca w ży-
wotnošci — potęga, którą trudno wam
będzie okiełznać, a jeszcze trudniej zwy-
siężyć... /

W Warszawie Chrostek walczył w
wadze lekkiej z Rosenblumem I sędzio-
wie uznali spotkanie za remisowe. Moż-
na to tylko wytłumaczyć jakimś duchem
„ugodawości, chęci pręypodobania się
szowinistycznie nastrojonej widowni, bo
Krakowianin rozsftzygną! ną swoją ko-
zzyść, wprawdzie niewysoko, ale wyraż-
nie— wszystkie trzy rundy.  

Wygrątby walkę bęrdziej przekony-
wująco, gdyby obrał inną taktykę. Z Ro-
senblumem trygba walczyć na dystans.

W pwarciu jest oa dużo groźniejszy. Ten
sposób walki najbardziej piu odpowiada.
Przy swym silgym ciosie 1 srybkiem
tempie walki, zdolny jest w  infajlingu
do większej skutęczności. Chrostek był
lepszy wprawdzie | w zwarcia, przy ta-

kiej jedąak obustronnej żywiołowości,
takiej szalogej szybkości i takiej

lawiiie ciosów trędniej było uchwycić
tę dozę przewagi, którę miał Krakowia-
niq,
Rosenblum od estatniej walki z Bą-

kowskim, w czasie meczu Skoda — Ma-
kkabi, powrócił do formy. Nie wyzbył
się jednak dawnych błędów, w technice
nie zrobił anikrokynaprzód.Impońują-
cy jego cios w wadze kożaciej, w Jek-
kiej — przestał byćgroźnym. W dal.
szej karjerze — trudno się od niego spo-
dziewać większych sukcesów.

Wybitniejsi jego koledzy z Makkabi
(Rundstein i Neudincj zawiedli zdecydo-
wanie. Dobrze spisali się zato cj, na któ-
rych nie no wcale (Jakubowicz,
Krawiecki, Frodis I Steineisen).
Zawódy rozpoczęła walka kogutów, o-

bu Makkabenszów, Borensteina i Fin.
kelsteina. Zwyciężył wyżęzy, spokojniej.
szy I lepszy tęchnicznie -— Borenstein.

Po tej podrzędnej „zakąsce" przystą-
piono dopiero do właściwej, gėrnolot-

mówiąc, „uczty”, Wprawdzie „ucz-
" pkazala się wkońcu bźrdzo skrom-

nym | niewykwintnym posiłkiem, » któ-
| reto jedno jedyne „danie”* zastugiwalo
tylko na uwagę, ale wobec braku innej,
trzeba było się zadowolnić taką.
Bo, powiedzmy to szczerze i gościom

i gospodarzom, mecz stął na bardzo ni-
skim poziomie technicznym. Wyjąwszy
kilku o których mówiliśmy wyżej, reszta
to — zadatki na bokserów. Zadatki bar-
dzo odległe od średniego poziomu.
Tak więc w wadze mustej „Jerzy”

(Wawel), : 16-Jetni chłopczyk, | grubo
zawcześnie znalazł się na ringu. Prze-

 

® теска Makkabi — Wawel. Rosenblum (s prawej) sadziewa się na kontrę
Chrostka.

 

 

Ostatni akord
zagranicznego tournće piłkarzy Warty

Krytykowaliśmy już niejednokrotnie
sposób odbywania zagranicznych tour
nmćes naszych klubów piłkarskich i stano-
wisko P.Z.P.N.u, udzielającego na nie
aprobaty.
Każda z zagranicznych eskapad pol-

gkich zespołów piłkarskich jest przecią-
żona meczami, rozgrywanemi masowo w
byt krótkim przeciągu czósu. Piłkarze
masjdo tak iniensywnego i męcząćego
tempa nie są przyzwyczajeni. Nie wytrzy»
mują go ani fizycznie, ani nerwowo. Ma-
ją tu również wpływ ujemny odmienne
warunki życia w podróży, cudzóziemska
kuchnia i t. p.
W rezultacie klub wraca z tourńće, ma-

fącego względy przedewszystkiem propa-
gandowe na celu, z imponującym dorob-
kiem... porażek, nikomu niepotrzebnych,
a szkódzących imieniu polskiego spórty
Eagranicą...

"miedzielę rozegrała owtatni vwój

mecz zagraniczny Wałta. Rozęgrała go z  „ Kėmbinawany team, złożony z graczy|

Tennis-Boruszii I Blau - Weńss, pokonał
piłkarzy Warty w Berlińie w stosunku
3:2 (2:0).

Pierwsza połowa stała pod makiem
lekkiej przewagi Polaków, Mimo to Ber+
lińczykom udało się zdobyć pierwsze
dwie bramki, Pierwszy punkt uzyskali z
wypadu, drugi — naskutek nieporozumie-
ATobroną a . bramkanzem pol
ki przyczynił się równi
fakt chaotycznej gry Polaków.

zp, nio pozmianiestronPolacy
uzyskują bramkę przez Szerikego. W
18-ej minucie sędzia przyznaje Warcie
rzut karmy, zamieniony przez Szerikego
na drugi punkt. Nietńcy w tym okresie u-
siłują brutalną grą odzyskać straconą
przewagę cyfrową. Ofiarą metod Niem-
ców pada jeden zgraczy polskich. Zmu-
szony jest wskutekkontuzjiopuścić. boi-
sko, Warta gławięc osłątni kwadrąte w
dziesiątkę. Wyzyskują to Niemcy, zdoby-
wając zona 9 zwycięstwie bramkę.

Widzów ło się przeszło 4.000.  

grałteżprzez technicznyk.o.doprymi-
tywnego zresztą Jakybowicza.
W wadze koguciej Rundsteinmusiał

chyba zawieść swych zwolenników bar.
dzó boleśnie. Remis był tu wyrokióm
zlekka go faworyzującym. Wygrana je-
go tembardziej krzywdzi niezłego —
Szczurka.
Słuszniejszem już rozstrzygnięciem był

remis w wadze piórkowej, jakkolwiek i
tutaj dwie pierwsze ruqdy Wnęk (Ws-
we|) rozstrzygnął na swą korzyść, prze-
grywając tylkó ostatnią. Krawiecki do-
stał jeden punkt „na piwo".
W wadze półśredniej nieoczekiwane,

a zasłużone zwycięstwo odniósł Frodis
(Mak.) naq Pancerem (Wawel). Krako-
wianin nie umiał wyzyskać atutu dłuż-

szych rąk.
Nierbyt przekonywającem bylo zwy-

cięstwo Kolonki (Wawel) nad Fuchsem
(Matkabi). Widocznie przeważył tu sza-
lę rozpaczliwy finisz krakowskiego bok-
sera.

Fatalnie zawiódł ulubieniec żydow-
skiej publiczności, Neuding, w wadze

półciężkiej. Pieniążek (Wawel) jest
wprawdzie pięściśrzem rokującym  po-
ważne hadzieje, ale sztywność sylwetki

f pewne zmanierowanie obniżają jego
wartóść. Nierozstrzygnięty wynik był
sprawiedliwem oddaniem  przebiegu
walki,
W wadze ciężkiej dlaodmiany sędzio-

wie skrzywdzili boksera żydowskiego.
100-kilowy, szerszy w biodrach, niż w
barkach, Steineisen (Makkabi) przez
trzy rundy przeważał punktowo nad po-
lującym bezskutecznie na decydujący
cięs z prawej Stankiewiczem (Wawell.

Zamiast zasłużonych dwóch punktów,
zdóbył jednak tylko jeden.
Ten ostatni remis zdecydował o ogól-

nem zwycięstwie drużyny żydowskiej w
stosunku 10:6.

Chrostek, jak nam oświadczył, nieza-
dowolony jest z klubu macierzystego.
Ma zamiar przenieść się do Warszawy
i zasilić CWS, Wyboru nie uważamy za
szczęśliwy.»

J. K. V.

CZY WAM NIE WSTYD, PANOWIE
Z C. W. S?...

W poniedziałek w sali Nowości odbył
się mecz bokserski między poznańskim
Sokołem a miejscowym CWS.

Niestety, sprawozdanie z przebiegu
meczu możemy podać jedynie w btzmie-
niu PAT-iczne. Kierowniętwo klubu С.
W. S. nie uważało za stósowne i po-
trzebne udzielić „Warsz. Dzien. Narod."
biletu na zawody,
Przyzna'emy, że podobne postępowa-

nie zdziwiło nas. Nie przypuszczają chy-
ba panowie z CWS., że na mecz pocią-
ga nas wyłącznie ciekawość. Chodz'my
na zawody przedewsžysikiem z dzienni-
karskiegoobowiązku. Nie uchylając bok-
serom CWS-u, w chwili obecnej zbyt
małą przedstawia'ą oni wartość widowi-
skową, by kierownicy klubu podeęjrze-
wali nas jedynie o chęć ich podzówiania,

Bilety na zawody udzielają nam nawet
kluby żydowskie. Stanowisko klubu pol-
skiego w porównaniu z ich postęp 'wa-
niem nie przynosi mu zaszczytu. Czy
wam nie wstyd, panowie z CWS.?...
Zawody już przed meczem straciły na

atrakay'ności, gdyż Sokół przy'echał bez
Tiignera, a CWS wystąpił bez Karpiń-
skiego. Poziom zawodów przeciętny.
ÓW wadze myszej Wieczórek (CWS)

wygra! z Gorątzmiakiem, który poddai
się w 3-ej rundzie.

W koguciej Janowezyk (S) rwyciężył
Szybowskiego.

W piórkowej Pela (S) stoczył bardzo
ciekawą walkę ze Śmiechem. Remis
krzywdzi nieco lepszego Pelę,
W lekkiej Lambryczak (S) spotkał się

z Dołęckim, wygrywając po emocjonyją-
cej wałce nięznacznie na punkty. Przez
pierwsze 2 rundy Poznańczyk przewa-
żał, 3-cja runda należała do Warszawia-
nina, niemniej zwycięstwo ogólne * Po-
znańczyka nię ulegało wątpliwości
w półśredniej spowodu nadwagi Dan.

kowskiego (SJ Całka wygrał walkowe-
rem. Towarzyskie spotkanie wygrał
również Całka.
W średniej Rogowski (S$) rozporządza-

tący bardzo silnym ciosem, zwyciężyłpo
ostre! walce na punkty ambitnego Stec-
kiego.

W półciężkiej Przyby|ski (S) znokau-
tował w 3-ej rundzie Lisowskiego.
W ciężkiej Klimecki (S) wygrał 7 Ła-

giewskim. Ten ogłatni walczył w sposób
kómpromitwący a przegrał przez pod-
danie się w 3-ej rundzłe,

 
|

 

O KROK DALEJ
posunęły się drużynowe mistrzostwa Polski w boksie
Drużynowe mistrzostwa Polski w bok-

sie uczyniły w niedzielę dalszy poważny
krok naprzód.

Wyjaśniło się obecnie wszystko nie-
mal. Znane są prawie napewno osoby:
mistrza i ostatniego zespołu w czwór.
finałowej. :
„Murówanpym” więc mistrzem druży-

nowym Polski będzie Warta, Niedzielne
zwycięstwo, odniesione nad drugim gko-
lei kandydatem do tronu pięściarskiego
— warszawską Skodą — wysuwa 'ą zde
cydowanie na' pozycę. której zachwiać
nic 'uż chyba nie może.
Wprawdzie obydwa zwycięskie mecze

tozegrała Warta na swoim terenie, ale
triumfy jej były tak cyfrowo wysokie, że
nawet ewentualne porażki na obcych
ringach nie mogą jej zepchnąć z pierw-
szej lokaty w tabeli. Przegrane bowiem
nie osiągną napewno stosunku 2:14, czy
4:12. й 3

WARTA — SKODA 12:4

A właśniew stosynku 12:4 zwyciężyła
Warta w niedrielę w Poznaniu bokserów
Skody.
Przyznać trzeba, że skład klubu war-

szawskiego nie był zestawiony. przeko-
nywująco. Wzmocnienie wagi średniej
(Pisarski zamiast Matuszewskiego) za
cenę osłabienia półciężkiej (Garstecki
zamiast Pisarskiego) ; oddania w wadze
ciężkięj punktów walcoverem (wobec
przesunięcia Garsteckiego do pėlcięž-
kiej, w ciężkiej Skoda nie wystawiła re-
prezentanta) — nie wyda'e się nam po-
sunięciami szczęśliwemi, *

Pozatem w Skodzie zawiedłi fata!nie—
Kozłowski w piórkowej, * przegrywaąc
do rezerwowego Vogta, którego w ubie-
głą niedzielę pewnie zwyciężył Małecki
z Polonii, i Seweryniak w. pėlėrednie!,
który, swoim obycza'em, zapóźno się
„rozkręcił”.
Poszczególne spotkania dały wynik

następujący; (
Waga musza — Koziolek > Warty, jak

to było do przew enia, zwyciężył
przez techniczny k. o. w II rundzie Fu-
saniego (Skoda). |

Waga kogucia po niezwykle zaciętej
walce przynosi wynik remisowy. Wer-
dykt sędziowski krzywdzi hieco Czort-
ka (S), który w rzeczywistości górował
nad Sobkowiakiem z Watty.
Kozłowski (5), w wadze piórkowej

przegrywa nieoczekiwanie do Vogta (W),
Po silnym ciosia, otrzymąńym w II run-
dzie, bokser Skody jest już „śroggy” +
ulega zupełnie wyraźnie. 3 a
Bąkowski ($) w wadze lekkiej remi-

suje z Kaparem (W). W dwóch pierw.
szych rundach prrowąża Poznańczyk.
Obie końcówe — należą do Bąkowskie-
go. ! e Ag
W wadze półśredniej lepiej п% w

Warszawie walczący Sipiński (W) bite
na punkty Seweryniaka (S) Czwartą
tylko rundę rozstrzyga pięściarz war-
szawski dla siebie. `

Pisarski (S) w wadze średnie* zdoby-
wa dla barw stołecznych jedyne zwy.
cięstwo. Walniakowski. (W) jest zdecy-
dowanie słabszy.
W wadże półciężkiej Szymura (W) bi-

je Garstedkiego (S), a w ciężkiej Piłat
zdobywa dla Warty dwa puńkty bez
walki.
Wyńik ogólny 4:12 dla Skody jest for-

malnym pogromem pięściarzy stołecz-
nych. Trzeba bezpowrotnie. pogrzebać
marzenia o tytule! A liczono się prze-
cież nietylko z remisem, ale nawet z
możliwościami zwycięstwa...

IKP (ŁÓDŹ)—IKB ŚWIĘTOCHŁOWICE)
12:4

Identyczne prmktowo „lanie” sprawił
w Łodzi IKP zespółowi IKB ze Św'ęto-
chłowie,

Ślązacy nie pokazali, prócz wytrzyma-
łości i silnego ciosu (w pewnych wa.
gach), nic godnego phdkreślenia, Jedyną
rewelacją świętochłowickie: drużyny był
Gwóżdź, dawny zapaśńiczy m'strz Pol-
ski w wadze półciężkiej. Pewnezwycię-
stwo nad Wurmem (IKP) w wadze cięż
kiej przy impopujących warunkach fi.
zyęznych i wcale niezłem zaawansowaniu
w wiadomościach pięściarskich — stwa-
rza z Gwoździa obiecujący materał na
przyszłość.
W walce muszej goście ze Śląska od-

dali punkty walcover'em, spowodu nad-
wagi Mrozka (IKB). Niedópatrzenie kie-
eg e Ślązaków dwóch
punktów, gi w tow: cjem ar
niu Szwed oda pa
technicznynokaut.
„Jar у OSB miął w walce kógu-

ciej ni przekonywującą przewagę
nad Bartniakiem, Mimo jednak wyraźne-

 
 

go zawodu, sprawionego swym wielbicie-
lom, wygrał na punkty.
Dwa następne spotkania przyniosły,

jak przewidywaliśmy, cztery punkty Ło”
džianom.
Spodenkiewicz (IKP) w wadze piėrko=

wej walczy zwykłe słabiej z gorszymi od
siebic przeciwnikami. Pokonał też Pintę
(IKB) dopiero w rumdach końcowych.
Pierwsze — były wyrównane.
Wožniakiewicz (IKP) w wadze lekkiej

nie miał godnego siebie przeciwnika.
Poddał się w II rundzie.
Oczekiwana z wielkiem zaciekawienien

walka.w wadze półśredniej mie przynio*
sła emocyj. Świrk (IKB) zówiódł zdecy=
dowanie, przegrywając do Taborka x
IKB jeszcze wyżej, niż do Seweryniaka w
Warszawie. Bokser łódzki nie umiał się
mimo to ustrzęc od piorunującego swin=
ga Świrka w I rundzie. Od pewnego nie”
mal k. o. (Łodzianin był zupełnie oszoło<
miony) uratował go gomg. W czasie
przerwy zaś zdołał oprzytomnieć. Świrk
„spuchł” w ostatnich rundach.
W wadze średniej Chmielewski zwycięa

żył przez k. o. w II rundzie Plechwę. Naje
lepszy bokser Polski nie ma zupełnie
przeciwników. Ostatnio wszystkie spotka-
mia wygrywa przez nokauty i to w
pierwszych starciach, Gdyby powrócił na
ring Majchrzycki lub — do formy Pisar-
ski, sytuacja w tej wadze możeby się po
prawiła...

Ostatnie dwa pimkty dla IKP zdobył
w wadze półciężkiej Pietrzak, przez
wszystkie cztery rundy wysoko górując
nad Rzezikiem z IKB.
O rezultacie spotkania „ciężkich'* pisa-

liśmy wyżej.
W ten sposób ogólny wynik meczu

brzmi 12:4 dla IKP. Dzięki wysokiemu
zwycjęstwu klub łódzki zrównał się w iło-
ści punktów i stosunku zwycięstw z war-
szawską Skodą, dzieląc z nią drugie ł
trzecie miejsce w tabeli ex aequo,

W TABELI MISTRZOSTW
PRZODUJE WARTA

ilość mecz. ilość pkt. st. zwym
'

1) Warta 2 4 26:6
2) IKP. 2 2 14:8
3) Skoda 2 2 14:8
4) IKB. 2 0 10:22

 

Japonka Netsuko Inada, może być w
przyszłości groźną konkurentką dla Sonji

Henie. ) :

“

Boks na Iwowskim odcinku

W niedzielę wieczorem odbył się we
Lwowie mócz bokserski pomiędzy Ru-
chem z Wielkich Hajduk, a drużyną
kombinowaną, złożoną z zawodników
Hasmonei. Lechji i Pogoni. Mecz zakoń.
czył się zwycięstwem drużyny twow-
skiej w stosunku 9:7.
W muszej Jasiński (F) wygrał walko=

werem spowodu nadwagi przeciwnika, a
w „walce towarzyskie wygrał również
z Olbertem (L) na punttty.
W koguciej Górecki (L) wyśrał przez

dyskwalifikację Proski (R) za niedozwo-
lone uderzenia. :
W piėrkowej Sidelnikow (L) pokonał

na punkty Kurzyńca (R).
W lekkiej Ackerman (L) pokoneł Bo-

nantę.

W półśredniej Richter (R) znokautoe
wał w drugiej rundzie Safira (L) W drus
giej walce Biłyj (L) zremisował z Bień.
kiem.

W. średniej Wiederman (R) znokauto=
wał Milewskiego (L) w drugiej rundzie.
W półciężkiej Baranowski (L) zwycięs

żył Kolonkę. į
Mecz stał naogół na bardzo słabym

poziomie. Widzów około 1500.  



Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół pochmurno i mglisto z rozpogo-

dzeniami na wschodzie, Miejscami opady.

Nocą lekki mróz, w ciągu dnia tempe-

ratura w pobliżu zera.

Słabe wiatry z południo-zachodu i po-

łudnia.

Z MIASTA.
—Przybór wody na Wilji. Skut-

kiem kilkudniowej odwilży w  po-
przednim tygodniu i topnienia śniegu
poziom wód na Wilji w jej dorzeczu
znacznie się podniółs, tak, iż w dniu
wczorajszym osiągnął 1,10 m. ponad
stan normalny. Podniesienie się
poziomu utrudnia prowadzenie prac
regulacyjnych brzegów Wilji.
— Kary za tajny ubój. W wyniku

doniesień policyjnych i władz sani-
tarnych starosta grodzki ukarał kil-
kunastu handlarzy mięsa za wpro-
wadzanie w obrót mięsa z pominię-
ciem dozoru sanitarnego z tajnego
uboju. Wśród ukaranych jest kilku
recydywistów, którzy otrzymali wy-
sokie grzywny z zamianą na areszt.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat zdekompletowany.

W ostatnich czasach Magistrat m.
Wilna, składający się ogółem х 11
osób, t. zn. z prezydenta, trzech wi-
ceprezydentów i 7 ławników został
zdekompletowany. Przed paru ty-
godniami zmarł śp. Adam Piłsudski,
wice-prezydent m. Wilna, a ostatnio
złożyło rezygnację dwóch ławników:
prof. L. Sokołowski, ławnik z grupy
t. zw. Koła Gospodarczego, oraz p.
M. Taub, ławnik z ramienia ugrupo-
wań żydowskich.

Wybory uzupełniające mają od-
być się w styczniu.
— Budowa mostu na Wilji. Wła-

dze miejskie przystąpiły ponownie
do rozpatrzenia projektu złożonego
przed dwoma laty dotyczącego bu-
dowy mostu dla pieszych przez Wilję
w pobliżu Elektrowni Miejskiej.

Ze względu na znaczne obciąże-
nie mostu Zielonego zachodzi ko-
nieczna potrzeba zbudowania  dru-
giego mostu na Wilii.

W związku z tem w najbliższym
czasie odbędzie się w tej sprawie
narada czynników  zainteresowa-
nych, które wypowiedzą się w spra-
wie budowy nowego mostu. (h)
— Zaległości

Wilna, Według  prowizorycznych
cbliczeń zaległości z tytułu podat-
ków komunalnych oraz należności
za światło, wadę itp. od mieszkań-
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dlą samorządu m.|

Dziś premiera.
ulubionej gwiazdy. Słowik ekranu

!= Ki

wileńska pe "ul. Belimy w pobliżu mostu kolejowego Ale-
Р Й ksandra Minkusa napadło kilku osobników,

Mal miasta i różnych instytucji spo-,

KRONIKA POLICYJNA.
— Napad i pobicie. Na przechodzącego

którzy podczas powstałej bójki zadali mu
twardym przedmiotem ciężkie uszkodzen'e

łecznych, państwowych itd. wynoszą głowy. Poszkodowanemu pierwszej pomocy

okoio 1 miljona złotych.
W. związku z ciężką sytuacją  Ii-|

nansową miasta władze miejskie za-
stanawiają się obecnie nad sposoba-
mi ściągnięcia tych poważnych za-
Hegłości. (b)

— _ Kontrola przedsiębiorstw.
Zgodnie z naszą zapowiedzią władze
skarbowe przystąpiły do kontroli
przedsiębiorstw przemysłowo - han-
dlowych w Wilnie, Specjalnie wyde-
legowani kontrolerzy w ciągu bm.
skontrolują czy wszystkie przedsię-
biorstwa posiadają wykupione świa-,
dectwa przemysłowe i karty reje-
stracyjne na 1936 r.

Według otrzymanych informacji
dotychczas około 10 procent przed-
siębiortsw nie wykupiło świadectwa
na rok bieżący.

Zaznaczyć należy, iż wszyscy
właściciele sklepów, warsztatów,
fabryk, zakładów przemysłowych,
it. p, którzy w terminie nie zaopa-

|trzyli się w świadectwa przemysło-
we zostaną ukarani grzywnami. (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
— Posiedzenie komisji poborowej.

W. dniu 9 stycznia rb. przy ul. Ba-
zyljańskiej 2 odbędzie się dodatkio-
|we posiedzenie komisji poborowej
'dla wszystkich mężczyzn w wieku
poborowym, którzy dotychczas z ja-
kichkolwiek powodów nie uregulo-
wali swego stosunku dł służby woj-
skowej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
|  — Podziękowanie. Dzieci inteli-
gentów bezrobotnych z Herbaciarni
Nar. Org. Kobiet zasyłają serdeczne
podziękowanie dzieciom z „Naszej

 
Szkoły” za otrzymane podarki
gwiazdkowe.

| — Dzisiejsza środa literacka
jpoświęcona będzie twórczości Syro-
|komli. Scharakteryzuje ją we wstęp-
'nej prelekcji prof. Cywiński. Odczyt
będzie przepłatany recytacjami w

| wykonaniu artystów Teatru Miej-
|skiego pp. J. Górskiej i St. Śródki.
Następnie p. Hendrychówna a
wa kilka pieśni Moniuszki do słów
Syrokomli.

ODCZYTY.
| — W Ośrodku Zdrowia. 9 b. m.
w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) z
ramienia T-wa Eugenicznego dr. W.
Morawski wygłosi odczyt na temat
„Gružlica a eugenika“. Początek o
£ 6 w. Wstep wolny.>

wspaniały sukces

* MAC DONALD
wnajpiękniejszej komedji najnowszej produkcji realizacjijV. S. VAN DIY,KE7*:

l udzielił lekarz pogotowia ratunkowego.
Wyjaśniło się, iż pobicie spowodowane zo-
stało porachunkami osobistemi. (e)

— Ujęcie awanturnika. Na ulicy Ostro-
bramskiej ujęty został przez dyżurnego po-
sterunkowego znany policji awanturnik
Aleksander Szmelis, zam. przy ul. Hrybisz-
ki 19, który pobił ostatnio sprężynówką
niejakiego Aleksandra Minkusa. (e)

— Kradzież konfitur. Na szkodę Józe-
fa Kwiatkowskiego (ul. Jasna 41) skradzio-
no zapas konfitur wartości około 50 zło-
tych. Ustalono, iż kradzieży dokonali Wła-
dysław Wysocki (ul. Archanielska 20), oraz
Wincenty Tatjanow (ul. Majowa 71), kto-
rych zatrzymano. (e)

— Kradzieże. W dn. 5 bm. około godz.
22 w szatni teatru miejskiego przy ul. W.
Pohulanka skradziono por. Eugenjuszowi
Hewelowi z Centr. Wyszk. Sanit. w War-
szawie (Warszawa, Myśliwska 11) z kiesze-
mi spodni portfel z zawartością około zł.
400 w gotówce i legitymację. Po dokonaniu
kradzieży sprawcą zbiegł, gubiąc po drodze
60 zł, które poszkodowany znalazł.
— Stanisław Brzozowski (Senatorska 7)

zameldował, że w czasie jego nieobecności
w czasie od 3 do 5 bm. skradziono mu z
mieszkania, zapomocą otwarcia drzwi do-
branym kluczem, ubranie męskie wartości
zł. 210.

WYPADKI.
— śmierć na drodze. Przy drodze w

pobliżu wsi Pawłowo (pow. wil.-trocki) zna-
leziono na drodze zwłoki żebraka obcokra-
jawca, Aleksandra Austyma l. 52, przy któ-
rym znaleziono pozwolenie czasowego po-
bytu w Polsce do dn. 14 stycznia 1936 r

Przyczyny śmierci narazie nie ustalono.
Powiadomione o wypadku władze policyjae
wszczęły dochodzenie. (e)

— Nieszczęśliwy wypadek przy pracy.
Podczas pracy na fabryce dykty przy ul.
Ponarskiej wskutek własnej nieostrożności
doznał obcięcia palca, oraz zmiażdżenia rę-
ki przez maszynę, robotnik Jan Lutkiewicz,
1. 25, zam. przy ul. Świerkowej. Pierwszej
pomocy udzielił poszkodowanemu lekarz
pogotowia ratunkowego. (e)

— Wbrew prawu  gościnności.. Jan
Widziun (ul. Litewska 19) zaprosił do swe-
go mieszkania niejakiego Witalisa  Połoń-

skiego (ul. Gedymińska 47), którego pod-

czas libacji dotkliwie pobił.
Poszkodowany złożył do policji skargę.
— Usilowala popełnić samobójstwo.

Katarzyna Sińko bez stałego miejsca za-
mieszkania w celach samobójczych rzuciła
My pobližu mostu Zwierzynieckiego do
Wilji.

Z narażeniem własnego życia uratował
kobietę dyżurujący na moście posterunko-

wy. (e)
— Postrzelił się wskutek nieostrożności.

Wskutek własnej niepstrożności postrzelił
się w nogę z fuzji myśliwskiej niejaki Piotr

Bronicki, zam. Markucie 8.
Wobec tego, iź cały ładunek śróru po-

został w nodze, zaszła potrzeba odwiezie-
mia go do szpitala żydowskiego celem prze-
prowadzenia odpowiedniej operacji. (e)

CASINGJ
LILIE
w posągi, powołują kamienne rzeżby do
«apitalaa sceny, Nejwiększy wynalazek XX wieku: magiczne promienie obiaca,

kobiety. Wspaniały nadprog.| a——2u222257222—5555>

Teatr i muzyka.
ma Teatr Miejski na Pohulance, Recital

fortepianowy Grzegorza  Ginzburga W
drodze wymiany artystycznej za gościnę w
Moskwie i Leningradzie Ewy  Turskiej-
Bandrowskiej i Chóru Dana — rząd Sowiec
ki udzielił zezwolenia na występy najwy-
bitniejszym artystom rosyjskim. Dziś w
środę dn. 8.1 o godz. 8-ej m. 15 wiecz. wy-
stąpi G. Ginzburg. W programie Bach-Bu-
soni, Mozart, Liszt, Ravel. Wszystkie ku-|
pony i zniżki nieważne. |

11-go stycznia w sobotę wystąpi
madonna opery moskiewskiej Marja
ksakowa (mezzo-sopran).
— Kazimierz Czarnecki w „Straszn:

Dworze" w partji Stefana na scenie Te-
atru Pohulanka. Jutro, w'czwartek dn. 9
i w piątek dn. 10 bm. wystąpi gościnnie w
operze St. Moniuszki „Straszny Dwór" je-
„den z najwspółczesnych tenorów polskich
(Kazimierz Czarnecki w otoczeniu: Hendri-
chówny (Cześnikowa), Pławskiej (Hanna),
-Jagminówny (Jadwiga), Piekarskiej (Mar-
taj, Gudziszkowskiego (Skołuby), Ludwiga
(Maciej), Wiszowatego (Miecznik), Kuchal-
skiego (Damazy), Romanowskiego (Zbignie-
wa). Mazur w układzie L. Sawiny-Dolskiej.
Całość pod kier. muz. dyr. Wł. Szczepań-
skiego, reżyserskim prof. A. Ludwiga. Bi-
lety wcześniej do nabycia w kasie Teatru
„Lutnia”. ,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o

godz. 8.15 „W. Wilnie życie wre"! arty-
styczna rewja. Zniżki ważne.

pri- |
Ma-|warto jednak posłuchać ile Stanisław Felix

 — Jutro grana będzie po raz 20 operet-
ka „Rose Marie” ze Sławą Bestani-w roli
tytułowej.

-— „Królowa miljardów* Falla. Oto ty-
tuł najbliższej nowości, która się ukaże w
teatrze „Lutnia* w połowie bieżącego mie-
siąca. Sztukę tę wprowadza na scenę re-
żyser M. Tatrzański.

— „Mały gazeciarz". Barwna sztuka
W. Stanisławskiej „Mały gazeciarz” ukaże
się po raz ostatni w niedzielę najbliższą 12
bm. o godz. 12.15 pp. W widowisku tem
bierze udział zespół baletowy N. Muraszo-
wej. Ceny specjalnie niskie.
— Widowisko baletowe L. Sawiny-Dol- |

skiej. W sobotę najbliższą o godz. 4 pp.
odbędzie się widowisko baletowe L. Sawi-

naniu znakomitych artystów: Zbigniewa
Drzewieckiego i Maurycego Janowskiego.
Ponadto wykona prof. Drzewiecki, Balladę
Il F-Dur op. 38, powstałą na Majorce. (81.
godz. 21.00).

„Świat się śmieje'* przez Radjo.
Rubryka „Świat się śmieje” zawiera

stale małe przechadzki po humorystycznej
prasie zagranicznej. Tym razem, to jest dnia
8 b. m. o godz. 18.00 rozejrzą się słuchacze
po wesołych pismach krajowych, aby nie
powiedziano: ,Cudze chwalicie..." Jest ich
wprawdzie niezmiernie mało, bo. wiadomo,
że humor w Polsce niema wysokiej ceny,

zdołał z tego żniwa wyłuskać ziaren szcze-
rego dowcipu.
Tadeusz Boy Żeleński przed mikrofonem.

W dniu 8 b. m. o godz. 21.35 w szkicu
zatytułowanym „Z za kulis reformy orto-
śrafji” dr. Tadeusz Boy-Żeleński przedsta-
wi słuchaczom ostatnie stadja rozwoju prac
Komisji Ortograficznej, której postępy in-
teresują cały kulturalny świat polski.

 

L. SAWINA - DOLSKA

 

11 stycznia w teatrze „Lutnia” wi-

dowisko baletowe Sawiny-Dolskiej z

udziałem uczenic jej studjum. Począ-
tek o godz. 4 p. p.

IiD IIIT UEI

Polskie Radio Wilnoš
Środa, dnia 8 stycznia.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Weso-

ny-Dolskiej, z udziałem stadjumbaletowe- |le melodje. Dziennik poranny. Płyty. Giei-

go. Program bogaty i wielce urozmaicony| da
„W  cyrku”,| Hejnał. 12.03 Dziennik południowy.

„Na saneczkach'|Jak zrównoważymy nasz budżet. 12.30 Kon
składa się 2 baletów:
„Dziewczęta się bawią”,
oraz tańców solowych i zespołowych.

— Teatr „Rewja“. Dziś powtórzenie
programu rewjowego p.t. Pieśń nad Nilem”.

\ Początek przedstawień o g. 6.30 i i.

° & га kotai stuujo.
| Twėrozošė Fryderyka Chopina. XIX audycja
1 z radjowego cyklu.
} Wśród kompozycyj dędykowanych Ma-
rji Wodzińskiej, która tak: wielką rolę ode-
grała w uczuciowem życiu Chopina, ważne
miejsce zajmują Mazurki op. 24, skompo-
nowane w roku 1835. W dwa lata późn'ej
zdawał sobie już Chopin sprawę z bezna-
dziejności swego stosunku do Marji i pod

wpływem smutnych tych myśli, skompono-
wał między innemi pieśń do słów Witwickie

Wiosna”. Utwory te, to jest 4 mazurki$0 „
op. 24 g-moll, C-Dur, As-Dur i b-moll, oraz IZ za kulis

! Żeleński.pieśni do słów Witwickiego, usłyszą radjo-
słuchacze w XIX audycji z radjowego cyklu

Najoryginalniejszy

 

życa.. Nejpięk.

11.57 Czas i
12.15

rolnicza. 8.00 Przerwa.

cert. 13.25 Chwilka gospodarstwa domowe-

go. 13.30 Muzyka popularna, 14,30 Przerwa.

15.15 Codz. odc .pow. 1525 Życie kulturalne

miasta i prowincji. 15.30 Płyty. 16.00 Za-

gadki muzyczne dla dzieci. 16.20 Pieśni Lu-

dowe. 16.45 Rozmowa muzyka ze słucha-

czem radja. 17.00 Stosunek do kłamstwa w

życiu. 17.20 Płyty dla znawców. 18.00 Św'at

się śmieje. 18.10 Wesołe kolendy i kantycz

ki. 18.40 Koncert kameralny. 19.00 Co sły-

chać na naszych rynkach. 19.10 Skrzynka

ogólna. 19.20 Chwilka społeczna. 19.25 Kon

cert reklamowy. 19.33 Wyniki ciągnienia

Loterji Państw. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50

Reportaż aktualny. 20.00 Gwiazdy przez kal

kę, audycja. 20.45 Dziennik wieczorny. 2055

„Obrazki z Polski współczesnej.
dycja z cyklu twórczość Fr. Chopina. 21.35

21.00 Au-

reformy ortografji wygl. Boy

21.50 Książka, która daje zyski.

22.00 Muzyka taneczna. 23.00 Wiad. meteor.

Twórczość Fryderyka Chopina" w wyko-! 23.05—23.30 Muzyka taneczna.

(S III SSIR NAI INNI IES

Dziš premjera.
[film sezonu. Pełen pomysłowych tricków.

LILIE_BUGON
а,а ludzi

KOMISJA LIKWIDACYJNA — Spółki
Akcyjnej pod firmą: „Wileński Syndykat
Rolniczy, S/A.* ogłasza o Walnem Zebraniu
Akcjonarjuszów, które się odbędzie w dniu
29 stycznia r. b. o godz, 18-ej w lokalu Wi-
leńskiego Spółdzielczego Syndykatu Rolni-
czego, przy ul. Zawalnej 9.

Porządek dzienny: 1) Wybór przewod-
niczącego. 2) Odczytanie sprawozdania za
okres ubiegły. 3) Wolne wnioski.

sredni ORKA ьнKWALIFIKOWANA
pianistka udziela lek- Ś PRACA. a
cji gry fortepianowej

metodą.„KADRÓW НАМЕRZ pymszaEEот
Nad program: najnowsze sk!ualja. Bli. honor. i;bezpł. nieważne
 

 

zachwycająco - piękny film йŚWIATOWID)Been| „Dla ciebie śpiewam
Czarujące melodje! Humor! Tempo! Przepych wystawy! W rolach popisowych: wszech-
światowej sławy śpiewak JAN KIEPURA, oraz porywająca i urocza MARTA EG-

GERTH. Nad program atrakcje dźwiękowe. Uwaga! Dla uniknięcia tłoku, Dyrekcja

Kina uprzejmie prosi Szanowną Publiczność o punktualne przybywanie na początki
seansów: 4, 6, 8 i 10.15, W soboty i w niedziele początek od godz. 2-ej.

Pago mocni EEEROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-
ma jest jedynym i niezawo-
dnym środkiem dochodu.

LQGŁASZAICE SĘ W PIŚNIE  CHRZEŚCIAŃSKIENIM
jakiem jest

„DZIENNIK
WILEŃSKI”
Najstarsze i_nejpoczytniejsze'pismo

na Wileńszczyźnie.
ADMINISTRACJA—Mostowa1, czynna codziennie

od godz. 9 do20-ej,tel.12-44.
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AndATV Aa AN
«4 Mieszkania КЕр

! SOLIDNIE!
į i pokoje wyszukuje mieszkania

BIUR!

WILNO, MICKIEWICZA 22. =

| Gdzie są do nabycia po niskich cenach i na do-

КАЛОООЛЕКЛЕРОЕЫЕЬ

„ ULTRASELEKTYWNE 3 ZAKRESOWE RADJOOOBIORNIKI |

w nejnowszej wieikiej
komecji muzycznej

W pozost. rol.
Chór  Siemionowal Chór

TANIO!
P KO!

 

О
MIESZKANIE POŚREDN. MIESZK.

2 pok. z kuchnią, e- „UNIWERSAL“
lektrycznością, wolne zostało przeniesione
od Podaiki =tokalo. 02 ul. Mickiewicza 4
jwego do wynajęcia.| m. 6-a, tel. 22-11,
Stara 33 m. 3. Biuro przyjmuje zgło-

paEM szenia wolnychmiesz-

POKÓJ kań L ag

do wynajęcia umeblo- wanych. Opłata o
wany. Portowa. 19, P" Т. Wiašcicieli nie-
e ii. —ą ruchomości po wy-

| najęciu,  

 

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,
BUDZIKI

ZEGARKI KIĘSZONKOWE OD ZŁ. 4—-

YSTKO STANIAŁO |

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE. ч

WILNO, MICKIEWICZA 4.

 

 

Przed nabyciem radjoodbiornika wstąp 90

"w ESBROCK—MOTOR
TEL. 18-06

godnych warunkach spłaty.

„DODEK NĄ F
Znicz,Ćwiklińska,Halama,H. Grossówna,

Dana. Nad program: Dodatki i

 

Dom
0 x ogrodem do sprze-!

dania, dochodowy,

niedrogo, przy
do wynajęcia w cen- )

par ata gre"ar
wany, z wygodamii
|teletonem. Ew. ko- hea

|ęzystaniem z saloma.| [ZGWO TAdrYCZOŁ
uaKaciKate U jexion, brzoza,

|nowa 4—11 (od £ 3 goba, klon, olcha, 1е-

WEI w m gia
pei Wal. - Troaki. Pisem-

niea aleją, | ечар Gentys

‚ & ja

wejściem.  Mic- przyjmuje się do 10
cem

kiewicza 62/19. 312)"7 zzia 19% r,

 

© |SKLEPSPOŻYWCZY
POKÓJ lz towarem sprzedam

z wejściem z klatki z powodu wyjazdu.
schodowej solidnemu Mostowa 17. 316

  

MATEMATYK,
absolwent U.S.B, u-
dziela lekcji z mate-'
'matyki i fizyki oraz

folwark 30—60ha.turyi kon

 

RONCIE“
M. Cybulski, Orwid

 

stępne, ewentualnie inteligenina, lat 40,
=: e Postępy samodzielne prowa”

A dzenie gospodarstwa

hca 12—2 ; 53—2 domowego, wykwint-
Wz " |ha kuchnia, pieczywo,

STUDENT wędliny, kontitury,U. S. B. udziela leke)Show drobių, poszu“
kuje posady zaraz,
najchętniej na  pro-
bostwie w miejscu
lub na - prowincji,
Zgłoszenia Teresa
Korzuchowska,  Wil-

Anu") no, Sawicz 11 m. 8.
RÓŻNE b OGRODNIK

x wieloletnią prakty-
ką, może zajmować

a DAM się Z.gałę-
s posadę za wy- ziami ogrodnictwa |

pożyczenie 300 zł. prowadzić ogrody
posiadaczowi Apara-|handlowe, żonaty,

tu fot. „Leica“, Ad-|bezdzietny — poszu-
res w Administracji. |kuje pracy. Posiada

SJ: —__ |chlubne świadectwai
POTRZEBNY osobiste rekomenda-

wspólnik z kapitałem
do solidnego przed-
siębiorstwa handlowe.
go w wszorzęd-

(ul. Mic-
kiewicza). Informacje
w Stow; u
Kupców Chrześc, i w
Biurze Grabowskiego,
Garbarska 1,

 

B zcusv.в Ё

 

 (orma, las, łąki woda, Rawakcawie

kom) "Nieko" Wilke: dlugoetnią praktykęw
Szczegółowe oferty z RE ono

wač Adm. Dzien. ułek Dobroczynny 6, 
 

 

do
Wil. pod „F. K.". 298m. 10,
 

  

Wydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Ni. 1

   яVTOBIEWZA

ZGUBIONĄ
książkę wojskową

niego Urbanowicza

cje. Łask, zgłoszenia
dla „Ogrodnika* do

 
kuje zdolny, uczciwy

gruntownie i wydaną przez P.K.U. pracownik 5 lat prak-

ceny kiero- sumiennie, Adres; za- Wilno na imię Anto- tyki w majątku. Ła-
skawe zawiadomienia

304—1 zam. Lipówka 7 — Wilno, ul. Jerozołim-
|unieważnia się. ska34.Bożyczko,

Odpowiedzialnyredaktor: STANISŁAW.JAKITOWICZ.

 
 


