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Wilno, Sroda 13 stycznia 1937 r.
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UNK ууаат ЕОФ пр

Gonłtowne bombardowanie Molagi
W Barcelonie brak już chleba

ndent Ha- Jak się zdaje, milicja rządowa miała
vaso donosi z Avila: Wojska rządo- nadzieję, że z pomotą czołgów

we rozwinęły wczoraj |dwukrotnie przetnie komunikację pomiędzy

kontrataki niewielk'mi siłami, po- dwiema m ejscowościami. Bitwa by-

PARYŻ, 12.1. Kores

arte przez 12 czołgów. Silmiejszy
był atak o świcie pod Las Rozas.
Artyleria narodowa w ciągu godziny
ostrzeliwała pozycje przeciwnika.
Piechota nie mogła wyjść z okopów.
Wojska rządowe porzuciły na polu
bitwy 4 czołgi z 9-ciu, które prze-
kroczyły linie narodowców. lnne
czołg; zdołały rócić do swojej
bazy. Drugi atak odbył się w godzi-
nach gorapnych pod Maja de Honda.

ła krótka, ale krwawa. O godz. 12
na całym froncie sytuacja była bez
zmian. Dowództwo narodowców u-
waża te ataki za próbę utrzymania
ducha wojsk: rządowych, zdemorali-
zowanych przez ostatnie niepowo-
dzenia,
BOMBARDOWANIE MALAGL
GIBRALTAR, 12.1. Agencja Reu-

tera donosi, że w dniu wczorajszym
powstańcze samoloty i okręty wo-

bombardowały  n.ezwyiklejenne

 

Blokada portów hiszpańskich
; Walencji.

przez flotę państw neutralnych

gwałtownie Malagę. Samoloty po-
wstańcze zrzuciiy okoie 200 bomb
zapalających, a «wa krążowniki po-
wsiańcze oddały równocześnie na
miasto kilkaset strzałów,
„GIBRALIAR, 12.4 Przy wczo-

rajszym bombardowaniu Malagi
przez samoloty i dwa krążowniku;
powstańcze padło 3UU zabitych, a; ro. ZOE.
około: 1000 oaniosło rany.

»POMYLILI SiĘ”,
BERLIN, 12.1. Weaług  infor-

macyj, nadesłanych z Hiszpanii, rząd
powsiańczy zaprotestowai ponow-
nie w sposób energiczny u rządu
irancusk'ego przeciw wypadkom u-
myślnego Kierowania przez urzędy
francuskie przesyłek pocztowych,
przeznaczonych dia powstańców na
terytorium, obięte wiaazą rządu w
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śmknięcie Oaiwortytcta I. B.
Dymisja Rektora i Prorektora.

UNIWERSYTETU STEFANA BA-
M. REKTOR U. S. B. PROF. WŁA-

DYSŁAW JAKOWICKI I PROREKTOR DR. JÓZEF PA
DALI SIĘ DO DYMISJI Iš

POWIADOMIONY O TEM TELEFONICZNIE P. MINISTER W. R.
ŚWIĘTOSŁAWSKI TELEFONICZNIE ZARZĄDZIŁ

CIE UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO W WILNIE" ZAMKNIĘ
| Z DNIEM DZISIEJSZYM. *

a

Coroz trudniejsza sptuocia © Chinnch
Zbuntowane wojsko w Sian-Fu przeciw

SZANGHAJ, 12.1. Nadzieje na
pokojową likwidację naprężenia w WALENCJA, 12.1. Do portu w

*Verna1 Bartlett ujawnia na ła- znając, że plan pierwotny przedło- |vy]encji przybił brytyjski okzęt ad-

mach -.ę Chronicle“, že Foreign żony przez Foreign Office szedł da-

o ygotowało plan, który u- lej, aniżeli ministrowie skłonni byli

dzielaiby owi brytyjskiemu kie zaakceptować, oświadczają, że plan

rownictwa politycznego w Europie i kontroli portów h szpańskich, jaki

„naidałby mu prestiż podobny do te- obecnie ma być zaproponowany, a

go, gdy W. Brytania w tąp ła z ini- który obecnie: będzie polegał na u-

cjatywa wysłania woj brytyjskich tworzeniu kordonów nazewnątrz p

dla nadzoru plebiscytu w Saarze, t6w, nie będzie: błokadą, lecz tylko

Plan przewidywał b adę portów strzeżeniem wód dla ścisłej obser-

į ich, ale ministrowie bry- wacji i komunikowania kom'tetowi

ukreśla Bartlett — plan nieinterwencji wszelkich zauważo-

įten obalili, nych wykroczeń poza przyjęte przez

Inne dzienniki londyńskie przy- mocarstwa

Uspokajojace zapednienta Hitlera
sv sprawie Maroka hiszpańskiego

LDNDYN. 12.1. Dzienniki lon- kach francusko -niemieckich ule-

dęńskie z zadowoleniem stwierdza- gnie złagodzeniu, i widzi w tym po-

ją, że kanclerz Hitler w czasie no- sunięc.u Hitlera dobrą wróżbę dla

"worocznego przyjęcia dyplomatów, dalszego rozwoju wypadków. Dzien-

odbytego w poniedziałek,* w kilku- niki w specjalnych koresponden-

-minutowej - rozmowie prywatnej z cjach z Maroku stwierdzają, ża wia-

ambasadorem francusk.m udzielił domości 0 aktywności niemieckiej

suspokajających . zapewnień, doty: zostały wyolbrzymione i posądzają

Prasa wyraża sfery komnternu o rozmyślne roz-

= ' h r *
* * * 4

P od, że napięcie w stosun- dmuchiwanie tych informacyj.

Krwcoe zojścia strojliowe
w Ameryce

„M osoby ranne podczas starcia zpolicją

FL NT (stan Michigan) 12.1. kompanii gwardii narodowej, która

Przyd + brykj „amochodów, okupo- ma zastąpić miejscową policję w
e Rz am. "ęujących  robotni- nadzorze jednej z tabryk, która nie
zs. d z: doszło dziś do została dotychczas opuszczona
20 aż tygodnia, wmiędzy po- przez dkupujących ją robotników.

i s „ei walki p  wkujących. Na wydanie tej decyzji wpłynęła
Ww = = erunkami str. "wjo 13 również depesza, która nadeszia z
== "aki rany danie - Jest Toledo (stan Ohio), z zawiadomie-

osób cywilnych i 2 policjantów. 46. niem, że w ciągu dnia dzisiejszego
to napowažniejszy incydent ой, - przybędzie do Flint 5 tysięcy człon-

czątku strajku w przemyśle samo ów związku pracowników samo-
chodowym. Policja dwukrotnie szar-|in jowych, aby poprzeć akcję straj-
żowała na strajkujących w stosunku chu "+vch, «

do tiumu, ktėry mandestował na as
rzecz strajkujących, użyto gazów CZE iAa
łzawiących? JES2 Baawad fir-
NOWY JORK, 12.1. Gubernator NOWY uv. *4ors donosi z. Detroit

stanu Michigan, Marpny, przybył do|my General ML > 58 fal
Flint, gdzie objął zy.ak- o nęciu dals.Od
cji, wymierzonej przeciwko strajku- których jest razem
jącym w zakładach General Motors. jących. m
Robotnicy, po przeprowadzemiu roz- K KĘ
mowy z gubernatorem, zaniechali 24 RANNYCH. =
okupacji budynków Ś$abrycznych. Z| NOWY JORK, 121. Liczba 0
pośród 13 rannych, 2 odniosło cięż-*nych w czasie zamieszek stra fo
kie obrażenia, stan jednej kobiety wych we Flit wynosi 24 osób.
jest beznadziejny. Delegacja robot- piero z nastaniem dnia policja

nicza wyjechała do Wafzyngtonu, ientowała się, że nie wszyst
aby prosić prezydenta Romseevlta ©. dynki zostały, jak pierwotnie przy”
bezpośrednią interwencję. Guberna- puszczano, opuszczone przez pa
tor Muspby zarządził mabilizacjęjących‚ к вн - в e km

„ miralek,

| ludności cywilnej

tkie bu jiNu.

„Arethuga'.  Munistrowie
spraw zagranicznych marynarki i
lotnictwa rządu hiszpańskiego udali
się na pokład okrętu, gdzie przyjęc:
zostali przez kontradmirała Lyona.

MOZE SPRAWDZIĆ.
PARYZ, 12.1. Attache wojskowy

francuski w Tangerzekpt. Kuiset o-
trzymał glejt na swoboane krążenie
pó Maroko hiszpańskim.

W BARCELONIE GŁÓD.
HENDAYE, 121. W Barcelonie

utrzymuje s.ę nadal atmostera nie-
zadowolenia i rozgoryczenia wśród

z powodu braku
"chieba. Delegacja kobiet udała cię
„do prezydenta Companysa żądając
zniesienia kom.tetów kontrolnych i
'skupienia władzy w rękach rządu,
który powinien zorganizować racjo-
nalny rozdział chleba. W. olbrzy-
mich ogonkach, czekających n.eraz
napróżno przed piekarniami, wybu-
chają kłótnie i incydenty, kończące
się w komisarjatach. Dalsze trudno-
ści w nabywan.u chleba mogą о-
prowadzić do poważnych zaburzeń
kontrrewolucyjnych.

| TRUDNOŚCI W EWEKUACJI
' MADRYTU.

MĄDRYT. 12,4. W poniedziałek
około godz. 16-ej po całym dniu ci-
szy rozpoczęłą się kanonada, która
jednak trwała krótko. Ruch na uli-
„cach Madrytu jest normalny, aostat-
nie zarządzenia w sprawie ewakua-
cji nie. zmieniły jeszcze oblicza mа-
sta. Ewakuacja zapowiada się dość
trudno, gdyż mieszkańcy nie chcą
opuszczać swych ognisk domowych.
ATAKI WOJSK CZERWONYCH

ODPARTE.
SALAMANKA. 12.1. Komunikat

powstańczej kwatery głównej poda-
je, że na froncie dywizji Soria od-
parto atak  nieprzyjacielski, wspie-
rany przez czolgi, na pozycje po-
wstańcze pod Algora. Nieprzyjaciel
pozostawił wielu zabitych. Dywizja
madrycka odparła z wielkimi dla
nieprzyjaciela stratami ataki na od-
cinku las Rosas i Ma,adahonda, Zdo-
byto tam 4 rosyjskie czołgi.

|  Radek-Sobelsohn
i przed sądem
4 Dnia 11 marca odbędzie się w
iMoskwie wielki proces przeciw b.
(nacz. redaktorowi „Izwiestii” Ra-
|dek-Sobelsohnowi oraz kilku innym

170-!b. współpracownikom tego _ pisma,

zor-łoskarżonym o sprzyjanie Trockie-
Wszystkim oskarżonym grozi

kara śmerci. Według innych infor-

macyj Radek przebywający w wię-

Jzjeniu jest © chory. е |

prow.ncjach północno + zachodnich,

jak widać z intormacji nadeszłych z

Lo-lang, znacznie zmniejszyły kię.

Z głównej kwatery armii czerwonej
chińskiej gen. Mao-Tse-Tung pro-
wadzona jest wśród studentów chiń-

skich agitacja. Gen. Ku-lsuTung
wykielegowany obecne z Nankinu
do an-Fu z komisji wojskowej i
gen Wang-Su-Czang nowy komi-|
sarz pacylikacji prowincji Kau-Su,
wezwali gen. Jang-Czu-Czenga do
przeprowadzenie reorganizacji Za-
rządu prow.ncji w myśl żądań rządu
nankińskiego. Wezwanie to ma cha-,
rakter ultimatum. Jen. lang-Czu-
Czeng koncentruje wojska «okoła
stolicy prowincji  Szen-Si, gotując
się do walki z armią nankińską, pod-
czas gdy rząd czyni wysiłki w celu
pokojowego załatwienia zatargu.
Czang-Sue-Liang zamknięty w Nan-
kinie zwrócił się podobno do swoich
anet A z WRACA.

ojowego załatwienia sporu. .
szaidk Czang-Kai-Szek podobno po-
lecił, aby nie wszczynano żadnych
kroków wojennych, chyba tylko w
razie ostatecznym. 3

 

"JAPONIA WYCZEKUJE ||
TOKIO, 12.1. Agenca Domei do-

nosi: Z kół dyplomatycznych japoń-
skich informują, że Japonia zajmu- cati.

je stanowisko wyczekujące wobec.
wydarzeń w Chinach, w kołach ja-,

póńskich panuje przekonanie, że
położenie w Chinach stało się po-
ważniejsze, niż było, wskutek  nie-
ustępliwego stanowiska wojsk zbun-
towanycćh w Sian-Fu i w całej pro-
wincji Szen-Si w stosunku do rządu
nankińskiego.

SZANGHAJ, 121. Położenie cu-
dzoziemców w Sian-Fu staje się co-

raz bardziej nieznośne, . zwłaszcza
Niemców ze względu na pakt japoń-
sko-niemiecki. Obywatele krajów t.

zw. imperialistycznych są również

zagrożeni. Rozważana jest myśl
ewakuacji, natrafia ona jednak na

trudności, ponieważ _ powstańcy
zniszczyli linię kolejową i mosty na

wschód od miasta. Władże angiel-
skie i amerykańskie starają się zor-

ganizować ewakuację przy pomocy

autokarów. -

Ojciec św. czuje się
iepie

CITTA DEL VATICANO, 12.1.
WW stanie zdrowia Papieża nie zaszły
żadne zmiany. Noc dzisiejszą Ojciec

Święty spędził spokojnie. O godz.
8,30 papież wysłuchał Mszy i przyjął

Komunię Świętą, po czym udzieli

audiencji kardynałom Pacelli i Mar-

0.U.N. przed Sądem Okręgowy
w kównem

RÓWNE, 121. W: poniedziałek
„przed sącem okręgowym w Równem
rozpoczęła się rozprawa przeciwko|
P.otrowi Lewczukowi i dwunastu
towarzyszom, oskarżonym © przy”
'należność 40 organizacji ukraińskich

nacjonalistów oraz działalność anty-

państwową. Akt oskarżeniazarzuca |

również podsądnym, iż” na terenie
gminy Dereznie i Kostopol masko>|
wal. swą działalność pracą w „Pro-,

świtańskiej chacie”, będącej ema-;

nacją legalnej organizacji wołyńsk.e-

go „Obiednania narodowego”. Jed-

nocześnie utrzymywali omi ścisły

kontakt z władzami krajowej egze-

kutywy OUN. Lewczuk był komen-

qdantem  organzacji a za:
Grupa jego podporządkowana a

rejonowej komendzie OUN. która

mieściła się we wsi Zwidz pow. ko-

stopolskiego. Członkowie organiza-

cji brali udział w zbiórkach, na pro-

gram których składały sę ćwicze-
nia wojskowe, wykłady o ideologii

OUN., wykłady taktyki konspira-

cyjnej oraz czytelnie t. zw. „deka-

logu" ukraińskiego nacjonalisty.Nie-

którzy z oskarżonych uczestniczyli

w zorgan'zowanym w styczniu 1936

r. w Źwidzu kursie. instruktorskim,

na którym wykładali delegaci egże-
Intro krajowej OUN.

związkuS rozkazem, wyda-
nym przez egzekutywę, rozpoczęcia

akcji na terenie kostopolskim pod-

paleń sklepów i domów, należących

do żydów oraz do osób, podejrza-
nych o stosunki z pol.cją. Lewczuk
ze swej strony polecił podwładnym
dokonywanie podpaleń przy pomocy
specjalnych przyrządów z materia-

łów łatwopalnych, których konstruk

owania uczono oskarżonych podczas

wspomnianego kursu. Sam również

sporządził on kilka takich przyrzą-

dów. Podpalenia sklepów i domów
w kostopolu dokonać miano w nocy
z 24 na 25 lipca 1936 r., do pożaru

jednak nie doszło z przyczyn Od о-

skarżonych niezależnych.

W/ pierwszym dniu procesu, po

odczytaniu aktu oskarżenia rozpo-
częło się /przesłuchiwanie podsąd-

nych, przy czym najobszerniej ze-

znawał Lewczwk. Przyznał

do należenia do OUN. tłomacząc,

że musiał wykonać rozkaz egzeku-

tywy krajowej i dlatego wydał pole-

cenie przystąpienia do akcji podpa-

leń budynków, należących do ży:

dów. Większość oskarżonych rów

nieżprzyznała się do winy. e

się On|



   

Mowa min. Grabowskiego |
na Komisji Budżetowej Sejmu ł

Wczorajsze posiedzenie komisji
budżetowe; Sejmu poświęcone było
debacie nad preliminarzem  budże-
towym ministerstwa  sprawiealiwo-
ści.

Referat, obrazujący całokształt
działalności resortu sprawiedl.wo-
ści wygłosi pos. Sioda.

Po przemówieniu referenta za-
brał głos p. Munister Sprawiedliwo-
ści Grabowsk..

Mowa p. Ministra była paro-
krotnie żywo oklaskiwana, specjal-
nie zaś ustęp, w którym p. Minister
omawiał przestępstwa urzędnicze w
rodzaju aiery Krzysztolorskiego i
starostów _ lwanaowskiego oraz
Krawczyka.

Również mocno  oklaskiwano
ustęp przemówienia, dotyczący sy-
tuacja aplikantów adwokackich.
WARSZAWA, 12.1. Pan Minister

Sprawiedl.wości Witold Grabowski
wygłosił na Komisji Budżetowej Sej-
mu w aniu 12 stycznia 1937 r. prze-
mówienie, w  którem na wstępie
stwierdził, (że według statystyki
przestępczość w ciągu ostatn.ch lat
wzrosła.

Przyrost więźniów wynosi. około
5.000 osób tak, że w chwili obecnej
mamy w więzieniach zgórą 60.000
więźniów, podczas, śdy przed paru
laty stan zaludnienia w.ęzień był
dwukrotnie mniejszy.

P. Minister zaznacza, że to co
uważa za najważniejsze w swej dzia-
łalności, to walka z przestępczo-
ścią. -

Główną uwagę p. Ministra po-
chłaniaą dwie grupy przestępstw:
przestępstwa skierowane przeciwko
aństwu i nadużycia urzędnicze,
Z natury rzeczy do najgrožniej-

szych należą te przestępstwa, któ-
rychsprawcy"godzą w byt, całość,
lub ustrój eczypospolitejj Tem
groźniejszy jest ten typ przestępstw,
że prawdziwymi ich sprawcami są
agentury obce, które z ukrycia in-
spirują, organizują i finansują akcję
przestępczą.

Zasadniczym założeniem walki z
tego rodzaju zbrodniami powinno
być dążenie za wszelką cenę do uję-

Najweselsze
zapusiy na

00000000009000900000000000 „via: <zdowi, którzy wediuż o-
z 2 ‚ Р <. Idynie: kand d iPowtórz'nie sprawy z Lindbergiem | |>"jeisowe przekrączają” wielę

Znów porwanie i mordarstwo dziecka
EVERETT (Stan Waszyngton)

12.1. Władze policyjne donoszą, że
w śnegu znaleziono zwłoki chłopca,
którego opis odpowiada opisowi Ka-
rola ttsona, syna dr. Mattsona z
Tacomy, porwanego w oczach swej
starszej siostry* w.dn. 27 grucnia,
przez jakiegoś osobnika, który po-

- Strajk w: przemyśle metalurgicznym
we Fraacji bądzie trwaćnadal

LILLE. 12.1. Inżynierowie i maj-
strowie zatrudnieni w przemyśle
metalurgicznym na zebran u, odby-
tym w poniedziałek, postanowili 337
głosami przeciwko5 kontynuować

 

BIAŁYSTOK, i2.1 W związku
z-wypadkami na terenie pow. wy-
soko-mazowieckieśo w dn. 11 b, m.
w dalszym ciągu osadzeni zostali w

Dwa wyroki śmierci w Po
POZNAŃ, 12.1-W sądzie apela:

cyjnym'w Poznaniu zapadły dwa
wyroki śmierci.

Przed. trybunałem | gonia?
Klemens -Kotłowski i ładysław
Frankiewicz, . przywódcy groźnej
szajki bandytów, która przez dluž-
szy czas grasowała na terenie Po-
morza i-w m. Gdańsku, napadając
na zagrody «z bronią w ręku.
W listopadzie 1935 r. bandyci

dokonali włamania do składu  jubi-
lerskiego w-Sopocie. Wracając z łu-
pem złoczyńcy: matknirli się na gra-
nicy polsko-gdańskiej na strażnika,
którego -zasypali gradem kól. Straż-
nik cudem tylko -uniknął śmierci:
Bandyci udali się następnie do Byd-
goszczy, gdzie ukryli się w pewnym

cia organizacji, stanowiącej mózg
zbrodni.

« Kradzież grosza publicznego, ła-
pownictwo, niedozór, niedbalstwo,
protekcjomńzm i nepotyzm — oto
nazwy chorób, tączących młody: or-
ganizm naszej państwowości.

Nie jestem gołosłowny, wystar-
czy jeśli wymienię takie sprawy jak
wicedyrektora Departamentu Po-
datkowago Ministerstwa Skarbu Mi-
chaiskiego, który stworzył cały sy-
stem łapowniczy, jak proces naczel-
nika Urzędu Skarbowego Krzyszto-
łorskiego i jego 10 wspólników,
gdzie: ogólna suma zdełraudowa-
nych pieniędzy podatkowych wyno-
siła ponad 1/4 miliona złotych, inną
sprawę, która niebawem znajdzie
się na wokandzie sądowej, gdzie
długi szereg urzędników kolejowych
otrzymywał łapówki tak, jak się o-
trzymuje pobory służbowe, a jeden
z nich otrzymał nawet łapowniczą
emeryturę, sprawę starosty  Dział-
dowskiego - Twardowskiego, spra-
wę starosty Krawczyka i tyle! innych
mniej lub bardziej głównych proce-
sów, których pełne były szpalty
dzienników.

Tu Panowie, nie wolno chować
głowy w p.asek, tu trzeba otwarcie
przyznać, że korupcja i złodziej-
stwo grosza publicznego zaczyna
przybierać zastraszające rozmiary.
Walkę bezwzględną i bezkompromi-

  

kuratorów. Dlatego też ido ikwalifi- EW
kacji moralnych i fachowych sę-
dziów i prokuratorów wielką przyr
wiązuję wagę. Staw.am wysokie wy-
magania sądownictwu, pomimo, że
zdaję sobie sprawę z tego, jak cięż-

sób narzekalo na zwlekanie z two-
rzeniem nowej sanacyjnej orgamiza-
cji politycznej. Proponowano,

P. Koc podobno gotów
do wystąpienia na „arenie”

organizowania obozu  sanacyjnego,
cja działaczy legionowych. Referat nie czekając na akcję p. Koca. Poseł
o sytuacji politycznej wygłosił poseł Wojciechowski uspokoił jednak ze-
Wojciechowski. W dyskusji kilka o- branych oświadczając, że płk, Koc

iż ogłosze-zapewnił w Warszawie,
obozu sana-nie programu nowego

aby cyjnego nastąpi już w niedługim cza-
ką jest sytuacja materialna sądow- twowscy działacze sami podjęli się sie.
ników.
с Wymagrodzenie NE grodz- е :
kiego wynosi 420 złotych. Uposaże- D :
nie komendanta pol.cji powiatowej OominIum
NOE RaET na- ч Ž
czelnika Urzędu Skarbowego od 535 8 Į
do 960 zł. Sędzia grodzki jest najni- R na mie scu

| Wiadomość z Palestyny o pracach
brytyjskiej komisji królewskiej są

żej uposażony,
A przecież ten przeładowany: pra-

znowu pełne: niepokoju i pesymizmu.
Żydzi podnoszą już alarmy, że kró-

cą, wtłoczony w najgorsze kłopoty
materialne sędzia dzierżyć ma wy-
soko sztandar swej sędziowskiej nie- iewska komsja postępuje stronniczo

i że skutkiem tego również raport
tej komisji ankietowej może wypaść

zawisłości.
Tego wymaga od niego Konsty-

tucja, społeczeństwo, a i ja, jako niepomyślnie dla sprawy żydow-
szei zarządu sprawiedliwości tegoskiej, Dalis EAurzec

podnoszą znowu głowę. 'W Londynie
zaś rekrutuje się pośpiesznie nowy

wymagam i szanuję.
Ale równie silnie jak zasadę nie-

oddział z 700 policjantów: dla Pale-zawisłości sądu podkreślić pragnę
odpow.edzialności sędziowskiej. Sę-
dzia jest niezawisły, ale nie jest nie-
odpowiedzialny. Istnieje  dwojaka
odpowiedzialność sędziego — odpo-
wiedzialność za wierne strzeżenie
niezawisłości oraz za dobrą  znajo-
mość rzeczy, czyli kompetencję.

Rękojmią wysokiego poziomu
stanu sędziowskiego jest należyte
przygotowanie do tego zawodu mło-

rozwiązania kłopotliwego zagadnie-
nia w duchu” zaspokojenia świata
arabskiego i muzułmanów i ułago-
dzenia żydów powtarza się wersja o
przemianie części Palestyny w do-
minium brytyjskie. Między emirem
Transjordanii  Abdullem, gorącym
rzecznikiem interesów arabskich w.

styny. į
Virod różnych pogłosek odnośnie

dzieży prawniczej: asesorów i apli-
kantów sądowych.

Olbrzymia fala młodzieży
kończeniu wydziałów prawnyc
ży do zawodu sędziowskiego i ad-
wokackiego, wstępuje zatem na
aplikację sądową i adwokacką.
Wskutek tego już w chwili obecnej

sową wytoczyłem tym  przestęp-
stwiom.
Wypadnie też zastanowić się nad

niezbędnym uzupełnieniem  dyspo-
zycyj kodeksowych. Napotykamy| w
praktyce wypadki niezwykle szko-
ialiwej i groźnej dla dobra zbiorowe-
go działalności, przemykającej się
jakoby oczkami sieci przepisów ka-
rzących. Daje się to silnie odczuć dzieży prawniczej.
zwłaszcza w zakresie działań anty-|  Bezpłatni aplikanci są często-
państwowych (krypto - komunizm), kroć w rozpaczliwej sytuacji ma-

O u-
dą-

naruszenie mienia publicznego i terialnej.
szkodzenia gospodarce  publicznej|j Znam wypadki, gdy aplikant są-
(sabotaż). dowy utrzymał się z budżetu 25 zł.

Bez najmniejszej przesady po-. miesięcznie, otrzymywanych z do-
wiedzieć można, że podstawą  nale- broczynności. Znam wiele wypad-
żytego . wymiaru sprawiedliwości ków, gdy aplikant zarabiał na życie
jest właściwy skład sędziów i pro- rzemiosłem lub pracą fizyczną jako

robotnik: niewykwalifikowany. Znam
wypadek aplikanta, który mieszkał
įkątem w izbie dozorcy, nie mając w

g niej nawet własnego łóżka. Znam
wypadelk, gdy aplikant na posiedze-

wytworzył s.ęwielki „zator” mło--

Palestynie i wys. komisarzem. W.
Brytanii w Palestynie Wauchope'em
odbywają się podobno doniosłe ro-
kowania. Mają one na celu zmiany
terytorialno - ustrojowe, zmierzają
ce do powiększenia Transjordanii o

Trudna sotuacja

i królestwo
Palestyny?
palestyńskie okręgi Nablus i Dżenin
w zamian za zgodę arabską na za-
mianę reszty Palestyny na dominium
brytyjskie ze specjalną pozycją
prawną Jerozolimy w oparciu o sta-
tut międzynarodowy. Emir Abdull
miałby zostać wyniesiony do godno-
„ści króla. ;

Wszystkie te zamierzenia są о-
czywiście dalekie od żydowskich
marzeń o zamienieniu: Palestyny w

: žydowską siedzibę narodową.

Trocki w Meksyku
MEKSYK. 12.1. Trockij powita-

ny został na stacji Leocherie przez
swych przyjaciół, Trockij, żona jęgo
i przyjaciele udali się natychmiast
do samochodu, na którego stopnie
wskoczyło dwuch policjantów. . Sa-
mochód okrążył miasto, przejeżdża-
jąc jedynie przez dzielnice bogate i
puste. Z chwilą przybycia do domu
Diego" Nievra, ' wielka brama: za-
mknęta się za Trockim, który osten-
tacyjnie wyjął z kieszeni wielki re-
wolwer. Dziennikarzy i fotografów
nie wpuszczono:

finansowa miast
Obowiązków więcej, a pieniędzy mniej

Wi memoriale, złożonym ministro-
wi skarbu w sprawie- przywrócenia
równowagi f'nansowej' miast, Zwią*
zek Miast Polskich podkreśla mię-
dzy in., że: wskutek ograniczenia po
1923 r. uprawnień finansowych
miast i jednoczesnego przerzucania
na nie coraz to nowych obowiąz-
ków, obecnie istnieje między zada-
niami, nałożonymi na miasta przez
ustawy, a ich możliwościami l
sowymi zbyt wielka rozpiętość. NieBalu Prasy mii sądowym zemdlał z głodu!...

dochodów miast w związku z popra-
wą ogólnej koniunktury. gospodar-
czej. Tym bardziej więc' nie można
liczyć na uaktywnienie gospodarki
miast oraz przystąpienie do robót
renowacyjnych i podejmowania nie-
zbędnych inwestycji, czego potrzebę
podkreślił w ostatnim okólniku mi-
n'ster spraw wewnętrznych w poro-
zumieniu z ministrem skarbu. Dal-
sze osżczędności w wydatkach* ad-
ministracyjnych, 'po_. trwającej bez

'uznaniu-wladzy w ich zakładach, '

Znów wysłanie doBerezy |
- 2-ch członków Sironnictwa Narodoweoo.

| Wytworzył się przy, tym stan, że

,becnego systemu skupiać mają jek

rotnie kontyngenty konieczne do
| corocznego uzupełnienia kadr  są-
|downictwa. Wystarczyłoby” niecałe

zostawił kartkę z żądaniem okupu 400 asesorów i 400 aplikantów, jest
28 tys. dolarów. Zwłoki były wprost zaś około 700 asesorów i 2000 apli-
źmasakrowane, cała twarz we krwi, kantów — przy ilości zaledwie-70 —
w głowie widniał szeroki otwór i 100osób, potrzebnych coracznie- do
brak. było kilku przednichzębów. Uzupełnienia kadr sędziowskich.
Znalezienie zwłok chłopca. wywoła- - Należy szukać dróg wyjścia  za-
ło olbrzymie wzburzenie” w. całym Tówno przez stopniowe' rozładowa*
kraju. žais л. - nie „zatoru'' już istniejącego; jak

aa przez zapobieżenie tworzeniu
takich zatorów w przyszłości,
*=.Czymię wysiłki i starania ku re*
alizacj' powyższych założeń*przez
"przseunięcie już” istniejącego nad-

я Lo, ate, miaru modńych prawników, do in-
strajk::W-przemówieniach sformuło- nych zawodów. Idę również po linii
wano * postulaty strajkujących, a ograniczenia liczby' kandydatów do
mianowicie o wycofaniu 'urojonych zawodu sędziowskiego. ie może

skarg robotników, należących do $ge- być. mowy o czysto 'mechanicznym
neralnej konfederacji pracy. oraz 0 ograniczeniu liczby, chodzi nato-

miast o wprowadzenie planowości w
"tej dziedzinie. >

| Jako Minister Sprawiedliwości

mam obowiązek dbać 0 właściwy
'poziom adwokatury,

‹ E o Jest rzeczą powszechnie wiado-
miejscu. odosobnienia w Berezie mą, że obecny poziom młodej ad-

„mieszkańców.

(nie zaś samego tylko sądównictwa) dachu nad głową,

- można, zdaniem Związku, żadną mia przerwy od 1924 r. akcji oszczędno- .
rą liczyć na usunięc'e tej rozpiętości, ściówej wsamorządzie,nie.mogą już ©
prżez, Gczekiwane ' zwiększenie się dać."

ektu. у Ta

SKARŽYSKO. |Wezoraj okolosnym glosem, kobieta wyjęła rewol-
godz. 18-ej w Skarżysku:- Kamien- wer i dała strzał do lekarza, a na-
nej w gabinecie lekarza rozegrała stępnie do siebie. Na. huk strzału
się następująca tragadia: Około przybyła służba i lekarze, Stwier-
godz. 18-ej do Ośrodka Zdrowia idzońo, że sprawczyną strzałów jest
przy państwowej fabryce amunicji |p. Krystyna. Imielanka, córką miej-
zgłosiłą się zawoalowana. kobieta, |jscowego obywatela, bliska znajoma
zameldowała się woźnemu.jako pa-|dr. Witkowskiego. Obo'e ciężko ran
cjentka i została wpuszczona do ga-|nych odwieziono samochodem P. C.

też. dalszego poważniejszego

„się. binetu dr. Kazimierza.Witkowskie-|K. do szpitala „w. Starachowicach.,
$0, lękarza miejskiego. Po krótkiej|Lekarze mają słabą nadzieję urato-
rozmowie, prowadzonej. podniesio-| wanią.śm życia. . dociek

W jaskini podKrakowem
„mieszkają* rodziny bezrobotnych |

Wstrząsającę wrażenie w.całym* - Jedna.'z kobiet „zamieszkała* w
Krakowie wyr ała wiadomość, że. jaskini, powiła dziecko. Matkę wraz
kilkadziesiąt .vdzin bez: tnych z noworodkiem zabrał lekarz pogo-

akolic. podkrakow- towia. ratunkowego. do jednego /ze
skichk,:. pozbawionych = w--zupełności

zamieszkało w
pieczarach, znajdujących się w tak
zwanych Skalach: Twardowskich,
niedaleko Krakowa: 4 »

„W. wilgotnych grotach, gdzie po:

wypadkowi wielść o-potwornych /wa-
runikach,, w jakich przebywają” nie-
szczęśliwi, przedostałą Się. do /opinii
publicznej, wywołując niesłychane
wrażene,przy, czym opinia domaga

szpital; krakowskich. Dzięki temu

Kartuskiej członkowie Stronnictwa wokatury, występującej już pod mo- skalistych ścianach. bezustanku spły.się. od kompetentnych czynników
Narodowego: Steian ŻukowskiiAn- cą prawaz roku 1932, jest zdecydo- wa wodą, a do wnętrza nie dociera zajęcie się dosem': nieszczęśliwych
ieni Tyborski | : 2 ŚŚ,wanie niski, Już u jej narodzin tkwi promień słońca, bezdomni pousta- bezrobolnyčh i podjęcia starań, ce-

urlijos om | korupcja. Nadmiar w  niczem nie- wiali resztki nędznych, połamanych lem ulokowania ich w pomieszcze-
Znani ©... |ograniczony kandydatów na- apli- gratów i urządzili sobie, barłogi z. niąch/bardziej odpowiednich dla lu-

: RASĘ TORYSWY jkancję adwokacką doprowadził po- prześniłej słomy. ||| dzić: La :
mieszkaniu, W. kryjówce tej: zasko- prostu do „kupowania sobie'' patro-| - >
czyła ich 'w nocy policja. Bandyci w ; nów.
bieliźnie zbiegli przez okno, ostrze-| Projektowana reforma w'* naj-,
liwując się gęsto. W, wyniku. | «stotniejszym punkcie

„Kto wygrałna loterii? -
Drugie ciąśnienie,

25.000 zł. — 8020.
20.000 zł. — 144688.
10.000 zł. — 124025 186317.
5.000 zł. — 5278 87055 150305

155362 178655,

ści- | wprowadza Pierwsze ciąśnienie,
gu ujęto Kotłowskiego. ” Frankiewi- zasadę, że dopiero ukończenie apli-'-- 10.000zł, — 45226 57214 84179
cza.udało. się przychwycić. dopiero kacji sądowej.da prawo wstępu na 129865. 184684..
w. grudniu. 1935 r. Opryszek aPSIp adwokacją, zrywa zatem z 5.000 zł. — 67218 169540.
się. jednak. eskortującemu gopo” systemem obowiązującym u nas od 2.000 zł, — 11578 22704 29013
licjantowi i boso zbiegł. przez. za- roku 1932, przewidującym L. zw..39751 56948 62140 65266 72061
marznięte. jęzioro, ukrywając się w dwutorowość aplikacji, a: więc -za- 81089 86248 95681 99644 114551 2.000 zł, — 21956 33007 66613
lesie, Wkrótce znąlązł się. jednak mykającym «całość. przygotowania 121836 133159 154476. 80813 81576 82821 83238 114142
również, pod kluczem. +do adwokatury wyłącznie w ramach 1.000 zł. — 1586 3124 8255 27305 128835 128894 139157 147057 149362

Sąd . Okręgowy. .w Chojnicach aplikacji adwokackiej. |28693 39810 41269 40615 46285 170636. |
skazał obu: bandytów za liczne Po omówieniu zkolei stanu prac 47031 56309 65763 65443 68555 —. 1.000 zł. — 128 4047 8036 19114
zbrodnie i rabunki na karę śmierci w zakresie kodyfikacji, oraz przy- 74734 86642 95821 103994 111975 20403 31140 35948 37477 42006

przez -pow.eszenie. Obecnie Sąd gotowania nowych ustaw  dotyczą- |126714 134208 141273 142488 147631 53003 62288 72292 73457 78430

Apeinesjajow Poznaniu wyrok en aaa iewkczyi «woje|178878 103462 194349. 190951 196805 169346 171128 172370iordził, jad „Mini kończył swoje|17 : :a. | das aj saules Ir o .. . 173519 182157 186259 193374,

 

 



INTERPELACJA
I ODPOWIEDZ
Interpelacja posła Szczepańskiego,

w której zapytał premiera „co za-

mierza uczynić, aby wysyłanie do

miejsca odosobnienia nie miało za-

stosowania wobec osób nieposzla-

kowanych w swojej wierności dla

narodu i państwa polskiego”, wywo-

łała żywy oddźwięk w opinii całego
kraju,

Premier Składkowski dał już od-
powiedź na to zapytanie. Opowiedź

wprawdzie pośrednią, nie mniej je-

dnak dostatecznie wymowną.

Do Berezy Kartuskiej zostało ze-
słanych po zajściach w Czyżewie

jeszcze kilku członków Stronnictwa

Narodowego. Wraz z osadzonymi
tam poprzednio mecenasem Jurszem

ip. Organińskim, stanowi to nowy
kontygent  narodowców, którym
chyba i gen. Składkowski nie zarzu-

ci braku „wierności dla narodu i
państwa”.

Pomimo tej odpowiedzi, która na-
bierze pełnego wyrazu dopiero po

procesie sądowym o zajścia w Czy-

żewie, kiedy szczegółowo i objek-

tywnie zostanie wyświetlone ich źró-

dło i przebieg, prasa nie przestaje

omawiać kwestii Berezy, będącej w

praktyce administracyjnej już nie tyl-

ko „środkiem zapobiegawczym”*, ale

i instytucją „odpowiedzialności za-

stępczej”, :

° Ва že żyjemy w stosunkach
„krugowoj poruki“, kiedy na preze-

sów Stronnictwa Narodowego został

niejako włożony obowiązek  utrzy-

mywania spokoju w powiatach i kie-

dy zostali oni, dzięki temu, przy-
równani do zakładników, wystarcza

już chyba w zupełności na to, aby

zdać sobie sprawę z istoty położenia

politycznego w Polsce.

Zagadnienie komplikuje się jesz-

cze przez to, -=że obok-sirony=peli=4
tycznėj dekretu z dn. 17 czerwca

1934 r. istnieje jego strona moralna,
związana z poczuciem prawnym na-
rodu i jego wiekową tradycją cywili-

zacyiną.

„Słowo” wileńskie bardzo słusz-
nie przypomina, że jesteśmy naro-

dem, który swoje neminem captiva-

bimus nisi iure victum sformułował
już w 1425 r., a więc na długo przed

angielskjm habeas corpus act z 1679

roku. :

Niestety, nie wszyscy w odrodzo- !

nei Polsce poczuwają się do ściślej-

szego związku z naszymi najświet-

miejszymi tradycjami. Długoletnia

niewola, w szczególności zaś wpływy

wschodu, zrobiły swoje. Dlatego też

wiele spraw zdawałoby się niespor-

nych wywołuje wśród nas głębokie

nieporozumienia i konflikty,

Jeśli jednak chodzi o Berezę Kar-

tuską, to pod tym względem opinia |!
jest niemal jednolita. Obok Żydów,
tyjko nieliczne dzienniki sanacyjne

wierzą w jej słuszność i skuteczność.
Spory natomiast odłam prasy rządo-

wej poparł interpelację posła Szcze:

par,skiego i wypowiedział się zdecy-

dovanie przeciwko Berezie,

Najwięcej miejsca poświęcił temu
zagadnieniu reł Mackiewicz, ujniu-

jąc je zarówno ze strony zasadniczej

jak i praktycznej. Uważa on obóz
izolacyjny za „instytucję znienawi-
dzoną przez cały kraj“. Składają się

na to -- jego zdaniem — nie tylko

tradyci2 polskie, zabraniające odma-

wiania komuś normalnej procedury

sądowej, ale i ta okoliczność, że

„naruszenie jawności, publiczności,

prawa posiadania obrońców,te wszy-

stkie elementy nowoczesnego wy-

miaru sprawiedliwości — respekto-
wanego nawet przez zaborców—na-

ruszone zostały dopiero przez rząd
własny”.

Ze względów praktycznych oraz z
uwagi na stosowaną tu praktykę ad-

ministracyjną uważa red. Mackie-

wicz Berezę za środek nie osiągają-

cy celu, do żywego natomiast doty-

  

 kający tych, którzy w chwilach gro-

Ža si a
-—

Marokkański manewr
Francuskie protesty przeciw rze-

komej penetracji niemieckiej do hisz-
pić Marokka dostarczyły 0b-
itej strawy propagandzie żydowskiej

i masońskiej, starającej się w całym
świecie (a również i w Polsce) po-
derwać sympatię dla Hiszpanii naro-
dowej.
Prasa i obsadzone przez Żydów a-

gencje telegraficzne szaleją;
Niemcy lądują w Marokku! Ma-

rokko kolonią niemiecką!
Cóż się tam stało naprawdę? Spró-

bujmy z powodzi: depesz wyłuskać
prawdę.
A więc: 1) W cywilnej administra-

cji hiszpańskiej, w. Tetuanie, zainsta-
lowało się rzekomo 20 ekspertów nie
mieckich. 2) W administracji wojsko-
wej, tamże, rzekomo zjawiło się 25
niemieckich oficerów, w czym jeden
generał 3) W Ceucie, vis-a-vis Gi-
braltaru, prowadzone są roboty for-
tyfikacyjrie, pod kierunkiem ofice-
rów niemieckich. 4) Niemiecki wice-
admirał Fauler „przybyły na krążow-
niku „Wolf“ zwiedził pogranicze
Marokka hiszpańskiego z' Marok-
kiem francuskim. 5) Dnia 27 grudnia
wylądowało rzekomo w Ceucie 1200
ochotników niemieckich, a 6 stycz-
nia w Melilii dalsze 1500. Wszyscy
oni zostali natychmiast ubrani w
mundury hiszpańskie i wcieleni do
hiszpańskiej -Legii Cudzoziemskiej.
6) Niemcy rzekomo otrzymali od
rządu hiszpańskiego koncesję na
eksploatację pokładów żelaza, mie-
dzi i manganu w Marokku, przy czym
rzekomo rozpoczęli już przedwstęp-
ne prace górnicze.

Tak brzmią depesze. Czy mówią
one prawdę? Czy nie ma w nich co
najmniej przesady? Berlin w ostrym
tonie wiadomościom tym przeczy;
być może istotnie nie odzwierciadla-
ja one rzeczywistości w sposób ści-
sły.
Ale przypuśćmy, że są one bez za-

strzeżeń zgodne z prawdą. Cóż one
w takim razie oznaczają, wzgl. cóż-
by oznaczały?  
 

| tyfikacjach).

Fakty powyżej podane, jeśli idzie.
o zdanie sobie sprawy z intencji tych,
co je spowodowali, mogą być rozpa-
trywane pod dwojakim kątem widze-
nia. Pod kątem zamierzeń hiszpań-
skich — i pod kątem zamierzeń nie-
mieckich,

Intencją Hiszpanii narodowej jest
(najwidoczniej) niestwarzanie ani je-
dnego faktu, któryby podważał pa-
nowanie hiszpańskie nad Marok-
kiem. Bo wszystkie podane powyżej
fakty mieszczą się doskonale w ra-
mach  nienaruszonej suwerenności
hiszpańskiej. Może nie 2.700, ale na-
wet 27.000 ochotników niemieckich
wylądować w Marokku, a mimo to
nie będzie to jeszcze oznaczać de-
santu wojsk Rzeszy Niemieckiej, sko-
ro wciela się ich do hiszpańskiej Le-
gii Cudzoziemskiej, t. j. do formacji
wojskowej hiszpańskiej, z samego
swego założenia obliczonej na zaciąg
cudzoziemski.
Zwerbowanie przez Hiszpanię do

marokkańskiej Legii Cudzoziem-
skiej 2.700 ochotników-Niemców. da
się w zupełności wytłumaczyć oba-
wą przed ruchami rebelianckimi Rif-
fenów, które przecież w swoim cza-
sie stały się powodem założenia sa-
"mej Legii.

Ten sam wzgląd, lub inne wzślę-
dy,związane z bezpieczeństwem Ma-
rokka, jako posiadłości hiszpańskiej,
usprawiedliwiają również aż nadto
sprowadzenie do Marokka cudzo-
ziemskich ekspertów cywilnych, woj-
skowych i inżynieryjnych (przy for-

Wszak i my, wiodąc
wojnę w roku 1920, posługiwaliśmy
się ekspertami francuskimi w szta-
bach, a nawet garšcią ochotników
cudzoziemskich (np. lotnikami ame-
rykańskimi) — a nikt nas mimo to
nie posądzał o zamiar dopuszczenia
Francji i Stanów Zjednoczonych do
trwałego usadowienia się na naszym
terytorium. Nie mamy wiec powodu
do posądzania o to samo Hiszpanów.

Pozostaje sprawa koncesyj. Ale i
koncesje nie oznaczają ograniczenia  

suwerenności. Mogą być one prostą
zapłatą — być może, że dokładnie i
po kupiecku obliczoną — za dostar-
czoną pomoc w sprzęcie wojennym.
Koncesje te napewno o wiele mniej-
szy stanowią uszczerbek dla intere-
sów hiszpańskich, od uszczerbku
koncesji elektryfikacyjnej, którą w r.
1929 pewne koła rządowe chciały
dać firmie Harrimana — dla intere-
sów polskich.
Jak widzimy więc, Hiszpania nie

uczyniła ani jednego gestu, któryby
mógł podawać w najlżejszą wątpli-
wość jej wolę zatrzymania Marok-
ka — dla siebie.
A teraz — intencje niemieckie.
Hiszpania mogła skorzystać z nie-

mieckiej pomocy — ale jaki interes
mogą mieć w tym Niemcy, by jej tę
pomoc okazywać?
Oddajmy głos hr. d'Ormesson z pa-

ryskiego „Figaro“, który (według
P.A.T.) „rozpatrując przyczyny, któ-
re skłoniły rząd Rzeszy do rozpo-
częcia gry marokkańskiej, skłania
się do przypuszczeń, iż Niemcy sado-
wiąc się w Marokku, mają przede
wszystkim na celu uczynienie z za-
gadnienia marokkańskiego nowego
atutu w swojej grze dyplomatycznej
w przyszłych rokowaniach kolonial-
nych, czy finansowych”,
Najprawdopodobniej, gorliwość

niemiecka w okazaniu pomocy Hisz-
panii w Marokku (oczywiście, o ile
wogóle miała miejsce), jest mane-
wrem, mającym na celu zaniepokoje-
nie Francji i Anglii, posiadających
dostateczne powody do nieżyczenia
sobie obecności niemieckiej w cie-
śninie Gibraltarskiej, oraz”*w bezpo-
średnim sąsiedztwie francuskiego im-
perium kolonialnego północno - afry-
kańskiego — i wywołanie wskutek
tego większej ustępliwości Anglii i
Francjj w rokowaniach o zwrot
Niemcom ich dawnych kolonii.
Tak, czy owak, nie ma powodu do

przywiązywania do wydarzeń i alar-
mów marokkańskich wagi, jakiej one
nie posiadają.

 

międzynarodami
Przyjęcie noworoczne u Hitlera

BERLIN (PAT). W: poniedziałek
kanclerz Hitler w. siedzibie prezy-
denta Rzeszy przyjmował tradycyjne |
życzenia noworoczne od przedstawi-
cieli armii, marynarkii lotnictwa.
Wimieniu armii składali życzenia:
minister wojny marszałek von Blom-
berg, naczelny dowódca armii gen.
von Fritsch; naczelny dowódca ma-
rynarki admirał Raeder i dowódca
sił zbrojnych powietrznych gen. Goe-
ring. у
W południe odbyło się uroczyste

przyjęcie korpusu dyplomatycznego
Ambasador francuski Francois Pon-
cet zastępując chorego dziekana kor-
pusu dyplomatycznego nuncjusza a-
postolskiego, wygłosił przemówienie,
w którym m. in. oświadczył, że po
roku pełnym trosk skcżęśliwy jest,
mogąc wyrazić gorące pragnienie
współpracy międzynarodowej. Mów-
ca wyraził życzenie, aby w roku bie-
żącym panował pokój pomiędzy na-

rodamj oraz w łonie każdego z naro-
dów. Wyrażając kanclerzowi Hiile-,
rowi najlepsze życzenia w  imieuiu

| korpusu dyplomatycznego oraz głów
państw, które korpus ten reprezen-
tuje w Berlinie, ambasador Francois
Poncet oświadczył: „Oby w tym No-
wym Roku Niemcy, dzięki wysiłkom
moralnym i materialnym, zapewniły
swemu narodowi coraz większą po-
myślność i coraz szerzej przyczynia
ły się do utrwalenia i powszechności
pokoju”.
W odpowiedzi kanclerz Hitler op-

tymistycznie scharakteryzował wy-
darzenia roku ub. jeśli chodzi o
Niemcy, podkreślając zwłaszcza po-
wodzenie wysiłków, mających na ce-
lu zmniejszenie bezrobocia oraz od-
zyskanie przez Niemcy wszelkich
praw z których korzystają wielkie
narody, Zwalczanie bezrobocia w ro-
ku bież. będzie się odbywać z nie-
zmniejszonym wysiłkiem.

żącego państwu niebezpieczeństwa

— „nie zawiodą”.

Sprawa nabiera specyficznego zna-

czenia jeszcze i z tego względu, że

cała Polska zdaje sobie dokładnie

sprawę, w jakim celu wprowadzono |

obóz izolacyjny w.Berezie. W!yjaśnił

to w sposób półurzędowy ambasador
Raczyński w swoim wywiadzie lon-

dyńskim -z przedstawicielem Agencii |

Żydowskiej. Obecnie dorzuca do te-
go p. Mackiewicz informacje za-

czerpnięte zę swojej znajomości ku-

lisów Bloku Bezpartyjnego. Pisze on,
że w obozie rządowym „wyczuwała

się działalność jakichś czynników,
którym specjalnie chodziło o niedo-
puszczenie do normalizacji stosun-

ków Kościoła katolickiego z rządem

i które robiły co mogły, aby zao-
strzyć stosunki z obozem nacjonali-
stycznym”. Seo AS OS

Tej działalności przypisuje on tę

okoliczność, żeBerezę najliczniej od-

wiedzali narodowcy, ci „których u-

waża się za patriotów i gorących

Polaków”, jednocześnie zaś „traktu-

je się jak zdrajców, narówni z komu-

nistami".  
Teoria dwuch niebezpieczeństw

grožących Polsce ze

dowców i komunistów, proklamowa-

na swego czasu przez min. Raczkie-
wicza i powtarzana przez jego na-

stępców, nie trafiła do przekonania

opinii polskiej, bo jako sprzeczna z

rzeczywistością oraz poczuciem mo-

ralno - politycznym społeczeństwa

trafić nie mogła.

Praktyka administracyjna, oparta

o tę teorię, również nię zapisała się |.
wdzięcznie w pamięci narodu.

Okazało się, jak pisze obecnie red.

Mackiewicz, że „stosowanie tych sa-

mych środków, określeń i t. d. do o-

pozycjonistów i zdrajców ojczyzny,

jakimi są bolszewicy, było zawsze
niesmaczne, moralnie obrzydliwe”.

Sądzimy, że z tym poglądem re-
daktora „Slowa“ zgadza się cała nie-

zależna opinia polska, bez względu

na dzielące ją różnice polityczne.

Sądzimy, że nie tylko moralna
strona zagadnienia jest dla wszyst-
kich jasna, ale i polityczna wartość

metody oraz jej skutków dla krajr

jednolicie jest oceniana przez całe

społeczeństwo polskie.

strony naro- |

 

„Jeśli nadal dążymy do zapewnie-
nia niezawisłości gospodarczej naro-
du niemieckiego — oświadczył kan-
clerz — to czynimy to nie w. celu
izolowania się od otaczającego świa-
ta, lecz w przekonaniu, że zdrowe
życie gospodarcze świata może się
opierać jedynie na zdrowym życiu
gospodarczym w poszczególnych kra
jach i że mówiąc ogólnie rozwiązanie
światowego kryzysu gospodarczego
winno wypływać przede wszystkim z
rozwiązania kryzysu wewnętrzno-po-
litycznego i gospodarczego, który 0-
śarnął poszczególne narody.

Usiłując ustalić w łonie narodu
niemieckiego porządek polityczny,
moralny i gospodarczy, mamy AE
konanie, że zapewniamy nie tylko
własną przyszłość, lecz że między in-
nymi pracujemy dla dobra wszyst-
kich narodów, ponieważ ta reduta
prawdziwie europejskiej kultury i
potężnej sprawiedliwości społecznej
będzie stanowiła o wiele bardziej
pewny element porządku i pokoju w
Europie, aniżeli niespokojne państwo
rozdzierane wielorakimi opiniami &
chore pod względem gospodarczym.
Przyczyniamy się również do usunię-
cia tych trosk i niepokojów, na któ-
re ambasador Francois Poncet głów-
nie zwrócił uwagę. Mam nadzieję, że
dobra wola z którą zapewniamy na-
szą współpracę i poważny wkład do-
dzieła postępu wszystkich narodów
będzie coraz lepiej rozumiana przez
inne rządy. Istotnie, obecne troski
winny być dla wszystkich narodów
przestrogą i pobudką, aby we wła-
ściwym czasie zdały sobie sprawę z
niebezpieczeństw zagrażających po-
kojowi i aby przystąpiły do pracy
mającej na celu ustalenie prawdziwe-
$o porozumienia i prawdziwego po-
jednania pomiędzy narodami, które
wytworzy dla wszystkich krajów mo
żliwość życia własną egzystencią бо-
spodarczą, co stanowi najpewniejezą
gwarancie pomyślności i pokoju dla
całej ludzkości”.
EA

Zamieszki w Indiach
NEW DELHI (PAT). W okolicy

Khaisora doszło do starcia z  miej-
scowymi szczepami, podczas którego
jeden żołnierz tubylczy został zabity,
a dwuch oficerów i 6-ciu żołnierzy
odniosło rany.  

"GRYPA PRZEZIEBIENIE
BOLE GEOWY ZEBŪWit
LADAIAS OWYBINALCYCH PROSTKÓW2 rase г „КОЗУТКТЕМ̀

Parkzcie JAKIE PROSTKI WAM BAI
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Oerammne PROSZW „MIORENO-NERVOSIN"zKOGUTKIEN

TYLKO .JEDNESerpent
Pasotwi „060200-NERYOSM" sąref ! w TAPLLTKAGĄ

PRZEGLĄD PRASY
P. P. S. I ŽYDZI

P. Niedzialkowski nie tylko pod-
trzymuje w drugim wywiadzie w

wa Radio” swoje poprzednie

 

*żydofilskie oświadczenie, ale nadto
zapewnia, że poglądy jego są wyra-
zem całego polskiego socjalizmu. O-
znacza to, że socjalizm przeciwstawia

się dążeniu narodu polskiego do wy-
eliminowania wpływów żydostwa na
jego życie państwowe i społeczne i do
usunięcia przeważnej części Żydów z
granic państwa. 1
zdecydowanie antynarodowe. Z takim
socjalizmem trzeba walczyć, jak z a-

genturą interesów niepolskich.Dla ta-
kiego socjalizmu nie może być miejsca

w Polsce.

WIELOPARTYJNOŚĆ

„Czas'” twierdzi, że Polsce pozosta=
je wybór między trzema systemami:
monopartyjnym, wielopartyjnym i ta-
kim, jaki, zdanłem dziennika konser-
watywnego, istnieje obecnie: bezpar-
tyjnym. „Czas'” wybiera system wie-

lopartyjny:
„Przy dokonaniu tego wyboru trzeba pa-

miętać o jednym, a mianowicie, że jak na to

wskazuje doświadczenie nie tylko nasze, ale

1 wszystkich innych narodów, istotna wolność

polityczna obywateli, istotny ich wpływ na

bieg spraw państwowychh, jest możliwy je-

dynie przy systemie wielopartyjnym.  Wów-

czas.obywatel ma przynajmniej możność wy*

boru między ludźmi, którzy mają reprezento<

wać go i nim rządzić. Ale z drugiej strony

trzeba sobie zdawać sprawę, że system wie-

lopartyjny jest systemem, mogącym funkcjo-

nować jedynie wśród społeczeństw dojrza+
łych i wyrobionych. Tylko wówczas bowiem

nie przeradza się w anarchię”,

System wielopartyjny nie definiuje
jeszcze ustroju.Wielopartyjność mo-
że istnieć w typowej demokracji par-
lamentarnej, w demokracji prezyden=
ckiej, czy plebiscytowej (Stany Zje-
dnoczone, Francja w 1848 — 52 r.), w
monarchii takiej, jaką pojmuje dok-
tryna Maurrasa, wreszcie w ustroju

narodowym, który wcale nie uložsa-
mia się z monopartyjnością. Wiadomo
przecież, że i faszyzm aż do kryzysu+
wywołanego przez aferę Matteotiego,
tolerował istnienie stronnictw.
Wielopartyjność wcale więc nie de-

finiuje ustroju Nie mówi ona, czy
państwo ma być narodowe, czy też na-
rodowościowe, to znaczy, czy forma
ustrojowa ma odpowiadać interesom
polskiego narodu, czy też ma być ona
wyrazem doktryny liberalnej, uznają-
cej równość praw politycznych wszy-
stkich mieszkańców państwa.

CIEKAWA INFORMACJA

P. Mackiewicz w „Słowie'* wileń-
skim, w artykule, zatytułowanym:
„Bereza Kartuska w Sejmie" podaje
dasęBOjicK ciekawą informację; |
„Byłem w Rouen we Francji, kiedy wzią-

łem do ręki gazetę z żałobną wiadomością o

śmierci ś. p. Bronisława Pierackiego i nie mo-

głem później zrozumieć, czytając wiadomości

z Polski, dlaczego wślad za tą śmiercią na-

stąpiły aresztowania wśród O. N. R-owców.

Wiedziałem przecież dokładnie, że właśnie
te koła, właśnie osoby, należące czy też bli-

sko stojące tych sfer, czy kół prowadziły nie-

obowiązującą wymianę zdań i poglądów z

wybitnymi przedstawicielami grup prawicy

i środka BBWR.“.

GŁOS ŻYDOWSKI O SEJMIE '

P. Regnis, oceniając w „Naszym
Przeglądzie" pracę obecnego Sejmu,
twierdzi, że omija się w nim sprawy
zasadnicze, a wałkuje sprawy ubocz-
ne:

„Sejm obecny został skazany na rozdmu-

chiwanie rzeczy błahych i omijanie rzeczy i*

stotnych, na robienie wielkich awantur doko=

ła małych rzeczy i sprowadzanie wielkich za-

gadnień do obojętnych rozmówek, buchalte=

ryjnej kontroli cyfr i sum, Nie odbywa się

nawet wgląd do sposobu wydatkowauia. Tu

wierzy się na słowo Najwyższej Izbie Kon-

troli Państwa, nie wyciągając zresztą zbytnio

na wierzch sprawozdań tej instytucji

Tak to został skonstruowany na mocy no-

wej ordynacji wyborczej piorunochron, któe

ry ma odprowadzać wszelkie zagadnienia we-

wnętrzne i zagraniczne i przeistaczać w spra-

wozdaniach Polskę w krai ciszy i omal parali«

tycznego bezruchu”,

Jest to stanowisko
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Sprawa żydowska a katolicyzm
Jeżeli żydostwo: w Polsce zapo-

mniało o swojej pozycji, jeżeli cias-
me! mu są ŚSranice spokojnego miesz-
kańca i zgodliwego obywatela, jeżeli

nie zadawalnia się tym, co mu Polak
daie i występuje do walki o jego du-
szę — to Kościół obojętny już tu być
nie: może, jego interwencja w tej wal
ce jest ikonieczna, jego obecność
czynna jest nieodzowna, nakaza-

na przez wyższe prawo. Jeśli by by-

ło inaczej, Kościół sprzeniewierzał-
by się swojej misji obrońcy i stróża

nieśmiertelności dusz swych podda-
nych. Stanie z założonymi rękami

wobec napastnika, który systema-
tycznie wydziera nam nasze najcen-

miejsze wartości, jest grzechem wo-

bec siebie i Boga! :

Lecz w takim razie jeszcze jedno,

mówią: — Czymże jest wasza zasa-

da: „miłuj bliźniego, jak sieb'e same-
go“, „miłujcie nieprzyjacioły wasze,

dobrze czyńcie tym, którzy was nie-
nawidzą”? Żyd przecież jest także

bliźn'm i człowiekiem. Czy, zamiast

przyłączać się do walki, nie powi-

mien by Kościół podejść do żydów z
całym zasobem swych środków nad-
przyrodzonych i zacząć walkę inną,

walkę o pozyskanie duszy żyda?

Sprytny i „mocny” to zarzut. Nie-

jeden, nawet z bardzo poważnych
katolików, został nm zwyciężony...
Lecz nas on nie |anie Przy-
znajemy i nie cołamy się wcale, że

żyda, jako bliźniego, miłować nale-

ży. Kościół każdego potępi, kto by

twierdził coś przeciwnego. Ale jed-

nak z żydem walczyć sam będziel...

Bo któż Kościołowi może udowod-
nić, żewystępował on, lub kiedykol-

'wiek zachęcał swych wiernych do
"walki z żydem, jako człowiekiem?
© duszę żyda roztacza Kościół bój

od chwili śmierci Chrystusa na krzy-.

żu. Żadnemu żydowi nie odmawia

pomocy w potrzebie, zakłada spe-
cjalne instytucje, jak zakony, szpi-

tale, przytułki, do których przygar-

mia wszystkich, bez względu na wy-

znanie. Modli się stale i wytrwale
© przywrócenie do jedności wiary

„narodu, który był ongiś narodem
wybranym”. Kościół jest tak wyro-

zumiały, że nie zraża się wcale opo;

rem i niewdzięcznością żydowską.

Żydowi, który chce skorzystać z

otwartego skarbca wiary Chrystuso-

wej, skarbiec ten chętnie otwiera.

Kościół nie walczy — powtarzam —

(DOKOŃCZENIE).

ność”, której nie było i być nie mo-
gło. - Działaliśmy rozbieżnie, skut-
kiem czego, mało skutecznie. Żydzi

nego, fachowego kupiectwa pol-

2 Polskiej Macierzy $zkolne]
Warszawskie dla szkoły
Macierzy.

Uczniowie gimnazjum im. A:
Mickiewicza w Warszawie od roku

įGimnažjums

sk.ego; |roztaczają opiekę nad szkołą Macie-
— radykalizm w wyrabianiu w rzy, utrzymują żywą korespondencję

panoszyli się coraz bardziej, werbu- sobie zdrowego poczucia narodowe-z dziećmi szkoł ži ż
jąc sobie w naszych szeregach obroń- go, opartego na niepołowicznym zro-A
ców i sprzymierzeńców. Zgadzamy
się i na to, że wobec obecnego sta-
nu, postawa obronna już nie wystar-
cza, trzeba zacząć ofensywę zwartą
i ikonsekwentną. Dotychczas się go-
dzimy i to w zupełności. Rozbież-
ność rozpoczyna się z chwilą wybo-
ru metod i środków. Kościół nawo-
ływa do walki silnej, stanowczej, na-
wet radykalnej — ale etycznej i mo-
ralnej. Walkę tę zaleca oprzeć nie
na sile fizycznej, ale: na mocy ducha.
Siłą fizyczną nie zrobimy dziś nic.
Jeżeli prawdą jest, że każde fizycz-
ne wystąpienie przeciw żydom te
ciąga za sobą grozę więzienia, lub
obozów koncentracyjnych, skoro
każda rozbita szyba w żydowskim
sklepie będzie na nowo wstawiona
za pieniądze publiczne—to tego ro-
dzaju czyny mogą być słusznie uwa-
żane za dziecinadę w całej rozcią-
głości. Musimy dorównać, owszem,
przewyższyć jakością środków i me-
tod naszych przeciwników.

Żydzi nie zwyciężają nas dzięki
sile fizycznej, ale przede wszystkim
dzięki swej zwartej i zdecydowanie
złej postawie duchowej. A takiejpo-
stawie można przeciwstawić posta-
wę jakościowo jednakową — ® zn.
duchową. Chodzi więc o to, aby jak

najsilniej odseparować się towarzys-

ko od żydów. Nie nazwiemy te
wcale „metodami murzyńskimi”, bo
właśnie chcemy odsunąć się jak naj-
dalej od „rmurzynów moralnych,
którzy swym postępowaniem wpro-

wadzają do naszego życia duchowe-
go „murzyńską etykietę". Zależy na
tym, aby wyrobić w/sobie ów zmysł,
który potrafi z łatwością wyróżniać
tę namiastkę podwójnej etyki ży-
dowskiej, tak rozkładowy wywiera*
jącej wpływ na nasze umysły i serca
po przez ozdobnie i „estetycznie“
tłoczoną beletrystykę, alias porno-
grafię. Chodz: o to, aby wyrobić w
sobie radykalizm
— w n'ewstydzącym się swoich

jkatolickich przekonań i przywiązań
stanowisku;
{ — radykalizm w walce z han-
|dlem żydowskim po przez przygoto-

wanie i kształcenie wytrwałe włas-

zumieniu zasad nauki i kultury
chrześc jańskiej, na. solidnej praco-|
witości, zmierzającej do przygoto-!
wania bezkonkurency'nych fachow-
ców na każdym polu i w każdej dzie-

dzinie. į
Na krótki dystans sięga walka fi- |

zyczna, podczas gdy walka duchowa,
dążąca do całkowitego wyodrębnie-
n'a tych dwóch rozbieżnych świa-
tów — świata talmudu, wzniesione-
$o na nienawiści i fałszu, oraz świa-
ta kultury chrześcijańskiej, opartej
na zasadach miłości, prawdy i do-
brej oceny — zadecyduje o naszym:
zwyc'ęstwie.

Tego najbardziej obawiają się i

sami żydzi, którzy dopóty są i będą
pewni siebie, dopóki ich sile przeci-
wstawiać się będzie tylko siła fi-
zyczna.

Mają oni na nią literę prawai
licznych sprzymierzeńców z pośród
nas. :
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Do takiej radykalnej walki z ży-|
dowskimi dążnościami rozkładowymi |
w Polsce nawoływa Kościół katolic-|
ki wszystkich chrześcijan. Długolet- |
nie doświadczenie, częste porażki|
odsłaniają nam widok na nasze roz-
tczne przegrane.

I z tego to względu można słusz-
O nie się cieszyć, że nasza starsza mło-

dzież w przeważającym odsetku do-
brze rozumie istotę taktyki žydow-
skiej i zaczyna skulecznie dążyć do

skiego.

Ostatnio dla  najb'edniejszych
dzieci szkolnych uczniowie  gimna-
„zum nadesłali: ubranka, sweterki, |
czapki, bieliznę, zabawiki na choin-
kę oraz książki.

Zarząd Centralny tą drogą skła-

 

da uczniom kl. VII B. gorące podzię-
kowanie.
Nowe kursy dla przedpoborowych.

Zarząd Centralny Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Wilnie. uruchomił
cztery nowe kursy dla przedpoboro-
wych w miejscowoścach: 1) Giro-
wicze gm. Sobotnickiej, pow. lidz-
|kiego, 2) Borki gm. Dokudowo pow.
Ilidzkiego, 3) Koniki gm. Bakszty
pow. wołożyńskiego, 4) Bukaty śm.
Holszany pow. oszmiańsk ego.

|. Ilość więc uruchomionych do
chwili obecnej kursów wynosi 44, do
których uczęszcza przeszło 800 osób
z a młodzieży w wieku przed-
poborowym i pozaszkolnym.

 

-_ Nożownictwo na zabawie i zabójstwo
z zazdrości

SŁONIM. 9 b. m. w czasie wspól-|
nej libacji w Studzierowszczyźnie w
domu Lewkiewicza został pok'ere-
szowany nożami przez Stefana i Jó-
zefa Lewkiewiczów Antoni Zieliń-
ski. Stan jego jest beznadziejny.

9 b. m. 35-letni Mikołaj Moroz z
Brakowa, śm. żyrowickiej, zastał w

w towarzystwie 32-letniego Piotra
Biczewskiego, gdzie była wyznaczo-
na schadzka zakochanych. Moroz,
wyprowadzony z równowagi stałym
„zalecaniem się Biczewsk'ego, ude-
|rzył go żelazem w głowę i rozbił
czaszkę, powodując natychmiastową
śmierć Biczewskiego. Następnie Mo-

, mieszkaniu Białousowej żonę swoją roz sam oddał się w ręce policji

 

SPORT
DALSZE WYNIKI MIĘDZYNARO-
DOWEGO TURNIEJU HOKEJO-

WEGO.
W. ramach. wielkiego międzyna-

rodowego turnieju hokejowego w
Krynicy rozegrano następujące dal-,

jej unieszkodliwienia. Trzeba się jed- | SZe mecze:
mak i smucić równocześnie, że jesz-|
cze tak wielu Polaków starszych i|
młodszych broni się zawzięcie przed
odżydzeniem. Wrośli oni zbyt
boko w użyźniony długoletnią robo-
tą żydowską, grunt, Wielu starych
śpi snem głębokim i mruczy, że ktoś
śmie im ten błogi sen zakłócać.Dużo
młodych zachwyca się łopotem czez-|
wonych sztandarów grupuje się w or
gan'zacjach, wysługujących się žy-
dowskiej masonerii i komunie, idzie
w imię „czystego [ilantropizmu” rę-
ka w rękę z własnym wrogiem i ci-
ka po drodze kamieniem obrazy na
własnych braci! |

łę- $

Wiedeńczycy biją Czarnych 4:1.
Mecz pomiędzy Wiener Eislauf-

verein a lwowskimi Czarnymi wy-
rali wiedeńczycy w stosunku 4:1

(3:1, 1:0, 0:0). Wiedeńczycy mimo
wystawienia drugiego skladu, mieli
znaczną przewagę nad mistrzem
Polski.

Czarni grali bardzo ostro, co
|zresztą zemściło się na nich, sędzia
bowiem usunął z boiska najlepszego
ich gracza, Jałowego pierwszego, a
następnie i Lemiszka. Wiedeńczycy
|wyzyskali właśnie momenty osła-
bienia Polaków dla zdobycia 4-ch
jbramek. Prowadzenie zdobyli wła-

Oby nadszedł dzień porozumie- ściwie Czarni przez Jasińskiego już
nia i zgody!... w 3-ej minucie. Od tej chwili jednak

z żydem jako żydem, ale walczy z :

czynami i działalnością żydow:

A walczyć tak musi, bo wyboru

już dziś nie ma. Mater'alizm, miał

dogłębnie przeżarł duszę żydowską,

który płynie z najgłębszych, boreli-

ginych przekonań żyda, Ipiera

ezpowrotnie wszelkie wplywy laski

i godzi w tego, co otwiera żydowi

swe serce. Okazywanie miłości te-

mu, co czyha na moją zgubę, jest nie

tylko czynnością niemądrą, ale wręcz na przyszłość cz

zakazaną przez Chrystusa, właśnie

głosiciela miłośc! Ponad przykaza-

miem miłości bliźniego stoi przyika-

zanie miłowania swojej duszy, ponad

nakazem miłowana obcego wznosi

się nalkaz miłowania brata swego.

— Dialektyka? Możliwe.
Kto jednak tej dialektykinie ro-

zumie, z tym się wogóle nie poro-

zumiemy. ;

Do bezpośredn'ego omówienia za-

patrywań Kościoła na metodywalki

z żydostwem, posłuży rozpatrzenie

jeszcze jednego zarzutu. Oto są jesz-

cze i tacy, którzy utrzymują, że Ko-

ściół w walce z żydami uprawia nie-
róbstwo, hołduje doskonałej bez-

czynności. Chcąc dojść do zamierzo-

nego celu, należy posługiwać się
wszelkimi. środkami i sposobami, nie
zważać na ich jakość, iść choćby

per fas et nefas, byle skutecz-
mie. Nie wielu jest takich, co praw-
dła,a i oni też często wychodzą spod
tego samego sztandaru, o którym już

była poprzednio mowa. Przybierają

zaś takie oblicze jedynie po to, aby
tym łatwiej wkraść się w szeregi

tych, co mądrze pojmują antysemi-

tyzm w Polsce, i wnieść rozkładowy
ferment.

„ Musimy, co prawda, na niejeden

ich zarzut się zgodzić. Musimy przy-
znać, że nasza dotychczasowa posta-

wa wobec żydostwa była niejedno-

krotnie słaba, a nawet kompromiso-

wa. Zadowalnialiśmy się półśrodka-
m. Liczyliśmy często na „szlachet-

W. okresie Nowego Roku utarł

się zwyczaj stawiania horoskopów

to w formie prze-

powiedni zawodowych wróżbitów,

czy przewidywań polityków i eko-

nomistów. Powstaje w związku z

tym pytanie, co należy sądzić o

przepowiedniach? Jakie istnieją kry-

teria, odróżniające zwykkle zabobon-

ne sugestia zawodowychwróżbiarzy

od przewidywań, opartych na pod-

stawach naukowych oraz wła-

ściwych proroctw, t. j. przepowiedni

pochodzących z natchnienia Bożego.

Sprawa przepowiedni — to pro-

blem aktualny jeszcze i z tego wzglę-

du, że w naszych przełomowych cza-
sach społeczeństwo wyjątkowo jest

podatne na wszelkie sugestie,kreś-

lące obrazy przyszłych wydarzeń.

Żyjemy wokresie jakiejś „dziwnej fali

przepowiadania. Mężowie stanu, fi-

nansiści, uczeni, wróżbici, jasnowi-

dze — wszyscy dziś przepowiadają.

Czy te wszystkie przepowiednie nie
są poprostu wynikiem rozgorączko-

wanej i zmęczonej dzisiejszym kry-

zysem wyobraźni? Jak człowiek roz-
sądny powinien te przepowiednie
traktować?

| Medycyna współczesna zaczyna
już doceniać olbrzymią rolę sugestii,

rzucanych w formie przepowiedni,
które w pewnych wypadkach spo-

|wodować mogą nieobliczalne skutki.
Neurastenicy zwłaszcza wszelkiego
'rodzaju, jak twierdzi prof. Vachet —

z łatwością ulegają przemożnym

wp sugestii, jaką zawierają w
sobie przepowiednie, a zwłaszcza
takie, które przedstawiają obrazy

ich własnej przyszłości. Dlatego też

religii i nauki
prof. Vachet wszelkiego rodzaju

wróżbiarstwo uwaža za zjawisko
bezwzględnie szkodliwe.

Nauka Kościoła również występu-
je stanowczo przeciwko sugestiom,
rzucanym przez zawodowych wróż-
biarzy. Kościół katolicki określa
wróżbiarstwo, jako „przepowiada-
nie: zabobonne rzeszy przyszłych i

wogóle ukrytych“ (Por. Perrone.

Prelectiones Teologicae, t. I.). W.
Piśmie św. znajdujemy teksty wyraź-

nie potępiające wróżbiarstwo. Za-
chariasz prorok mówi. (r. X. w 2):

„Wieszckówie widzieli kłamstwo a
widosnowie (prorokujący na podsta-|

wie snów) mówili po próżnicy”. W
Księdze Powt. Praw. XVIII—10 znaj

dujemy takie ostrzeżenie: „Niech się
nie znajdzie taki, któryby się radził
wróżbitów i wierzył snom i wróż-

bom".
Od zabobonnych wróżb należy od-

różniać prawdziwe proroctwa, które
z natchnienia Bożego odkrywają i
przepowiadają pfzyszłość. Do istoty

prawdziwego proroctwa potrzebne
są trzy warunki; polega ono miano-
wicie na objawieniu Bożym, czyli na

oświeceniu umysłu proroka przez
madprzyrodzone światło, na oglosze-
niu przez proroka prawd objawio-
nych w sposób pewny i jasny i obej-
muje takie prawdy przyszłe, które
dla myśli ludzkiej są zakryte i nie-
doścignione. (Por. De la Luzerne.
Dissert. sur les Propheties. Migne
„Curs Scriptuarae“, t. 18).

Świat nauki oficjalnej również nie
uznaje zabobonnego wróżbiarstwa,

widząc w nim azy Z
x Des-szarlatanów. Prof. niem.

Oróżsy iprzepowiednie ze stanowiska

wiedeńczycy przejmują inicjatywę i
przez olimpijczyków Stanka i Vogel-
sanga zdobywają początkowo wyr
równanie, a następnie trzy dalsze
bramki. &

Szwedzi biją Warszawiankę 2:0.
|. Mecz pomiędzy wicemistrzem
| Szwecji Soedertoelje a Warszawian-
ką wygrali Szwedzi 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Był to jeden z najpiękniejszych me-
czów w obecnym turnieju. Do poraż-
ki Warszawianki przyczyniła się fa-
talnie puszczona przez bramkarza
pierwsza bramka.

Czarni z kolei biją Szwedów 2:1.
Trzeci mecz pomiędzy szwedzką

Soedertoelje a Czarnymi wygrali
Czarni 2:1 (1:0, O:1, 1:0).
W. pierwszej części gry akcja obu

drużyn ogranicza się jedynie do so-
lowych wypadów. Jeden z tych wyr
padów kończy się zdobyciem bram-
ki przez Stupnickiego.
W drugiej części gry przewagę

mają początkowo Szwedzi, którzy
wyrównali w 7-ej minucie, W minutę
PE w czasie zamieszania pod-
raqakowego, krążek dostaje się pod

"ki; Lemiszka, który przebija się
bramki Szwedów, ale poślizgnął się
i a tak nieszczęśliwie, że wy-
wichnął staw barkowy. Najlepszy
gracz Czarnych został w ten sposób

soir, jeden z nowoczesnych badaczy un'eruchomiony. Gra staje się coraz
podświadomości, twierdzi, że na 100
wróżbitów przypada conajmniej 95
szarlatanów, korzystających z łat-
wowierności ludzkiej. Nie należy jed-
nak wyciągać z tego fałszywego
wniosku, iż zgoła niemożliwe jest
przeczuwanie przyszłości. Być może
— mówi prof. soir — człowi
przez rozwinięcie w sobie wied-
nich władz podświadomych będzie
mógł przeczuwać fakty, mające na-
dejść, ale o realizacji których akt
wolnej woli i podświadome dążenia
już zdecydowały.

Nie ni po przewidywania nad-
chodzących wypadków należy uwa-
żać za wróżbiarstwo lub fantazję.
Istnieją obliczenia na przyszłość, o-
parte na rachunku prawdopodobień-
stwa, na obserwacjach dzisiejszych
faktów i wyciąganiu wniosków na
jutro. Talkie przewidywania są mo-
Išliwe i z pożytkiem bywają stoso-
wane w życiu prywatnym i społecz-
nym. Tak pezea politycy i eko-
nomiści. Tak przewiduje arz o
przyszłym stanie chorego na podsta-
wie diagnozy; astronom o zaćmieniu
słońca lub pojawieniu się nowej
świazdy na podstawie ścisłych obli-
czeń.

Ale istnieją wróżby zawodowe
różnych astrologów, magów i fanta-
stów, bałamuctwa szerzące fatalizm
i zamęt. Dopiero po czasie stwier-
dzamy cały nonsens takich wróżb.
Oto przykład takieśo „proroctwa”:
dnia 17 września 1930 r. jeden z wy-
bitnych polityków niemieckich we-
zwał do Berlina wróżkę h'nduską
Teriren Laila, ktėra „sypnęla“ wte-

1

 

ostrzejsza, a ołiarą jej pada znowu
Jałowy pierwszy, zniesiony z boiską
na skutek kontuzji kolana. Czarni
grają więc bez dwóch najlepszych
graczy.
W trzeciej tercji obie drużymy

przeprowadzają akcję dążąc za
wszelką cenę do rozstrzygnięcia me-
czu na swoją korzyść. W tym okre-
s'e bardzo czynni są bramkarze obu
drużyn. Wyróżnił się bramkarz
szwedzki, kt. obronił kilka razy
drużynę przed groźnymi atakami
Polaków. Bramka decydująca o zw
cięstwie Czarnych padła wskute.
szczęśliwego zbiegu okoliczności,
m'anowicie Stupnicki strzela z 30 m.
krążek dostaje prawy obrońca
szwedzki i tak go fatalnie odbija, że
krążek zmienia kierunek i nieprzy-
gotowany bramkarz szwedzki 2
cza $0. ostatnich minutach Czar-
ni dążą za wszelką cenę do utrzy-
man'a waka: bijąc wciąż krążek
wzdłuż bandy, co im się zresztą
udało.

Zainteresowanie meczami znacz-
ne.

 

dy jak z rękawa taką „wizję pro-
rocką'. „W grudniu 1930 roku na-
stąpi przełom w kryzysie gospodar-
czym tak dalece, że już na wiosnę w
1931 roku bezrobocie w Europie i
Ameryce ie ustanie a jedno-
cześnie wybuchnie w Rosji kontr-
rewolucja”.

Życie wylkazało cały nonsens
tych bałamuctw, zwanych przepo-
wiedniami. ;



 

Otwarcie II Aukcyj Futrzarskich w Wilnie.
W. dn. 12 bm, o godz. 16-ej w sali

Izby Przemysłowo - Handlowej na-
stąpiło otwarcie II Aukcyj Futrzar-
sea które trwać będą przez dwa
ni,

Na aukcje przybyli liczni kupcy
z całej Polski oraz kilku z Niemier-i
Franlji.
W dn. 11 bm. aż do czasu otwar-

cia aukcyj kupcy zaznajamiali się
z nadesłanymi towarami, które zo-
stały umieszczone w składach auk-
cyjnych przy ul. Słowackiego 17.

B. prezes Lit. Kom. Nar. Staszys
został zwolniony z aresztu

Zatrzymany w dniu 9 bm. prezes zohydzające Państwo Polskie, zo-
nielegalnego litewskiego komitetu stał w dniu 11 bm. zwolniony z
narodowego Konstanty Staszys, u aresztu za kaucją zł. 1,000 do czasu
którego zostały znalezione medale rozprawy sądowej.

Tysiącom dzieci w Polsce grozi głód.
‚ Pomyślcieotem i złóżcie ofiarę

na Pomoc Zimową dla bezrobotnych.

Jeszcze jedna spółdzielnia zawodowa
spółdzielni, Udziały ustalono wwy:

Il Aukcje Futrzarskie jako pierw-
sze zimowe zostały bardzo bogato
obesłane.

Następne, tj. III Aukcje Futrzar-
skie odbędą się w Wilnie w dniach
819 lutego rb.

Organizacją Akcji Futrzarskich
zajmuje się Komitet Wykonawczy,
w sklad którego wchodzą przedsta-
wiciele Izby Gospodarczych, tj, Izby
Rzemieślniczej, Izby Rolniczej i Izby

Piadzóyeiówo-Hemdidnoj. į

i

‚ № dniu wczorajszym odbyło się
organizacyjne zebranie spółdzielni sokości 25 zł. płatnych- ratami po
szewców chałupników, którzy nęka- 5 zł.
ni wyzysikiem postanowili raz wresz Dalsze zapisy na członków przyj-
cie uniezależnić się od kupców: ży- muje sekretariat Chrz. Zw. Zaw.
dowskich. Na zebraniu po wyczer- Szewców, ul. Metropolitalna 1.
pującej dyskusji uchwalono statut

Śmiertelne bójki w
ŚWIĘCIANY, W; dn. 5 b. m. we

wsi: Szaminie, gm. kołtyniańskiej, w
czasie zabawy zostali pobici Antoni
Mazur i Aleksander Ga, m-cy
wsi Poszumienie, Mazur został prze-
wieziony ido szpitala w Święcianach,
gdzie zmarł, natomiast Urban znaj-

, duje się u siebie w mieszkaniu — ma
on ranę kłótą w plecy. Jako podej-
rzanych zatrzymano Nalewaikę i

e . . # °

pow. Święciańskim
nia głowy — umieszczono go w am-
bulansie
Święcianach. Sprawców przekazano
do dyspozycji władz sądowych, Do-
wody| rzeczowe zabezpieczono.

Niżej podpisany:'w dn. 14 stycznia
1931 roku w Warszawie w kościele

braci Marcinkianów, m-ców wsi. Parafjii Matki Bożej ooo Nar.
Nowo-Szaminie. "+, Kościoła. Prawosławnego, Katolik
Boa M drodze medzy, zawarłem związek małżeński ze Ste-

fanją z Jaroszewiczów Jankiew.czo-wsią Kuliniszki i Stugle, gm. šwię“
ciańskiej, powstała bójka na tle po-
rachunków osobistych. między brać-
mi Czeczurkami i Szakińcem ze: wsi
Kulniszki 4. Kirdejką ze wsi Stuglei
kanonierem Stefanem Kirdejką.-W
czasie bójki Kirdejko doznał b. cięjż-
kiego. uszkodzenia ciała, wobec
czego umieszczono go 'w'szpitalu w

„,Święcianach. Kanonier.:Kirdejko -do--

*wą wyznania, polskiego narodowego
prawosławnego: przez co. obraziłem
nasz Święty Kościoł Katolicki, *

Uważając. swą winę. wobec Ko-
ścioła Świętego Katolick'ego..„i spo-:
łeczeństwa, czyniąc. niniejsze ogło-,

licki o przebaczenie mnie tej
Ludwik Fila

winy.

‘

szenie, proszę Kościół Święty Kato-

Konkurs pamiątek
Ogłoszony ostatnio konkurs na)

pamiątki z Wilna ma czasami mo-i
menty humorystyczne, Onegdaj
zgłosiła się jakaś pani składając ja-
ko eksponaty obwarzanki, Inna ko-
niecznie chciała przekonać przyjmu-
jącego zgłoszenia, że najbardziej do-
brą pamiątką będzie: serweltka z
sukna naszytego tandetnemi pacior-
kami. Poważne oszenia napły-
wają: narazie w bardzo znikomej
ilości. (s) *

Z za kotar studio
Wielka wieczornica taneczna Polskiego

Radia na Pomoc Zimową.
Jeden ze słuchaczy nadesłał do Dyrek-

cji Programowej Polskiego Radja interesu-
jący projekt urządzenia w bieżącym kar-

mawale wielkiego wieczoru muzyki tanecz-
nej, który pozwoliłby zorganizować, zwła-

szcza na t. żw. zapadłej prowincji, w tym
dniu szereg zabaw tanecznych, wieczorków

tańcujących i t. p. Całkowity dochód z tych

zabaw radiosłuchaczów proponuje przezna-
czyć na Fundusz Pomocy Zimowej Bezro-

botnym.
Ciekawa ta i.pożyteczna inicjatywa

zbiegła się szczęśliwie z zamierzeniami Dy-

rekcji Programowej, która również nosiła

się z zamiarem nadania takiej audycji i w
rezultacie, w sobotę dn. 30 stycznia, polą+

czone rozgłośnie polskie nadawać będą,

poczynając od 19.45 aż do 1.00 w nocy m:
zykę taneczną w wykonaniu  czterosh

zespołów, a mianowicie: Małej Orkiestry

P. R. pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego,'

Kapeli Ludowej pod dyr. Feliksa Dzierża-

nowskiego, Wileńskiej Orkiestry Salonowej
i Orkiestry Tadeusza Seredyńskiego ze

|

i

 

 
i

i

<
radiowa „i refrenišci“,

Audycja ta, która otrzymała w progra-
mach nazwę „Wielka wieczornica taneczna'

w całej Polsce" trwać będzie niemal bez,

przerwy przeszło 5 godzin. Jedyną wstaw-
kę słowną będzie stanowił „Dziennik wie-

|

wojskowym w Nowych czorny”, nadany o godz. 20.45. Nie chcąc nocno-wschodnie.

mącić nastroju zabawy, Polskie Radio zre-

zygnowało w tym dniu ze wszelkich komu-
nikatów, nawet z codziennych wiadomości

meteorologicznych.
W całej Polsce więc, w dn. 30 stycznia

ze, wszystkich głośników radiowych popły-
ną dźwięki mużyki tanecznej w. wykonaniu

najlepszych zespołów. Polskie Radio nie
wątpi, że ta okazja zostanie przez radio-

słuchaczy całej Polski wszechstronnie wy-

zyskana. Wszechstronnie — to znaczy w

kierunku połączenia przyjemnego z póży-
tecznym, zsynchronizowańia momentów za-
bawy z nakazami powinności obywatel-
skiej, jakie każą nam każdej chwili pamię-

tać o tych, którzy są najbardziej przez los
dotknięci, o . pozbawionych pracy, a nie

rzadko strawy i dachu nad głową. Ё
„We wszystkich świetlicach, lokalach

związków i organizacji społecznych, w szko
łach, klubach pracowniczych i robotni-

 

znał złamania lewej ręki i potłucze-

ządkowaniem.
ARENAКА НОИНОЕРНИИЙ сгусь. м ieczkaniach prywatnych wresz-"

„cie — powinny być zorganizowane w tym

dniu ząbawy taneczne i wieczorynki, z któ-
„rych całkowity dochód należy przeznaczyć

= bydiem L
Okręgowa. „Nadzorcza 'Komisja większych ośrodkach. . Zadaniem. ich

Targ. obejmująca swą działalnością będzie organizacjai nadzór nad 6-
woj.. Wileńskie i Nowogródzkie przy brotem zwierzętami: gospodarskiemi"
stąpiła. do. organizowania lokalnych i mięsem. (S$) A
Komisji Nadzorczych we wszystkich į Ё

żyd rowerzysta przejechał st
Tłumchciał go zlinczować -

Wczoraj w południe. przy zbiegu krzyknął, „że „Kapłan rozmyślnie
ul, Św. Jańskiej i Wielkiej, rowerzy+ przejechał staruszkę, wobec czego
sta Salomon Kapłan (Antokolska82) na' žydka «posypały: się. uderzenia,

zamieszania -Kapłanowi

i

jechał staruszkę |

. na rzecz Pomocy Zimowej Bezrobotnym. |
‚ / Polskie Radio -porozumiało się już w
tej sprawie ze Społecznym Komitetem
Propagandy Radia w Polsce i nie wątpi, że
w dn. 30 stycznia odbędą się w całym kraju

liczne zabawy, z których dochód zasili Fun-

dusz. Pomocy Zimowej.
Dla miłośników dobrej muzyki,

Radiowe audycje Wileńskiego Klubu
Muzycznego posiadają licznych i wdzięcz-

nych słuchaczy, poszukujących  wartošvio-
wej i dobrze wykonanej mużyki, Tę satys-

fakcję da im program środowej audycji

(dnia 13, 6 godz. 20.00), złożony ż. utwo-
rów Bacha, Vivaldi'ego i Poulenca, w wy-
konaniu takich artystów jak Jerzy Szpinal-

najechał па przechodzącą przez Podczas ; > Е
jezdnię 70-letnią M. Dubienicową zniszczono, rower: AAS pawi Does об оРЕ ееа НЕМ
(Konarskiego 29). W.czasie wypad-|-- Dopiero przybyła policja wyr- Ci kiószy solą andeyie Akajcca) śóostać
ku zebrał się tłum, który przybrał
wrogą postawę wobec żyda, Ktoś obitegoKapłana. (h)

wała 2 rąk. tłumuprzestrasżonago * chają czwartkowego koncertu orkiestry wi-
„leūskiej pod dyr, Wł. Szczepańskieo. Kon-

75527755777 IATI 00ер sozpoczuie się o godz, 22.10.
PODRÓŻ MŁODEGO KRÓLA EGIPTU. | Polskie Radio Wilno
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Król Faruk, który niedawno objął tron
udajesięwpodróżNilemna

Środa, dnia 13 stycznia.
6.30 Pieśń poranna; Gimnastyka; Mu-

|zyka z płyt; Dziennik poranny; Informacje
'1 giełda; Płyty; 8.00 Audycja dla szkół;
| 11.30 Audycja dla szkół; 11.57 Sygnał czasu
"i hejnał; 12.03 Muzyka salonowa; 1240
: Dziennik południowy; 12.50 Jak ułożyć bud
„žet, pog4 1300 Muzyka popularna; 15.00
| Wiadomości gospodarcze; 15.15 Koncert
, reklamowy; 15.25 Życie kulturalne miasta;
;15.30 Codzienny odcinek prozy; 15.45 Mu-
| zyka baletowa; 16.10 Zagadki historyczne

j dla dzieci starszych; 16.30 Koncert ork.
prac. Tramwajów i Autob.; 17,00 Żołnierz
|KOP-u, a młodzież kresowa, odczyt; 17.15

Rzadko słyszane pieśni; 17.50 Z kłopotów
|prelegenta w Ameryce, fielieton; 18.00 Po-

gadanka aktualna; 18.10 Wiad. sportowe;'
18.20 Listy słuchaczy «omówi T, Łopalew-|

, ski; 18.30 Płyty; 18.50 Nie czekajmy, a sa-
mi weźmy się do pracy, pog.; 19.00 Recy-
tacje prozy T. T. Jeż „Uskoki”; 19.20 Pły-
ty; 20.00 Audycja Klubu Muzycznego; 20.35
Chwila Biura Studiów; 20,45 Dziennik wie-

<zorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00
Koncert Chopinowski; 21.30 Klaudiusz De-
bussy — Kwartet smyczkowy;. 22.00 Muzy-

ka taneczna; 22.55 Ostatnie wiad. dzien.
| radiowego. &
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W ciągu dekady 48 wieców
antykomuristycznych

odbyło się na Wileńszczyźnie
W ciągu dekady b. m, w powia- dział z górą 50 tys. osób.

tach województwa wileńskiego zwo-
łanych zostało 48 wieców antyko-
munistycznych, w których wzięło u-

, Wiece antykomunistyczne zwo-
łują organizacje społaczno - katoli-
ckie. (h)

Szewcki warsztat zbiorowy
LIDA. Przedstawiciele Izby Rol-

niczej z Nowogródka przeprowadzili
konferencję z kierownictwem  spół-
Idzielni „Jedność” w Lidzie w spra-
wie uruchomienia przy istniejącym
sklepie skór i
lzbiorowiego, mającego zapewnić miej
scowym szewcom podstawowe źró-

dło egzystencji Postanowiono jed-
nocześnie uruchomić w Lidzie spe-
cjalny kurs rzemieślniczy ola szew-
ców. Na ikurs tęn przyjmowani będą
jednakże tylko ci, którzy. wyłkażą

obuwia warsztatu się dostateczną umiejętnością racho-
wania, czytania i pisania po polsku.

OFEFEEEOEFEONOFEFEOEEEEEFEED

E 100“. zadowolenial!-gwarantuje Panom

ODECK
polecając na karnawał:

koszule frakowe, jedwabne, najmodn. krawaty, szale, chustki, rękawiczki,

J. KŁ ZAMKOWĄ 17
tel. 9-28

skarpetki, bieliznę z własnej pracowni pierwszorz. wykonanie i t. dl td:

Wszystko najlepszej jakości w wielkim wyborze po cenach przystępnych

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół chmurna z drobnymi o-

(S) Lwowa. Ponadto udział wezmą „CzwórkajPadami śnieżnymi, zwłaszcza w dzielni-
cach wschodnich i południowo-wschodnich,

w północnych natomiast przejaśnienia.

Na wschodzie i w górach umiarkowany,

poza tym lekki mróz, jednak z tendencją

do dalszego obniżenia się temperatury.
Umiarkowane. wiatry wschodnie i pół-

2 MIASTA.
— Kra na Wilji Wskutek ostat-

niego mrozu, Wilja pokryła się gę-,
stą krą. (m)
— Chleb znów podrożał.

stwo grodzkie komunikuje, że z

wiie

Staro- |

GE ETF LFP JU.

nska
„środę literacką“ ze względów tech=
nicznych przeniesioną nadzien 14
stycznia (czwariekj wypeini dr. Fr.
K. Fiwocki odczytem pt. „Maiar-
stwo trancuskie ALXŃ wieku, cz. I
impresjonizm.  Oaczyt bęazie ilu-
strowany przezroczami. koczątek o
godz. 20,15,

S+RAWY AKADEMICKIE.
' Akademicki iuo  iazanek
urządza w dniu 16 bm, o godz. 44-ej
w salonach £, O. R-u (Orzeszkowej
1ij dancing. Wsigp 1,99 — akader
jmickie 1,49.

| ODCZYTY.
— W Ośrodku Zdrowia. iż stycz-

  

i

dniem 13 bm., skutkiem podniesie- nia w Ośrodku Łurowia (wielka 40)

nia się cen zboża, zostały ustalone# ram.enia i-wa Lugenicziego Wr.
ceny: chleba pytlowego na 33 gr. za| W. Morawski wygiusi owczyi na te-
1 kg, chleba razowego na 25 gr. za
kg, chleba sitkowego na 29 gr. za
1 kg. W, stosunku do cen poprzed-
nich oznacza to podrożenie o jeden
grosz chleba pytlowego i razowego,
natomiast chleb sitkowy. nie po-
drożał.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowa agencja drzewna, W

Wilnie powstała Polska
Drzewna, która będzie ekspozyturą
Lasów Państwowych.

Nowa agencja będzie trudniła się
sprzedażą drzewa w hurcie i deta-
lu. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Rozpoczęcie nowego roku

szkolnego. Wczoraj we wszystkich
szkołach powszechnych, średnich i
zawodowych rozpoczęły się po trzy!
tygodniowych lekcjach normalne za-
jęcia. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zakończeniel konkursu obo-

wiązkowości. Wczoraj nastąpło za-
ikończenie I-go konkursu obowiąz-
Комо$с1, zorganizowanego przez
Kat. Stow. Młodzieży Żeńskiej, któ-
ry trwał cały 1936 rok, Wyniki kon-
Ikursu zostaną ustalone w  najbliż-
szym czasie. Ogłoszenie ich nastą-
i na zjeździe Kat. Stow. Miłodz.
eńskiej w maju roku bież, (m).

Agencja;

Idzi dochodzenie

jn

itwarz Łabuńskiemu, a następnie rzucił się

'mat „istoia zycia seksuaiuego , PO"
czątek o 6 w. Wsięp woinyi

KRONIKA POLICYJNA.
Okradzenie w nocy mieszkania.

W nocy z il na 12 bm. dostał się ziodziej
do mieszkania HelenySzarejkowej przy ul.

Zgoda 28 i skradł 300 zł. w gotówce, gra-

mofon i 15 płyt gramofonowych, Ogólne

straty zł. 400,

Baże.
WYPADKI.

Oszpecona kwasem  siarczanym.
Do szpitala żydowskiego przywieziono z

dworca 28 letnią Marię Pułęską z Urajewa,

której nieznany sprawca oszpeci całą

twarz kwasem siarczanym. Pol.cja prowa-
w tej zagadkowej spra-

wie. (h)
— Niemiia wizyta. Wczoraj wieczorem

do mieszkania Jana Łabuńskiego (Fiutono-
wa 16) zadzwonił pewien osobnik, a gdy

otwarzył drzwi właściciel mieszkania —

ieznajomy uderezył kilka razy nożem w

do ucieczki.

W. pościgu zbrodziarza ujęto.

się nim Szłapkowski N, (Trwała 50).

Łabuńskiego skierowano do szpitala. h
Znalezienie zmarzniętą kobietę.

Okazał   
|

— Środa literacka. Po przerwie|
świątecznej Związek Lit.
z.

Ostrobramskiej 9.

 

wznawia dokumentów, narazie nie zdołano

odczytów w swym lokalu przy jej tożsamości,
Pierwszą w szpitalu Sawicz. (h)

Koło domu nr. 56 przy ul. Ponarskiej znaie-

ziono zmarzniętą i nieprzytoraną kobietę,

z odznakami pomieszania zmysłów.
Ponieważ przy kobiecie nie znaleziono

ustalić
Nieszczęśliwą umieszczono

BRMY26

NOWA ARTERIA KOMUNIKACYJNA RZYMU.

 

w

  
RJk)

wykonaniu planu robót publicznych w Rzymie przystąpiono do
pdkia nowoczesnej ulicy, która połączy Pinciozkościołem św. Piotra
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Nadzwyczajne powodzenie

y
czekaliscie ODDAWNA

МЕ
w filmie

Moja Gwiazdeczka

Następny nasz progrem

sgh

i W roli
{ głównejia

CENINO

PRZED BIT

Film zrealizowany przy poparciu

Nestępny CZOŁOWY FILM
program!

(
МА

ANNABELLA
MĄRYNĄRKI WOJENNEJ FRĄNCJI

  
#

НЕМО5|<-Магдаге! быйамал 5еа
" „Ucieczka ku szczešciu“
iKlczwykła perypetie małżeńs<ie Nad progr.: Atrakcje i aktusli-Pocz,  4-ej

|MARS dzień : „L

 

Franciszka GAAE.
(m1 SZOEKE SZAKALL i Hans JARAY

w kapitalnej komedii

„PANNA LILI
 

Ostat- я »CASINO|;:::? Wielki
sukces

|. nieśmiertelnegodzieła
ma SZEKSPIRA 3

Poez. seansów: 4.30, 7.30, 10.30. Podczas wyświetlania filmu wstęp na widownię wzbroniony

 

ŚWIATOWIO| 5,
ET M TEJWA

AASDaDaEEB LE
NA KARNAWAŁ GUSTOWNE

krawaty, koszule frak. jedwabn,, kołnierzyki,
skarpety, szali | ora: wytworną galanterię

W.NOWICKI
modne bal.we i wizyt. lakiery

z= pojeca
D.P.H.

CENY NISKIE

Aba ABA A AAAKA

 

CZYTAJCIE!
ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

Wilno
Wieika30
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| Jużzrabatem noworocznym
zegarki i budziki, stołowe

nakrycia, sztućce. Wszelkie wyroby
ze złota i srebra poleca firma

Zegary,

 

Ww. JU
 

ARNOALEKSANDER.

R E w l C z Mickiewicza 4
(b.mistrz PawieBere)

|
.

Wilno,  
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FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuzskiego.
— Ależ ja naprawdę nie mam

CZASU...
— Proszę pani, zrobi mi pani

wielką przykrość, jeśli nie przyjmie
filiżanki herbaty w moim domu.

Milcząco skinęła głową, zrzuciła
mu na ręce futro, zawahała się na
moment i zdjęła kapelusz. Zaniósł
jej rzeczy do przedpokoju.

« — Proszę bardzo, niech pani sia-*
Ча — powiedziała staruszka, — O-
gromnie się cieszę, że pani przyszła.
U nas tak rzadko ktoś bywa... Mam
wrażenie, lie pani by się czuła u nas
dobrze. — Jesteśmy ludzie mali,
skromni...

Urwała nagle. Poznała po krót-
kim chrząknięciu, że syn już wrócił
do pokoju i nie spodobały mu się
„ej słowa.
— Jak zdrowie pana dyrektora?

— zapytał prędko.
Mąż jest chory — odpowie-

działa pani Ada. — Bardzo chory.
Bunder spojrzał przestraszony

wyraźnie.
— Mam nadzieję, że nic poważ-

nego? — zawołał odruchowo i skar-

„nerwowanie
'ciem.

cił siebie w duchu za bezsensowne!
pytanie: musiało to być poważne,
skoro tak oświadczyła. — Chciałem
powiedzieć... hm... a co jest właści-
wie panu dyrektorowi?
— Miał atak serca i już od kilku

dni leży w łóżku. Kaiżde nowe zde-
może przypłacić ży-

— Proszę bardzo... — staruszka
podała Śniewskiej filiżankę herbaty.
— (Co pani pozwoli do herbaty?...
Ludku, masło...

Umilkia pod gniewnym spojrze--
Na szczęście pani Ada“niem syna.

odmówiła stanowczo. :
— Dziękuję, nic nie mogę jeść.

— Zwróciła się następnie do Bun-
dera! — Proszę pana, mam tąk mało
czasu...

Nachmurzył się.
— Myślałem, że pani przynaj-

mniej herbaty się napije... ale skoro pan. Ada umilkła, więc odpowiedział
tak,. Dobrze, Jak pani sobie ży-
czy... Mama,będzie łaskawa zosta-
wić nas samych...
pani.

Śniewska doznała nagle gwałtow-liczności zaskoczyło panią Śniewską. dzi

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa I, czynna od godz. 9 — 18. CENT PRENUMERATY:
CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście
słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł, 0.25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń | nie przyjmuje raetrerefeń miejsca

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

„Walc nad Newą“
O'śniewzjący przepychem wystawy wielki flm e'otyczno-salonowy na SĄ

miłosnych przeżyć Jana Straussa w Petersburgu.
Osoby: Paul Hurbiger, Elisa Ullardelle i inni.
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PODNIESIENIE Z =

NAJSTARSZE| WAJPOCZYTNIEJSZE PI1MO

«DZIENNIK GILEŃSKI
DA wAM ZWIĘKS'EWE KLIJUCNT"LI PRZEŁ
UMIEJĘTNIE Z<tOAGOWANE OGŁOSZEWIE.
Aoministracja tzynna: przy ui Mostowej 1
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Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregułowane z gwarancją.

  

„Paste

Wilno, Skład Naito,
Sklady detaliczne ul. Wielka 18,
Platery, kryształy, szkło, fajans, porcelana, naczynia, lampy,
serwety ze Inu, kilimy I t. p.. wyprzedajemy po znacznie zni-

żonych cenach. Wynajem naczyń. Ceny ściśle fabryczne:; ,
"Okazja taniego kupna

ж

„GORZUCH
ZAMKOWA 9

Wyroby złote i srebrne, papierośnice,
Solidna naprawa.  

 

 

 

   

ekkoduch“
NASTĘPNY PROGRĄM:

6 I PAUL MUNU
w rol główneju+

+ SPRZEDAŻ
|90$Фр VLTT4141040

WŁ.

J. Malicka

BEE|.-oeootoro000000007
forzjal Naczynie za bezcen  Diizjal | KUPNO | | |

4D.H.„T. ODYNIEC"  

od przystanku Czar-

Z 4

 A
MIESZKANIA

i POKOJE    0OSKI 4

: PRZYJ!
ucznia lub soli о-
ш "і mieszkanie z

owit: utrzyma-
niem. Žakas 14
m. 1. 320—4

1 4- POKOJOWE

najnowsze fasony.
Cenykonkurencyjne.|

 

ZE GARE K kupiony
U mistrza zeaarmistrzowskiego

w Wilnie, ul. ZAMKOWA 12 (vis

i

|

PUNKTUALNOŚĆ—iest niecdzownym
warunkiem do>y dzisiejszej Dokładny czas wskaże

MATKIEWICZA

mieszkanie ze wszyat

wynajęcia. Ofiarna 4.

lub naprawiony 

NAUKA

   

Bór. Informacje:
Mahometańska 4

381—3

kimi  wygodamido

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

t jutro o godz. 8.15 powtórzenie komedii
Stanisława Dobrzańskiego „Żołnierz Kró-
lowej Madagaskaru" z występem znakomi-
tej artystki Nuny Młodziejowskiej - Szczur-
kiewiczowej z ulubieńcem publiczności

Leonem Wołłejką, w popisowej roli Mazur-
kiewicza, w dalszej premierowej obsadzie
zespołu.

— „Kot w butach” rozkoszna bajka dia
dzieci, której dotychczasowe przedstawie-

nia doszczętnie zapełniły widownię, ukaże
się po raz Ostatni w najbliższą niedzielę,

na przedstawieniu popołudniowem, po ce-
nach najniższych.

— „Jaselka polskie" w wykonaniu
| wychowanków Salezjańskiej Szkoły Rze-
miósł, ukażą się w niedzielę, na poranku

| dla dzieci o godz. 1-szej w poł. po cenach
| najniższych.

! — Teatr muzyczny „Lutnia”, Występy
| Zofii Lubiczówny. Dziś po cenach propa-
м gandowych grana będzie ulubiona op. Ab-

| rahama „Przygoda w Grand Hotelu", która
j zyskała rekordowe powodzenie, W rolach
| głównych: Z. Lubączówna, M. Martówza i
* M. Wawrzkowicz.

i — Premiera najbliższa „Całus i nic
więcej”, Pod reżyserją K. Wyrwicz-Wich-
rowskiego odbywają się przygotowania do
wystawienia komedii muzycznej „Całus i

nic więcej”.

—— Ostatnie widowisko dla dziecś w
„Łutui*. „Porwane dziecko” barwne wido-
wisko W. Stanisławskiej grane będzie po

 

ui. Wielka 18 ` iz ostatni w niedziel įbližszą og. 1245sprzedamokolo 7 ba. raz ostatni i ę najblį &
ul. MiekiewiczaG, tel. 4-24 Biała Waka, 3 kim.| w poł. Ceny od 20 gr.

— Najbardziej emocjonujący film bie-

żącego sezonu. „Noc przed bitwą”, to film

batalistyczny, do którego zdjęć dokonano

na pokładach okrętów wojennych zreali-

zowany pod Wysokim Protektoratem Fran-
cuskiego Ministerstwa ‚Marynarki, Film
sensacji, emocji i brawury, który da widzę-
wi pelnię niezapomnianych:wr:

 

PRACA
ZAOFIAROW.,  innej w majątkų, —

ži d e dm. „Dz.. do a

Borodnik-rolnik Wil" pod „Pozaad:
R do nelaikė szyk”. 1—3

z powiednią  reko- ABSOLWENTKA: ;

mendacją. Adres: pocz- )
ta Zodziszki maj. Tu- na pe gani

palszczyzna. Bokszański As ode

biorstwie handl. Adres

 

 
 

UDZIELAM
fekcyj matematykiIfi-

A vis Skopówki)

    
© WZMCOŻENIE DEKLAMY

— 19 p.p.

się trudniejsze, niż myślała. Wy-
obrażała sobie, że to się odbędzie
całkiem prosto; przyjdzie do czło-
wielka, którego przecież znała dość
dobrze i zapyta, o czym rozmawiał
z jej mężem owego wieczora; popro-
si później, by coś zrobił, aby chory
odzyskał jak najprędzej spokój, Przed
udaniem się w drogę, to jest jeszcze
w domu, była przekonana, że Bun-
(Ger uczyni wszystko, by pomóc jej
mężowi, lecz-w obecnej chwili, sie-
dząc naprzeciw: tego człowieka, u-
czuła wyraźnie, że się pomyliła w
swoich obliczeniach i wszystko od-
będzie: się inączej, niż przypuszczała.
— Czym mogę pani służyć? —

zapytał Bunder, gdy staruszka ode-
szła, zamylkając za sobą drzwi.

Śniewska drgnęła,
— Chc.ałam się dowiedzieć... —

zaczęła niepewnie, — Pan był u mę-
ża przed kilkoma dniami wieczo-
rem... Po pańskim wyjściu mąż do-
stał ataku serca... Chciałam zapy-
tać, o.czym panowie rozmawiali?
„Co go tak zdenerwowało?

i
t

Bunder czekał na dalszy ciąg, ale

po chwili:

— Tak, pan dyrekior trochę się
Jestem dousług przejął rozmową,

Zdawało się, stwierdzenie tej oko-

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa

 

LANIA НР
nego bicia serca. Zadanie okazało —Dlaczego?...

 

miesięcznie, z ódnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową si. 2 da”
(5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jedhoszp., nekrologi

ł tabelaryctne o 25% drożej. Dia poszukującygł

 

M ki kr. gi
(l-. RÓŻNE a:sa =

|| Šw. Michalski 10 m. 7

=. WSPÓŁNIKA-CHRZ.
`& udział, zł. 1000—, Student
„dobrze  zabezpieczo- U-S.B. fachowy - Коге-
mym, z ewebt. łatwą Petytor, udziela: lek-
współpracą p'ataą po- cyj z matematyki, fi-

szukuje od N.R. ge- zyki i chemii. Ceny

neralne zastępstwo aaPSŻWIE Zarzeczna
Polskę firmy wssech- "
światowej — na bez-
konkurencyjny. powa-
any i b.korzvstay ar”

styli |

 sykał już madestaay. MATMABiStyKI
Pilne! sub „Pew- 7.k Św. Michałski Nr.ność co do admin. 10 m. 2 (obok Kura-
„De Wil", lub Stara torjum Szkoln.)
3, m. 3, goda. 10-12 —————— 

Przecież pan twier-
dził, że: n.e wspominał o śmierci Ro-
mana...
— Ani słowem.

zdenerwował?...
dzo... Bywał pan w naszym
przyjaźnił się z Romanem... Pan mu-
si nam pomóc!
— Pomóc — powtórzył ze zdzi- |mi

wieniem. — Nie rozumiem, w czym
pani mogę pomóc. Mogę tylkopani|
powiedzieć, czym się przejął pan dy-|
rektor, To nie jest tajemnicą: chciał't
qde mnie kupić banknoty angielskie mało.
— dziesięć sztuk. A ja chcałem.
sprzedać tylko jeden.
— To jest niemożliwe! — zawo-

łata — Z tego pr nigdyby się!
nie zdenerwowa

c

'О — Tak, tylko w tym wypadku,
chodzi o specjalne banknoty, a ra-,
= o te, które mu chciałem sprze:
а6.
W jej oczach błysnęła nadzieja.
— I pan sądzi, że mąż by sięu-|mie i społ

spokoił, gdyby otrzymał te bank- ż
noty?

Skinął głową.
— Tak, zwłaszcza jeśli pani go j

zapewni w moim imieniu, że wów»,
czas wsz

porządku.
— Dobrze. W tym wypadku cho.|'
ożycie ludzkie. Może mi pan оф

40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gm Drobne

t

anion= |
dpUY jędziąłny rędaktori STANISŁAW JAKITOWICZ,

ię.
dać jeden,

— Więc dlaczego mąż tak sięlgotów jestem sprzeda.
Proszę .pana bar-|s.edem,

To wyniesie około tysąca złotych

możną

ystko będzie w zupełnym Ba,

„cedził wreszcie,

; PRACA w adm. „Dz. Wil”.

POSZUMIW, sdte44

A oesie į POMÓŻMY| |
VĘROKKKLI

poszukuje prania po ——————— =
domach. — Posiada O odnież, bieliznę, @-
świadectwa i rekom.buwie 1 pościel dla
z. Bernardyński 4—5, pewnego  zubożałegę
Hryborowicz. 423 pracownika  społeg

2 nego,znajduującega*zję

GOSPODYNI w rozpaczliwym/ po-
dobrze się znająca na łożeniu, ACO * prosi

а-

   

gospodarstwie wiej: lastytut i
skim, pragnie dostać no, Zamkowy st
Eina So lub ESSĘ
zarządzającą, może być

na wyjazd, miejścc: Q OBIADY dia
wość obojętna. Adres dująceiinte/Agencji
poczta  Suderwa po- rąco oo instytut
wiat Wiłeńsko-Trocki ritae — VYilno, Zam-
M. Blońska Wwa 8...

 

POZEWiao a GRESWSA
stąpić te banknoty? —/
— Tak. — Zastanowił się na chwi-
— Wtedy miałem, zamiar sprze-

teraz się/ rozmyśliłem i
rzeddać., wszystkie

„To są pięciofuntowe bank-
Siedem sztułz po pięć funtów.noty.

Brzalkzyta w myśli,
— Jutro rano przyjdę z pieniano. pieniędz-
— odpowiedziała pośpiesznie. —

Uśmiechnął się
— Nie,

ysiąc

krzywo.
tego bym nie chciał... ”

złotych? To stanowo“ o
o za

Ściągnęła brwi. Ё
— Więc tysięc dwięge

zterysta, dobrze?
— Nie.

Teraa się przestr
= Dwa tysiącę”,

«se... tysiąc

aszyła.

óż p „cj RO
Boską? Niechł na chce, na MiAOŚĆ

"sie, ile panży 'e pan powie wresz-

at . pani — odparł uprzej-
zjnie, — Już zaznaczyłem,

są zwykłe pieniądze.
ak? rze. Ale przecież

> określić cenę.
‚ aczął rozważać, wyjął powoli
.erosa, zapalił, potem spejrzał na
ią Šniewską.
— Dwadzieścia tysięcy... — wy-

© to nie“
T

(D. <. a.)
AMO ROSE RO ERRORYZOARZ:©ZRECZWE

$0, kwartalnie tł. 7 gr. 50, sagranicą zł. 6-—
ogłoszenia w dziale ogłoszeniawym za

« pracy 50% enitki Administracja aastrzega soble
‹ ”
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