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AROATLETIKA,

Joloma оо УОМа sejmowejkomi

 

etowej
Znalazł sięjejeden zwolennik Berezy

RO od własnego koresponde:

WARSZAWA 13.L Sejmowa Ko- Oburzenie wywołało niestycha- Dyskusja przeciągnęła się do“

misja budżetowa obradowała dziś ne wystąpienie pos. Chwalewskiego, późnej nocy.
nad budżetem ministerstwa Spraw który oświadczył, iż nietylko jest _ Przewodniczącemu Komisji, któ-
Wewnętrznych. wę z.kry w nale- ry chciał prostejp „wymo-

ży osadzać w niej wszystkich naro- wy,  przeciwsta ję premier

Właściwa dyskusja rozpoczęła jów, którzy rzekomo usdują Składkowski, mówiąc,że са-
się popołudniu, gdyż wszyscy posło- zbuntować młodzież. ły rokimożna obecnie Ś choć-
wienazaproszeniemin.SkarbuGra bydo 5-ej tańo.
bowskiego wyjeżdżali do koszar po--

Vie ola: ozna ów Gen. Składkowski o narodowcach i Berezie
przezpolicję. luciGiuvuca Od WiashEgo KO:E>pondENtaj.

Dyskusja dzisiejsza była wik Około godziny 12 i pół zabrał powiatami i zobaczy się, że w jed-
wo jałowa i nudna. głos premier gen. Składkowski i nych są ekscesy a w innych wcale

O ile przy innch działach nie- Poważną część swego przemówienia niema.
którzy z posłów potralili się zdobyć poS$więcii Stronnictwu Narodowemu, To znaczy, że w danym powiecie
na samodzielne wystąpienia, dzisiaj, Odpowiadając na interpelację PoS. przewódcy są bardziej czynni, а-
przy najważniejszym resorcie, oka- Szczepańskiego w sprawie wywie- czyna się od żydów, a kończy.się|

Wilno, Czwartek 14stycznia 1937 r.
REZERWPNL ОНИчастр OWA
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Ronterencja ©mini: terstole O. R, I 0.P
w sprawie Uniwersytetu wileńskiego

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 13.L W  najbliż- Jedna z warszawskich agencji

szych dniach mają się odbyć w mi- donosi, że władze nadzorcze nie są
nisterstwie W..R. i O. P. konieren- skłonne do przyjęcia dymisji Rekto-

cje w sprawie Uniwersytetu Steia- ra Jakowickiego i prorektora dr.
na Batorego w Wilnie. Patkowskiego.

Sytuacja na szkołach wyższych
w Warszawie

(Teleionem od własnego korespondenta).

W Uniwersytecie warszawskim katowano odezwy Bratniej Pomocy
trwa od 3 dniprzesłuchiwanie obwi- nawołujące do walki o osobne miej-
nionych i świadków w sprawie blo- sca dla żydów. Odezwa wzywa by
kady. „walkę przeprowadzono konsekwent-

Audytor uniwersytecki przesłu-nie, alespokojnieizgodnością.
chał 60 osób. Dochodzenie dyscyp- W Szkole Głównej Handlowej
"inarne przeciągnie się do 20 bm. „system podziału wprowadzono na-
Nawszystkichuczelniachrozpla- OK tego żydzi

 

 zalidużą dyskusję, un.kając poru-zeniadoBerczy czionkówS,N. z anarchią.

szenia spraw drażliwych. Czyżewa. | kap 0 ść

SZ zapytał e Powołałsięnaswojeprzemówie-jim powiecietłum około300osób -
nie wygłoszone po wyprawie myśle- pom.mo odw. jial,

słowach premiera, czy nie ж ołania targu

EE odalować:-wodo, ) pszynskiego 7929 wiargnąćdocentrummiasta:qtaku-'

zajściach wCzyżewie. że odtegoczasu Stronnictwa Naro- Od 1i-ejdo2-ej trwałabójka.
Pos. Hutten-Czapski wspomniał dowego nie atakował i nikogo do ‚ о : :: "Znaczy to, że nie chodziło o żydów

o zaniepokojeniu, jakie obudziło berezy nie wysyłał. sis: palios Te jek suźrókia.
zachowanie się policji przy likwi- _.„Ale znów to Stronnictwo Naro- PY a a
dacji blokady uniwersytetu, a pos. dowe” zaczęło akcję na terenie wo- ce mogę y
Szczepański przytoczył motywy, jewództwa białostockiego w końcu
które kierowały nim przy  interpe-: ubiegłego roku.
lacji w sprawie wywożenia naro-| Można przeprowadzić wyraźną
dowców do Berezy, anicę poszczególn

lee rrr ne rodowego wywiozę do Berezy.

 

„wygłosił tonem wyjątkowo ostrym iStan zdrowia Ojca SW,
CTTIA DEL VATICANO, 13.L nogi nie ustają. Dziś rano Ojciec św.

Stan zdrowia papieża nie uległ żad- zajmował się, jak zwyklesprawa mi.
nej zmianie. Dodatkowe bóle prawej publicznymi.

WARSZAWA. . 13.1, Sejmowa
Komisja Budżetowa w obecności p.
premiera gen. Slawoj-Skladkow-
skiego obradowała na dzisiejszym
posiedzeniu nad budżetem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych.

Na wstępie posiedzenia bardzo
obszerny, bo około dwóch godzn
trwający: referat wygłosił poseł Zdzi
„sław Stroński.

| Rozpoczął od omówienia spraw
policji, podkreślając, że do zasadni-

czych posunięć należy opracowanie

zarządzena organizacji komendy

głównej policji państwowej.

Statystyka wykazuje trwały
wzrost przestępczości kryminalnej

w pierwszych trzech kwartałach rb.

Zanotowano zabójstw idokonanych

1.404, gdy w r. 1935 — 1.296, c'ęż-
kich uszkodzeń ciała 15,340, gdy w

r. 1935 — 12.743. Na dobro działal-
ności władz bezpieczeństwa zaliczyć

trzeba zmniejszenie się liczby kra-

dzieży mieszkaniowych i poważny

spadek kradzieży kolejowych.

wielu

Bdzialnościprzywódców istwierdził, jacpolicję przy pomocykamieni. i

Przemówienie swe p. premieri podrobienia listy płac robotników misariacie

>„samiętnym. |

Masowy i agresywny charakter.
wystąpień przeciw policji zagadnienie Berezy. llość odosob-

Lzy blink LainėmGidai
znówprzedsądem

Sąd Okręgowy w Gdyni zajmował Wspólnik, Ryskalczyka, oskarż.
się sprawą wyb.tnego kziałacza Le- Rutkowski, sprzeniewierzył w ten
gionu Młodych Ryskalczyka, znane- sam sposób tylko 347 zł, ale sąd
$o z napadu na Adolfa Nowaczyń- skazai go na 2 lata i 6 miesięcy wię-
„a ziemia, ora zutratę praw obywatel-

zyk oskarżony był o skich przez 6 lat. W czasie rozpra-
did pieniędzy z komisarjatu wy bowiem okazało się, że Rutkow-
rządu m. Gdyni, a poprzednio już ski ma już za sobą 4 lata więzienia

Oświadczam, że jeśli w pow. karany za oszustwa dewizowe, za ża dwukrotne sprzewiewierzenie pie
wysoko-mazowieckim nie uspokoi co obecnie odsiaduje karę więzien- niędzy publicznych. Fakt ten wywo-

się, to przewódców Stronnictwa Na- 7% łał zdziwienie na sali sądowej, że
Sąd uznał Ryskalczyka w.nnym dwukrotny defraudant znalazł je-

jsprzeniewierzenia 2 tysięcy złotych szcze zatrudnienie w gdyńskim ko-
rządu, by sprzeniewie-

i zasądził go na półtora roku wię- rzyć pieniądze publiczne po raz
zien.a z utratą praw obyw. na prze-
ciąg 5 lat. I

trzeci.

 

„_ Policja, komuniści i prasa
83 osoby. W wyniku akcji odbiera- kryminalistów i 3 lichwiarzy, Zmar-
nia broni palnej nielegalnie posia- ło 2 osoby na skutek chorób (udar
«lanej odebrano w tym okresie |sercowy i zapalenie płuc).
21.396 sztuk broni. Następnie mówca przedstawia

Dalej sprawozdawca przechodzi stan prasy w Polsce w r. 1936, pod-
do omówienia sytuacji w ruchu ko-|kreślając wyraźny wzrost ilości

munistycznym. dzienników. : "

K. P. P. (Kom. Partia Polski) Na 30.10. 1936 r. było zarejestro-

„ źnacznie nasiliła swą akcję na tere-|wanych obółem 2.526 czasopism, w
nie wiejskim. czym dzienników 342, tygodn ków

K.P.P. udało się pozyskać dla|609, dwutygodników 314, miesięcz-
celów Polski Związek Myśli Wsolnejjników 991 i innych 320.

oraz Ligę Obrony Praw Człowieka i Ilość konfiskat zwiększyła sięd
Obywatela. Akcję komunistyczną |31,10, 1936 r. osiągnęła liczbę 1.869
wzmógł przypływ setek  działaczy|w porównaniu z liczbą 1.626 w tym

zwolnionych wskutek amnestii. samym okresie r. 1935.
Środkiem un.eszkodliwienia dzia-

Jroszhi
 

łaczy komunistycznych było osadze-
nie ich w Berezie. Na 1 bm. znajdo-

wałosię ich tam 264, ogólna zaś

ilość zatrzymanych komunistów do
30.9 ub. r. osiągnęła 10.794 osoby.

Największą ilość zatrzymanych wy-

kazuje Warszawa.

Z kolei mówca omawia obszernie

   

wskazuje na to, że były one wyni- nionych od momentu powstania

kiem akcji politycznej, bądź też spe- miejsca odosobnienia wynosi 725

cjalnie zorganizowanej. W zajściach osób, w czem 410 komunistów, 227,

tego typu zginąło do 1.10 rb. 2 po- członków O. U. N,,64 członków S.N.
„Mcjantów, natomiast policja zabiła i O.N.R., 6członków Str. Lud. 15,  

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ

OBRONY NARODOWEJ.
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Czy było konieczne
zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego?

Wiadomość o dymisji Rektora i
Prorektora U. S. B., oraz o zamknię-
ciu Uniwersytetu wywołała w ca-
łem Wilnie przedewszystkiem zdu-
mienie. Każdy w duchu zapytał sie-
bie, co mianowicie takiego się zda-
rzyło, że potrzebny był krok aż tak
radykalny, narażający liczne rzesze
młodzieży na ogromne straty i stwa
rzający stan nienormalny, a w wył
sokim stopniu niepokojący.

Kiedy w listopadzie ub, roku
odbywały się na Uniwersytecie roz-
ruchy, kiedy wylały się one z mu-
rów uczelni na ulicę, kiedy młodzież
blokowała Dom Akademicki, wła-
dze zawiesiły wykłady, ale nawet
wówczas nie uznały potrzeby zamy-
kania Uniwersytetu. Później nastą-
piło nawet częściowe uruchomienie
Wszechnicy, w postaci udostępnie-
nia pracowni, seminarjów, bibljotek,
odbywania egzaminów itp. I naraz...
zamknięcie.

Mówi się, że Senat Akademicki
nie mógł dojść do porozumienia z
młodzieżą, A czy młodzież wysunę-
ła ostatnio jakieś nowe postulaty,
czy wytworzyła się jakaś nowa sy-
tuacja?

Wszystkie życzenia młodzieży
zostały przedłożone władzom aka-
demickim już w okresie blokady.
Życzenia te były wyczerpująco omó-
wione i w pertraktacjach bezpośred-
nich i za pośrednictwem b. Rekto-
rów orazJ. E. ks. Arcybiskupa. Se-
nat Akadem'cki znał je dokładnie i
przyrzekł młodzieży znalezienie wyj
ścia z sytuacji. Dlatego blokada by-
ła zlikwidowana. S

Późniejsze postulaty, młodzieży,
ujawnione na licznych konferen-
cjach z Senatem, a ostatnio na kon-
ferencjach wydziałowych nie wanios-
ły żadnego zaostrzenia do sytuacji,
wylkazały tylko, że młodzież w ta-
kich, czy innych zespołach jest w
postulatach swoich  jednomyślna.

as)

Front młodzieży jest tak jednolity,
że poza kilku dosłownie jednostka-
mi niema żadnej grupy młodzieży,
któraby się z tej solidarnej postawy
wyłamała.

W. toku pertraktacji okazało się
ponadto, że młodzież nie zmieniając
swego zasadniczego stanowiska,
chce nawet ułatwić władzom uni-
wersyteckim wyjście z sytuacji:
Ostatnio prosiła młodzież polska o
wyznaczenie w salach miejsc dla
siebie (a więc nie ghetta dla żydów),
pozostawiając resztę miejsc dla he-
brajczykków i tych z pośród Pola-
ków, którzy chcą siedzieć z żydami
lub jest im to obojętne.

Jeśli można mówić o trudnościach
stwarzanych w obecnej sytuacji wła-
dzom akademickim, to istniały one
tylko z jednej strony, a mianowicie
żydowskiej. Żydzi są tym nieprze-
jednanym elementem, który ustami
jednego z żydowskich słuchaczy
Wydziału Humanistycznego na kon-
ferencji wydziałowej dn. 11 b. m. o-
świadczyli, że „nie będą mogli wy-
żyć się naukowo, jeśli będąlatciaty,
na Uniwersytecie jakieś miejsca,
gdzie im siadać nie będzie wolno”.

Oczywiście „wyżycie się nauko-
we“ jest tylko frazesem. Żydom
chodzi o co innego. Żydzi mają po-
stulaty polityczne, Chcą oni bronić
przegranej już przez nich sprawy, Że|
mają być traktowani w Polsce tak

 

wywołać jeszcze pewną zwłokę na
tym, czy innym odcinku. Można ro-
bić hałas, powoływać się na pożycz-
kę francuską, adatas endeków, że
żydom się „wyżyć” nie dają. Ale
biegu wypadków to nie wstrzyma.

Od tych ogólniejszych rozważań
wróćmy jednak do spraw U. S. B.
Nie znamy naturalnie zamierzeń
władz. Nie wiemy, czy zamknięcie
Uniwersytetu jest na określony ter-
min, t. zn. np. do końca trymestru,
lub końca roku akademickiego, czy
też do odwołania, t. zn. na czas
krótszy. Może już za tydzień zarzą-
dzone będzie ponowne otwarcie ro-
ku i nowe zapisy?

 

"nowa.

Doaj nauczyci
„lzwiestia” w rubryce wypad-

ków komunikują:
„Pedagog Korzewnikow praco-

wał w szkole przy klubie im. Gorgu-
Pewnego dnia wywołano go

z klasy na korytarz. Tam czekał na
niego milicjant.

—- Proszę iść za mną — powie-
dział ido nauczyciela. :

W. komisariacie milicji znajdował
się niejaki Skwarcow.
— On ma na sobie moje palto —

powiedział Skwarcow, wskazując na
aresztowanego.

Jednocześnie z Korzewnikowym
aresztowano niejakiego Kuzmienko- Nie wiemy również, co będzie z

władzami akademickiemi. Czy na-
stąpią nowe wybory rektora i pro-
rektora, czy nastąpi nominacja tym-
czasowego rektora przez Min. W. R.:
+0.P.

Zarządzeń we wszystkich tych
sprawach oczekuje mtodziaž akade-

PARYŻ. 13.1. „Echo de Paris” w
depeszy z Londynu donosi, że rząd
angielski odmówił swej zgody na
jprojekt wspólnej angielsko - fran-
cuskiej blokady wybrzeży hiszpań-
skich, uważając, że mogłaby, ona wy
tworzyć  nielbezpieczną sytuację i
wywołać najrozmaitsze komplikacje. micka z niepokojem.

t

Poza tym rząd angielski miał odpo-

ele bandotomi
Stosunki w szkolnictwie sowieckim

wa. Obaj oni byli oskarżeni o obra-
bowanie Skwarcowa i jego żony No
szereg napadów bandyckich.

| Jedno z dwojga: albo w Moskwie
z powodu braku pedagogów angażu-
je się bardzo podejrzanych osobni-
ków „albo też.. pedagodzy) są w tak
strasznej nędzy, że są zdolni do
wszystkiego. Pewne światło na tę
ohrydną sprawę rzuca fakt, że nau-
czyciel wyszedł na wezwanie mili-

cjanta z kłasy ubrany w palto. Dla-
czegóż w czasie lekcji pozostawał w
palcie? Może po prostu nie miał pod
spodem marynarki?

Anglia nie zgadza się na blokadę
wiedzieć odmownie na propozycję
wysłania na wody marokańskie tor-

pedowca, który miałby krążyć u

wybrzeży łącznie ze znajdującym

się tam obecnie krążownikiem fran-

cuskim „Provence“. Powodem od-

mowy miał być wzgląd, iż tego ro-

izaju decyzja mogłaby być uważana

za demonstrację iloty.

 

Pod Madrytem cisza
| Robotnicy w Barcelonie wystąpili przeciw czerwonym „bandytom :]
| MADRYT, 13.1. Sytuacja doko- powstańczych. W: oznace tej znajdo-

samo, jak wszyscy Polacy,a ponad-ła stolicy jest — zdaniem korespon-'wać się będzie również 5 gwiazd,
to mieć będą swe przywileje żydow- denta Havasa — bez zmiany. Gę- które są symbolem uwolnienia Ma-

skie, wynikające
już przez nich status quo.

Żydzi nie chcą widzieć, że ta po-
zycja jest już przez nich utracona ij
sugerują różnym Polakom o socjali-
styczno - masońskich  pokrewien-
stwach duchowych,
czym liberałom', by o tę ich straco-
ną pozycję walczyli.

Ale to daremne. Są zagadnienia,
które już dojrzały i których odwró-
cić już nie można. Naturalnie można
 

Dobry opał dostarcza „Centroopał*
ZAMKOWA 1812.TEL. 17-90,
  

Pierwsze posiedze
w Poznaniu adbęd

POZNAŃ. 13.1. Na konferencji,
odbytej przez tymcz. prezydenta m.
Poznania płk. Więckowskiego z pre-
zesami poszczególnych klubów ra-
dzieckich, postanowiono, że termin

nie rady miejskiej
zie się dn. 18 b. m.
pierwszego zebrania reaktywowanej
rady miejskiej wyznaczy prezykient
miasta w porozumieniu z władzami
nadżorczymi. Jak się dowiadujemy,
będzie
18 stycznia b. r.

Parylewiczowa w szpitalu
św. Łazarza

Według krążących po Krakowie

wiadomości Parylewiczowa zosiała

przewieziona do szpitala św. Łaza-
rza na oddział chorób wewnętrz-
nych dr. Tempki, gdzie została u-

mieszczona w izolowanej separatce,

Pobyt w szpitalu obliczono na 4 dni.

Parylewiczowa pozostaje pod sta-

łym nadzorem policyjnym. į

Ukończona ekspertyza ksiąg Zw.
Pracy Obyw. Kobiet wykazała, że

CK"PCK RK ESET AKIAO AJEPIZDZI SOSCAKE KERS STTNTONOINA, |

suma sprzeniewierzona przez Pary-
lewiczową wynosi 14,000 zł. Czę:
tej sumy 11.800 zł. pokrył już mąż
Parylewiczowej.

Obliczenie nadużyć w stosunku
do czasu „pracy' wykazuje, że prze-
ciętnie pani prezesowa defraudowa-
ła 1000 zł. miesięcznie.

Śledztwo zostanie.
mknięte.
jest na: maj.

w lutym za-

RUROCIĄGI GAZOWE W PŁOMIENIACH   
Z niewiadomych przyczyn wybuchł w Iraku ogromny pożar. Pastwą pło-
RE mieni padły rurociągi ziemne w pobliżu Haity.

Rozprawa przewidywana:

5.000 zł. — 120957 173462.

fliwia działania wojenne. Nawet ar-
jmaty dzisiaj rano milczały. '

SALAMANKA. 13. 11. Główna
kwatera powstańcza donosi, Iže sa-
moloty powstańcze bombardowały

oraz „zasadni- |dn. 12 b. m. Walencję, ciężkie bom- łem ofiar na odbudowanie
by rzucano na pałac rządowy, wyr

| rządzając duże szkody.
|  SALAMANKA. 131. Komunikat
"głównej kwatery powstańczej z dn.
12 b. m. donosi: Nic nowego na fron-
tach, 50 milicjantów rządowych
O do nas w ciągu dzisiejszego

nia. 3
| PARYŻ. 13,1. Korespondent Ha-
vasa donosi z Aravaca (po stronie
|pawstańców). Gęsta mgła i mróz ha-
'mują operacje. Pomimo to na odcin-
kach las Rozas toczyły się dnia 12 b.
m. potyczki patroli. Artyleria dzia-
łała szczególnie w kierunku Valde-
morillo i na zachód od las Rozas.
Działa powstańcze
w kierunku szos stanowiących drogi
komunikacyjne wojsk rządowych. |

nim prawdopodobnie dzień NOWE ODDZIAŁY POWSTAŃCZE w Tetuanie zaprosił
' . PARYŻ. 13.1. „L'Oeuvre' twier-
"dzi, że Niemcy organizują obecnie w anie rzą
Hiszpanii korpus falangistów, złożo-
ny z tubylców marokańskich, któ-
rym dostarczają zarówno kadr, jalk o heja. wojsk powstańczych. Podobno

wy-
Rząd

sprzętu wojennego. Oddziały te no-
sić będą na mundurze kolonialnym 'słane do rządu francuskiego.
odznakę, będącą kombinacją nie-
mieklkiej swastyki, sztandaru wło-
skiego i portugalskiego oraz barw

 

Kto wygrał na loterii? :
Pierwsze ciągnienie,

| 5.000 zł. — 3102 52216 108767.

35246 42223 93712 106216 11742
141904 162616 163996 175555.

| 11000 zł. — 590 2867 2970 10827
19679 24830 29301 37367 38346
45471 45930 47837 53684 53911
55807 57386 64432 65843 66698,
10609 78006 85361 85143 92425;
96197 97756 103196 105802 107967|
108283 113503 116097 119333 120892“
123345 126985 130270 130365 132876|
143254 145254 146396 148289
153471 161191 162199 163057
178367 183812 192805.

Drugie  ciągnienie.
25.000 zł. — 81570.
75.000 zł. — 106953.
50.000 zł. — 183438,
10.000 zł. — 51047 161820.

2.000 zł. — 18302 24407 48883
64429 121859 124735 128975 155859
157818 161558 177631 185045.

1.000 zł. — 2067 26990 27680
29526 40295 42003 59577 71509
74108 77413 77998 83958 87286
98078 104941 106128 111396 112014
117393 122079 122872 126987 127279
133889 143650 151991 164727 167874
169701 180730.  

 

2.000 zł.—2867 7186 12225 24234) [=

z wytworzonegosta mgła w dalszym ciągu uniemoż- 'roka.

19 MILIONÓW OFIAR.
SEWILLA, 13.1. Do oddziału ban-

ku hiszpańskiego wojsk gen. Franco
w Sewilli z miast i prowincji, tytu-

skarbu
państwa wpłynęło do dnia 31 grud-
nia ub. r. w złocie oraz w złotych
monetach różnych państw razem
16.834.450 pest, oraz przedmiotami,
które po przetopieniu dały 392 kg.
złota tj. 2.940 tys. peset. Razem więc
wpłynęło do skarbu państwa w Se-
willi 19.774.450 peset.

BOMBARDOWANIE WALENCJI.
BARCELONA. 13.1. Agencja Reu-

tera donosi, że powstańczy okręt
wojenny  ostrzeliwał 'w Walencji
wybrzeże, na wysokości miasteczka
Nazarethu.

biją bez przerwyMOŻNA ZWIEDZAĆ MAROKKO.
LONDYN, 13.1. Donoszą urzędo-

wo, że Wysoki Komisarz Hiszpanii
za pošrednic-

twem AE konsula w Tetu-
angielski do wysłania ołi-

cerów, którzyby się zapoznali w
hiszpańskim Maroku z

identyczne zaproszenie zostało

brytyjski przyjął tę propozycję.

niech zawczasu sprawi

. KŁODw firmie

działalno- |

  

Pani pragnąca wyjść za mąż

IRLANDCZYCY DO HISZPANII.
DUBLIN, 13.1. Dziś popołudniu

wyjechał irlandzki oddział sanitar-
ny, przeznaczony @а armii gen.
Franco. Oddział. wyposażony jest w
kilkanaście wozów sanitarnych i po-
lowę aptekę. Gen. oDuify, który
"niedawno powrócił z Hiszpanii, o0-
świadczył przedstawicielom prasy,
„že po za brygadą irlandzką nie wal-
czy po stronie powstańczej żaden
|narodowo zwarty oddział.

CZERWONI DZIKUSI.
SAINT JEAN DE LUZ 13.1. Na

skutek energicznego protestu ciała
konsularnego zwolniły władze w
Barcelonie aresztowanego przed 10
dniami konsula Hicaragui. W. kołach
dyplomatycznych wywołało areszto-
wanie konsula i rewizja archiwów
konsularnych wielkie oburzenie.

ROZRUCHY W BARCELONIE.
SAINT JEAN DE LUZ 13L Z

Barcelony donoszą, że w. robotni-
czych dzielnicach miasta doszło: do
poważnych zaburzeń z powodu bra-
ku chleba. Milicja rozproszyła ma-
nifestantów. Kilkanaście osób od-
niosło ciężkie i lżejsze obrażenia.

‹ CI CHCĄ INTERWENCJI
LONDYN, 13.1. Liga socjalistycz-

na wystosowała do Foreign Office
pismo, protestujące przeciwko о-

graniczeniu przez rząd wyjazdu 0-
chotników do Hiszpanii.

ЕЕЕУЕЕЕЕЕ

1937 г.
Całkowitą wyprawę ślubną

E c K I ZAMKOWA 17
telefon 9-28.

    ы

która poleca: niedoścignionej jakości, pierwszorzędnie wykonane we wła-
snej pracowni bieliznę pościelową, stołową, koszulki nocne | dzienne, rę-

cznie haftowane, ręczniki, obrusy, pokrowce, poduszki, i kołdry watowe.

 

Termin otwarcia Targów Północnych
wyznaczoiio na dzień 22 lipca r. b.

skiNa ostatnim posiedzeniu przed-
148404 stawicieli ster przemysłowych i han-|

177372 dlowych wyznaczono termin otwar- odbędą się regjonalne
cia w roku bieżącym Targów Pół-
nocnych. Datę otwarcia wyznaczono
na dzień 22 lipca. Targi odbędą się
na dawnych terenach t. j. w ogro-
dzie po-Bernardyńskim i Żeligow-

Wramach Targów Północnych
Targi Lniar-

skie z bogatym działem  hodowla-
nym.
W tegorocznych Targach mają

wziąć udział firmy łotewskie i estoń
skie. (h)

Zwyżka cen drzewa
Unieruchomie

W. ostatnich idniach zanotowano
poważną zwyjikkę cen wszystkich ga-
tunków drzewa.

M. in. lasy państwowe w Mię-
dzyrzeczu koło Jaszun żądają za 1
metr sześ, drzewa 30 zł.

nie tartaków
: Wobec wzrostu cen większość
tartaków miejscowych wstrzymało
się od zakupów, skutkiem czego kil-
;ka już z nich stanęło i wymówiło
pracę robotnikom. (h)

 



ZMIANA
ORIENTACJI
W prasie żydowskiej trwa już od

pewnego czasu obszerna dyskusja na

temat orientacji politycznej Żydów

polskich.

Kwestia ta posiada poważne zna-

czenie nie tylko dla społeczeństwa

żydowskiego. Kto zdaje sobie sprawę

ze stopnia zażydzenia Polski, kto ro-

zumie, jak szeroki jest jeszcze za-

sięg wpływów żydowskich i jaką rolę

odgrywały one w okresie pomajo-

wym, z łatwością oceni znaczenie tej

dyskusji dla całokształtu spraw na-

szych.

Ogromna większość "uczestników

dyskusji opowiedziała się za zmianą

dotychczasowej orientacji i przerzu-

ceniem wszystkich wpływów żydow-

skich na rzecz „demokracji polskiej

Dr. Kleinbaum, formułując wyniki

tej dyskusji, pisze w „Momencie”, że

iluzje, jakie niektórzy Żydzi wiązali

z obecnym reżimem rozwiały się”.

Mytworzyla się w kraju sytuacja, w

której „orientowanie się Żydów na

demokrację polską jest jedyną mo-

żliwością polityczną”, co pociąga za

sobą konieczność szerokiej dyskusji

„nie po to, aby otrzymać platoniczną

zgodę na zmianę orientacji, lecz by

zorganizować w społeczeństwie ży-

dowskim siłę polityczną, któraby

czynnie współdziałała z demokracją

polską”,

Warunki tego współdziałania są
już ustalone. Prasa żydowska stresz-

cza je w następujący sposób: „demo-

kracja żydowska popiera walkę 35

prawdziwe przedstawicielstwo ludo-
we w Polsce — demokracja + polska

podejmuje walkę z antysemityzmem,

stając na stanowisku równoupraw-

nienia Żydów”.

Ale i obecny system, polityczny
stoi, przecież, na stanowisku równ?-
uprawnienia Żydów. -Prowadzi> :0n
ponad to systematyczną i ostrą wal-
kę z antysemityzmem, posługując się

waniej. takimimśzodkami,. jak obóz
izolacyjąy w Berezie oraz inn
my „pacyfikacji“,

Dlaczego więc Żydzi czują się za-

wiedzeni i szukają nowej orientacji
politycznej? Odpowiedź na to py-

tanie może być tylko jedna. Ota Ży-
„dzi przekonali się „že „ideologia“ sa-

nacyjna nie znalazła odgłosu w spo-

łeczeństwie, Obóz rządowy jest w

' „dekompozycji“, zaś jego walka z

antysemityzmem osiągnęła cel od-

wrotny.

"W tym stanie rzeczy wypada wró-
eić do bardziej wypróbowanych me-

tod i, poniechawszy „faszyzmu lewi-

cowego”, oprzeć się na opozycyjnych
ruchach klasowych, wyzyskując da-

wną z nimi zażyłość oraz wpływy w

"kierującej nimi z ukrycia masonerii.

Gdyby sprawa „frontu ludowego",
stworzonego przez „polską demokra-

cję” stała się realną, możnaby go by-
ło, przy pomocy wypróbowanych

środków, zamienić na „wspólny front

ludowy” i oprzeć na nim rządy jakie-
$oś polskiego Bluma.

* Dałoby to w ręce Żydów skutecz-
niejsze narzędzie regulowania  sto-

sunków w kraju, a w razie potrzeby
ułatwiłoby zastosowanie wobec
„zbuntowanych“ Polaków. zabiegu
chirurgicznego w postaci mniej lub

bardziej krwawej rewolucji komuni-

stycznej.

Propagując zmianę orientacji na

rzecz „demokracji polskiej”, prasa

żydowska uspokaja swoją opinię, że

przez poparcie tej demokracji „zasa-

da niezależności polityki żydowskiej

nawet o włos nie zostanie naruszo-|
na". Stanie się to dlatego, że „żadna:

z partii żydowskich nie powinna

wstąpić do frontu ludowego", „ogra-
niczając się do pilnowania-go, aby

skutecznie zwalczał antysemityzm i

stał na stanowisku równouprawnienia

Żydów.

Jeśli te warunki będą spełnione,|
wszystko inne będzie przydane. i

niezależna polityka żydowska, w ra-

mach takiego systemu, będzie mogła

swobodnie dążyć do swoich celów

  

 narodowych.

ROLA
Od dwóch lat piszemy na tym

miejscu o porozumieniu masonerii z
organizacjami komunistycznymi. Nie
posiadališmy co do tego informacyj.
doszliśmy do wniosku, że porozu-
mienie takie istnieje, na podstawie
uwažnego przyglądania się życiu po-
btycznemu Europy.
Obecnie fakty potwierdzają te na-

sze przypuszczenia. '
Podawališmy niedawno ošwiadcze-

nia masonerii hiszpańskiej, która
bierze na -swoją odpowiedzialność
wszystko to, co się dzieje w Hiszpa-
nii i solidaryzuje się całkowicie z
całą robotą komunistyczną za Pire:
nejami. , : :
Pisma francuskie, między innymi

tygodnik  „Gringoire”, przynoszą
niezliczone dowody na to,że na grun-
cie francuskim poza „frontem ludo-
wym'' stoją loże, że dzięki lożom u-
trzymuje się porozumienie między
radykałami, socjalistami i komuni-
stami, i
Do tego wszystkiego možna dodač

wiadomości, jakie nadchodzą z Mo-
skwy. Rzecz to tak-ciekawa, że przy-
taczamy w całości odpowiedni tele-
gram PAT-nej. Brzmi on tak:

„Śledztwo w sprawie ośrodka bloku o-
pozycji lewicowej z Karolem Radkiem i
P'ztakowem na czele zostało ukończone.
Sensacyinvm szczegółem śledztwa jest

zarzut, jakoby oskarżeni byli w związku
z sowiecką lożą masońską, istnieiącą od
1928 r. pod nazwą „Gwiazda Północy”.
Wielkim mistrzem tei loży miał bvć Ra-
dek. Do loży należało kilku wybitnych
dyplomatów sowieckich oraz dwóch

»bno jakiś d

 

MASO
członków CK partii komunistycznej. Na-
zwiska ich trzymane są w ścisłej tajem-
n'cy.

Sowiecka loża masońska utrzymywała
stosunki z masonami zagranicznymi i
rozwijała dość intensywną działalność
polityczną w okresie pierwszych prób dy-
plomacji sowieckiej nawiązania ściślej-
szej łączności z Francją, ułatwiając po-
myślne rozwiązanie poszczególnych pro-
blemów wrieniniacyeh się w stosunkach
francusko - sowieckich. ы
„W ostatnim jednak czasie w ręce so-

«wieckiej policji politycznej wpadł. podo-
: ument. šwiadczacy o tym,

że „Gwiazda Północy”, a głównie Karol
„Radek utrzymywalistałe stosunki z Troc
kim przy współudziale masonów: zagra-
nicznych. Ponieważ rząd sowiecki tole-
„rował działalność sowieckiej loży ma-
sońskiej, która była dlań korzystna je-
żeli chodzi o łączność ż masonerią fran-
cuską, przeto w orocesie Karola Radka
sprawą ta będzie poruszona jedynie po-
bieżnie, celem uniknięcia kompromitacji
komunizmu”, :
W Rosji sowieckiej masoneria by-

ła zakazana. Jak się dowiadujemy o-
becnie, odrodziła się ona w r. 1928.
Jest też rzeczą zupełnie prawdopo-
dobną, że loże sprzyjały  kierunkowi
Trockiego, który jest mniej rosyjski,
a bardziej międzynarodowy, niż pra-
wowierny bolszewizm.
Za pośrednictwem owej „Gwiazdy

Północy” doszło zapewne nie tylko
do nawiązania stosunków między Ro-
sją i Francją. Przypuszczać należy,
že przyczyniła się ona także do wy-
pracowania całego systemu „frontów
ludowych”, opartego o porozumienie
między komunistami, socjalistami i
radykałami. Gdziekolwiek zjawiają
się „fronty ludowe”, opierają się one

 

Wybory prezydenta Finlandii
Współzawodniczą 4-ej kandydaci

HELSINGFORS (PAT). Poszczególne
stronnictwa polityczne wzmogły kampa-
nię agitacyjną w związku z mającym na
stąpić 15 i 16 bm. wyborem lektorów
prezydenta. Współzawodniczą ze sobą
4-ej kandytaci. Kandydujący z ramienia
t. zw. Bezpartyjnego Bloku Narodowego
obecny prezydent Svinhufvud otrzyma
zapewne największą ilość głosów. Pozo-
stali trzej kandydaci: b. prezydent Stahl-
berśg (liberał), socjalista Tanner i obecny

    

premierKallio (agrariusz) nie dorówny-
wują mu popularnością w kraju.
Skomplikowana ordynacja wyborcza

czyni jednak niemożliwym stawianie ja-
kichkolwiek  horoskopów. Prezydent
Finlandii wybierany jest przez grono
300 wybranych przez naród elektorów.
Wybory elektorów odbędą się 15 i 16
stycznia. Wybory prezydenta 15 lutego.
Wybranym zostanie kandydat, który u-
zyskał przeszło połowę głosów.  

niewątpliwie o loże, w których spo-
tykają się działacze stronnictw, nale-
żących do tych „frontów”.

Gdyby wyniki śledztwa zostały u-
jawnione, dowiedzielibyśmy się z pe-
wnością wiele ciekawych rzeczy.
Nie łudźmy się jednak — zbyt waż-
ne sprawy i interesy są tu w grze,
by je odsłaniać przed opinią, nie spo-
dziewamy się tedy, by nas zapozna-
no ze szczegółami działalności mo-
skiewskiej „Gwiazdy Północy”.

G PAPRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW:
ĄDAJĄC ORYSINAUIYCH PROSZKÓWzwrana 1. KOGUTKIEM”

paTRzcieE „JAKIE PROSZKI WAM DAŃ

9 NAŻLADOWNICTWA,
OerammMt PROSZO „MIGRENO -NERVOSIN" z KOSYTKIEM

SĄ TYLKO. JEDNE
я

Pasatui „MIGRENO -NERVOSIN“ ва reż | w TABLETKACH,

  

Przegląd prasy
FOŁKSFRONT

PRZECIW WITOSOWI

Frontowo-ludowy „Dziennik Popu-
larny' montuje wytrwale w Polsce
front antynarodowy, nakazany — jak
wiadomo — ostatnimi uchwałami Ko-
minternu. Nazywać się ma u nas ten
front „antyfaszystowskim“, podobnie,
jak w Hiszpanii i Francji. Żydzi, ko-
muniści, socjaliści i ludowcy — prze-
ciw obozowi narodowemu! Ludowcy
są jednak jeszcze nie pewni. Wzywa
ich przeto „Dziennik Popularny”, by
na niedzielnym kongresie „odsunęli
od wszelkich stanowisk i usunęli ze
Stronnictwa" wszystkich tych przy-
wódców, „którzy się dali poznać, jako
agenci reakcji”. Jest to wyraźny atak
na Witosa i jego grupę, która nie obja-
wia zapału do współudziału z komu-
nistami i Żydami. Akcja ta jest oczy-
wiście ułatwiona nieobecnością Witosa
w kraju.

„Dziennik Popul." stawia ludowcom
za przykład Łódź, gdzie — jak wia-
domo — główną siłą, walczącą z naro-
dowcami, byli komuniści.
Oto w jaki sposób fołksfrontowy or-

gan oswaja ludowców ze współpracą z
komunistami: е

„trzeba odrzucić metodę Teakejonistėw,

polegającą na bezkrytycznym, straszeniu ko-

munizmem i płynącą stąd nagonką. Wszyscy

dobrze wiedzą, że wprowadzenie komunizmu

przynajmniej obecnie aktualne w Polsce nie

jest, natomiast wałka demokracji z faszy- |.

zmem, nie tylko jest aktualna, ale toczy się

w całej pełni. Można więc niezależnie od

stosunku do komunizmu, uważać, że dziś u

 

-francusko-niemieckie
„zmierzają do odprężenia”

Po deklaracjach pokojowych Hitlera
PARYŻ (PAT). Po ostatnich de-

klaracjach kancierza Hitlera, złożo-
nych ambasadorowi francuskiemu w
Berlinie p. Francoit Poncet oraz od-
powiedzi komisarza hiszpańskiego w
Maroku płk. Beigbedera, nastąpiło w
kołach politycznych i na łamach pra-
sy poważne odprężenie.. Deklaracje
kanclerza Hitlera zostały przyjęte w
Paryżu z dużym zadowoleniem, któ-
re jednak zostało znacznie osłabio-
ne na skutek utrzymywania się anty
francuskiej kampanii w prasie niemiec
kiej oraz niedostatecznie jasnego —
zdaniem szeregu dzienników francu-

skich — sformułowania komunikatu o
rozmowie kanclerza Hitlera z amba-
sadorem Francois Poncet. „Ani kam-
pania dzienników narodowo - socja-
listycznych, ani odpowiadająca temu
formuła dyplomatyczna, nie mogą
jednak zmniejszyć znaczenia zapew-
nienia udzielonego przez niemieckie-

tatora — pisze socjalistyczny
„Populaire”. — Byłoby przedwcześ-
nie mówić o odprężeniu, nie można

jednak przeczyć łem,*że zmierza się
do odpreženia“. r. й
„Le Petit Parisien“ podkreśla, że

rozmowa berlińska była bardziej wy-
raźna. niż sam tekst komunikatu i
twierdzi, że w istocie „kanclerz Hit-
ler wyraził się w słowach bardziej
słanowczych i formalnych, które na-
daią jećo zapewnieniom ieszcze wiek
szą cenę w oczach kancelarii dyplo-
matvcznvych”. Dziennik twierdzi, iż
"doklnracjekanclerzaHitlera wywar-
ły jak nailenszė wmražen'o w dyploma
tusznych.kołach.fronenskich 1 ansiel-
skich. które uważają je za początek

prawdziwego odprężenia, jakie może
również nastąpić i w sprawie zagad-
nień, związanych z zasadą nieinter-
wencji.
Radykalna „L'Oeuvre“ zwraca u-

wagę na to, že tekst zredagowanego
przez Wilhelmstrasse komunikatu re-
zerwuje jednak kanclerzowi Hitlero-
wi pod pewnymi warunkami dužą swo
bodę działania, gdyż podobnie, jak i
tekst włosko - angielski gentleman
argeement, nie przyjmuje on żadnych
zobowiązań i nie sprzeciwia się ani
wojnie z komunizmem, ani przemysło
wej okupacji i eksploatowaniu _ bo-
gactw mineralnych hiszpańskich, ani
żadnej interwencji politycznej, nie

zagrażającej samej integralności. te-
rytorium hiszpańskiego. Rzesza nie
przyjęła więc zobowiązań nie wysyła
nia oddziałów celem zwalczania ko-

munizmu, ani nie zobowiązała się do

zaprzestania swej infiltracji w hisz-
pańskim Maroku.

WIZYTA DP. SCWĄCHTA
W PARYŻU

PARYŻ (PAT). Równolegle z od-
prężeniem w stosunkach francusko -

niemieckich, jakie zaznaczyło się na
łamach prasy, dzienniki francuskie
podnoszą na nowo sprawę wizyty dra

Schachta w Paryżu i możliwości poro

zumienia politycznego i gospodarcze-
go między obu krajami. Należy za-

znaczyć jednakże, iż w obecnej chwi-
li zarówno koła polityczne, jak i pra-
sa, z dużą rezerwą odpowiadają na

lansowane na ten temat pogłoski.°
W kołach politycznych stwierdzają

wyrafnie, iż ambasador Francois
Poncet, który odbył szereg konferen-

T TT T ii ооа Цара ALGI w  „0AOWEN
* Takwygląda,pokrótce,nowy plan

strategiczny polityki żydowskiej, dy-
skutowany i ustalany na łamach pra-
sy. 3 j

statecznądecyzję kierowniczych kół.

żydowskich opuszczenia sanacji, czy

też jest to tylko doping i ostrzeżenie

skierowane pod jej adresem. roz-

strzygać nie zamierzamy. ||  Gdyby dyskusja orientacyjna rze-

czywiście oznaczała porzucenie о-

becnego systemu, sanację spotkałby

cios *iepowetowany, ttraciłaby bo-
wiem jedną z najistotniejszych swych
podpór.
Byłoby to zarazem zmianą położe

nia tego obozu, przypominająceść

tonący statek, z którego uciekają

SZCZUTY;

-możliwnści bardziej 

cyj z czołowymi kierownikami życia
politycznego i gospodarczego, a
przede wszystkim z ministrem Del-
bosem i podsekretarzem stanu w Mi-
'nisterstwie Spraw Zagranicznych Vie
not nie przywiózł do Paryża żadnych
konkretnych propozycyj ze strony
niemieckiej. Wizyta dra Schachta, któ
ra formalnie związana była z poświę-
ceniem kamienia węgielnego pod pa-
wilon niemiecki na wystawie pary -
skiej, poprzedzona przyjazdem @о
Paryża ambasadora Francois Poncet,
winna być w dalszym ciągu traktowa-
na jako dalsze sondowanie terenu,
mimo, iż już z góry zapowiada się о-
becnie, że dr. Schacht zobaczy się w
Paryżu z premierem Blumem, mini-
strem Delbosem, min. Vincetem Aurio
lem i gubernatorem Banku Francji p.
Labeyrie.
* „Paris Soir“, komentując przyszłą
wizytę dra Schachta, pisze co nastę-
puie: „Jesteśmy w możliwości stwier
dzić, iż daleko idące spekulacie na
temat projektów gospodarczych i fi-
nansowych w dziedzinie stosunków
francusko - niemieckich, jakim odda-
ją się chętnie pewne koła w Rzeszy,
opierają się na bardzo dalekich moż-
liwościach. W całym tym kompleksie
spraw jedna rzecz jest tylko pewna,
fo jest to, iż od pewnego czasu za-
interesowane mocarstwa z obu stron,
t. į. Francia i Niemcy rokują na te-
mat załatwienia sprawy płatności
francusko - niemieckich. Obie strony
strają się doprowadzić do oparca
tych stosunków :.a clearindu.

Jest to wszystko — kończy „Paris
'Soir'" — w danej chwili. o ile chodzi
o stosunki między obu krajami. W
dalszym ciąśu bowiem Franeja i An-
glia. zanim nrzvstapią do rozważenia

skntecznei Do-
mocy d!n Niemiec, zażadnią od kan-
clorza Hitlera pomażnych ówarancyj
nolifvcznych.  Ofóż jak dotychczas,
kanclerz Hitler odmawia tych $wn-
rancyi. Tstnieinev stan rzeczy — zda
niam ..Paris Sai" — tutrzvma sie
tak dłudn. dopóki Parvż i Londyn 1
heda miał nrzekonanie. iż awanse.  udzielane Niemcom posłużą tvln na
umocnienie dynamizmu niemieckiego.

nas aktualny jest jeden front: demokracji

przeciwko faszyzmowi; zaś tworzenie innych

frontów wewnątrz demoktacji osłabiłoby tę

walkę”.

Jest to aż nadto jasne. Dla ludow-
ców nie ma innego miejsca, jak na
wspólnym z komunistami, Żydamii so-
cjalistami froncie. Piastowców z Wi-
tosem i Kiernikiem trzeba ze stronnic-
twa wyrzucić, bo na tę koncepcję nie
pójdą.

PP. Rataj i Thugutt wiedzą juź, cze-
go od nich fołksiront żąda.

DONIOSŁE OŚWIADCZENIE
P. MIEDZIŃSKIEGO

Na drodze do Damaszku jest tłok.
Całe tłumy sanacyjnych Szawłów do-
znają nagle olśnienia i poznają pra-
wdę, tak wytrwale i wśród tylu urągo-
wisk przez nas głoszoną, prawdę
o roli narodu polskiego i o roli Żydów
w Polsce. Zachowajmy sceptycyzm
wobec niektórych nawróceń, przyj-
mujmy inne z dobrą wiarą. Na razie
chcemy zwrócić uwagę na kilka zdań
jednego z tych Szawłów, wicemarsz.
Miedzińskiego. W całej dotychczaso-
wej dyskusji sejmowej zdania te wy-
bijają się na pierwsze miejsce:
„Nie trzeba zapominać — mówił p, Mie-

dziński, że stosunki ludnościowe w Polsce są

w dużej mierze zagadnieniem powstałym

sztucznie, powstałym w czasach zaborczych

i dlatego nie powodującym żadnego moralne-

$0 zobowiązania dla narodu polskiego.
Wielkie masy żydostwa, żyjącego w Polsce

tłumaczy się tym, że linia osiedleńcza, prze-

prowadzona przez Rosję, sztucznie ich tu

zgromadziła. Stąd to ogromne, nienormalne

skupienie żydowstwa u nas,

Oczywiście mamy prawo, jak każdy naród,

regulować planowo nienormalności, powstałe

w naszym życiu na skutek działalności ob-

cych i wrogich nam sił. Jeżeli chodzi tedy o

Żydów, jako ludność napływową, skupioną

szczególnie na pewnych ziemiach w sposób

sztuczny, to naród polski, jako organizator

historyczny i faktyczny swego Państwa ma
pełne prawo wpływać na zmianę stosunków

w tej dziedzinie,

Dlatego zdaniem moim, jest rzeczą zrozu-

miałą i pożyteczną, gdy Państwo polskie, dą-

żąc do pozyskania dla siebie terytoriów, na

które mogłoby skierować ruch emigracyjny,
bierze pod uwagę w pierwszym rzędzie ten

element, którego nadmiar na naszym terenie

wywołuje bardzo ciężkie komplikacje gospo-

darcze, jak i płynące stąd zakłócenia poli-

tyczne“,

Nie trzeba žadnym komentarzem
osłabiać siły i wagi tego oświadczenia.

Tylko, że od rzeczników rządu i o-
bozu rządowego,wymaga się nie tylko
słów, ale i polityki, zgodnej z wypo-
wiadanymi deklaracjami,
Tak jest! Naród polski „organizator

historyczny i faktyczny swego pań-
stwa” ma prawo wpływać na zmianę
ilość i rolę Żydów u siebie w domu.
Nie jesteśmy moralnie zobowiązani

do utrzymywania tego skupienia Žy-
dów, jakie pozostawił nam rząd za-
borczy.

MELANCHOLIA ŻYDOWSKIEGO
SPRAWOZDAWCY

Wczorajsza dyskusja w komisji sej-
mowej nasunęła sprawozdawcy „Na-
szego Przeglądu" melancholijne uwa=
Я

‚ „Zdawalo się, že będzie mowa tylko o cy-

frach, o służbie gospodarczej. Tym czasem z

przebiegu dyskusji ma się wrażenie, że pan

minister spraw zogranicznych, były generalny

referent budżetu przenieśli się z ulicy Wierz-

bowej na ul. Nowy Świat, do gmachu mini-

sterstwa spraw wewnętrznych.

Unikano polityk; zagranicznej,by tym bar
dziej wkroczyć na teren polityki wewnętrze

nej. Czepiano się żydów”,

wW ten sposób dyskusja nad budżetem

spraw zagranicznych, która powinna była być
poświęcona zagadnieniom polityki zagranicz-

nej, przeistoczyła się w dyskusię nad polityką

wewnętrzną, aad zagadnieniami ewakuacji*.

Tak nas wyśmiewa prasa „postępo-
wa”, że przy każdej sposobności poru*
szamy sprawę żydowską. A tymcza-
sem dominuje ona nad całą naszą po”
lityką. Nier.sl przy budżecie każdego
min sterstwa wysuwają się sprawy,
związane z tą anormalnością naszego
bytu, jaką jest ciężar 3 i pół milionów
Żydów na naszym organiźmie pań-
stwowym.
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Pokłosie świąteczne
Jeszcze o „gwiazdce Trzech Króli"

W. n-rze z dn. 6 b. m. zamieścił
„Dziennik Wileński" bardzo cieka-
wy artykuł p. Arturusa pt. „Gwiazd-
ka (rzech Króli* — za najciekawsze
uważam bowiem takie artykuły, któ-
re wywołują w czytelniku pewien
sprzeciw. Jakikolwiek tedy czas jest
fuż mocno spóźniony, a święta już
dawno za plecami, niechciałbym u-
wag moich odkładać... ido przyszłego
roku, przeto proszę dla nich dziś
jeszcze o najskromniejszy kącik w
„Dzienniku“.

Autor artykułu pisze:
„Jaka to była gwiazda? Wiadomo-

ści Pisma św. nie są dostatecznie wy-

raźne, żeby można było twierdzić sta-

nowczo, dojakiego zjawiska niebieskiego

się odnoszą, to też Kościół nie potępia

poszukiwań, mających na celu pogodze-

nie tradycji z tym, co wiemy o ruchach

i naturze ciał niebieskich. Oddawna też
astronomowie próbowali to: zagadnienie

rozwiązać.”

Ależ tak, niezawodnie, na temat
powyższy, astronomowie wszystkich
czasów napisali setki, a może też ty-
siące bardzo uczonych rozpraw i o-
bliczeń, wiele z nich czytałem; jako
niefachowiec, nie myślę z niemi po-
lemizować, ani też autorów pociągać
przed trybunał św. Inkwizycji, za he-
rezję: jeżeli gwiazda betlejemska by-

Najweselsze
zapusty na Balu Prasy

Konferencja polsko-litewska w sprawie
wydania morderców Jankowskich

W związku ze sprawą zabójstwa
w Czyżunach, śm. olkienickiej, pow.
wileńsko - trock'ego, włościan: Da-
ducia, Woronowskiego, Czerniow-
skiego, W. Dzięgielewicza i S. Dzię-
gielewicza, dokonanego przez braci
Józefa i Antoniego Jankowskich w
dn. 24 grudnia r. ub., którzy po do-
Kkonaniu morderstwa zbieśli na Li-
twę — okecnie w dniu 11 Ъ. m. na
punikcie $ranicznym w Zawiasach
odbyła się konferencja graniczna
polsko - litewska, w której wzęli
wdział wicestarosta powiatu wiłeń-

sko - trockiego i naczelnik powiatu
ikoszedarskiego. Na konferencji о-
mawiano sprawę wydania Józefa i
Antoniego Jankowskich.

W, czasie rozmów naczelnik po-
wiatu koszedarskiego zakomuniko-
wał, że mordercy zostali ujęci i są w
dyspozycji litewskich władz sądo-
wych, które prowadzą w tej sprawie
dochodzenie. Obecnie zaś i polskie
władze błydą w kontakcie z władza-
mi sądowymi litewskimi, by wymia-
row“ sprawiedliwości stało się za-
dość. :

STRAJK W AMERYKAŃSKIM P RZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

Przed ś$machem General Motors gromadzą się strajkujący robotnicy.

  
Do-

tychczas nie osiągnięto żadneśo porozumienia i strajk przybiera coraz
ostrzejsze rozmiary. ‹

 

STANISLAW CYWINSKL

Trujący kolot galsoorthyzmu
Któż nie zna p'ęknego kwiatu na-
po (łac. digitalis purpurea;
ramc. digitale; ros. napiorstocznaa
trawa; niem. de Rote Fingerhut), Ła-
two go poznać na łące po kielichach
© kształc e naparstka lub też palca,
skąd pochodzi nazwa kwiatu. Paw
da, ładny to kwiat? A przecież to

„ trucizna, wywołująca pomiędzyj in-
nemi skurcz serca.
Mnóstwo jest takich kwiatów. Ot,

przecież mak ma, jak wszyscy wie-
my, właściwość: usypiające, a pe-
wien jego gatunek (t. zw. papaver
somniferum) wydaje opjum. A dalej
liczne inne kwiaty trujące: cicuta vi-
rosa, którą został otruty Sokrates,
belladonna atropa, conium macula-
tum (t. zw. boległów), anemona pul-
satilla, colchicum autumnale, wspa-
niały hyoscyamus niger, daphne me-
zereum . t. p. i t. p.

Kwiat — trujący... Czyż czytel-
nika nie uderza to zestawienie?
Kwiat, „najcudniejsze zjawisko, jakie
oczy widzą na ziemi” (słowa Żerom-
skiego) —i trucizna, zabijaąca skry-
ce i niechybnie.. A jednak człowiek
nigdy nie przestanie się zachwycać
pięknem kwiatu. Co więcej, umie on
posługiwać się nawet ową trucizną,
tkwiącą w kwiec.e i przerabiać ją na
siłę leczniczą.

‚ _ Wszystkie te refleksje przycho-
dzą co głowy, gdy się myśli o tem
lub owem dziele sztuki, posiadają-

cem w sobie trując pierwiastek, w
danym wypadku o pięknych książ-
kach znakomitego pisarza angielsiki
40 Jana Galsworthy'ego. Doskonale
czar galsworthyzmu npokazuje nam
młody i obiecujący pisarz wileński,
Zygmunt Falkowski, w osobnem stu-
djum, drukowanem w Przeglądzie
Powszechnym (1933). Za przedmiot
bierze on tu zresztą tylko arcydzie-
ło Galsworthy'ego, Sagę rodu Forsy-
tów, zawartą w kilku tomach.

Postawa autora wobec świata
przedstawionego jest wybitne kry-
tyczna. Autor panuje naa wszystkie-
mi postaciami, przez siebie odmalo-
wanemi (może z «wyjątkiem Ireny,
najpiękniejszej postaci n.ewieściej,
jaką u niego spotykamy, w której
autor jest sam zakochany, jak zresz-
tą i czytelnicy, nietylko rodzaju
męskiego).

Ale Forsytyzm, jako zjawisko
społeczne, jako typ zbiorowy, jalko
symbol apoki wiklorjaūskiej a w
każdym razie tej części angielskiego
społeczeństwa, które nadawało ton
Anglji aż do wojny światowe, znaj-
duje w autorze krytyka bezwzględ-
nego i ironicznego, acz jednocześnie
subtelnego humorysty. Galsworthy
— to nowy D'ckens, wytworniejszy
jednalk od tamtego i — zrezygnowa-
ny. Nie walczy on już o nic, widzi
tylko i pokazuje.

Powtórzmy pokrótce za Falkow-

 

ła — jak twierdzą jedni z uczonych
astronomów — kometą, lub tqż —
jak przypuszcza p. Arturus — połą-
czeniem kilku planet... jakim sposo-
bem doprowadziła ona trzech mędr-
ców ze wschodu do Betlejem iza-
trzymała się nad Stajenką, wedle
Pisma św., które głosi: „A oto
świazda, którą widzieli przy wzej-
ściu, uprzedziła ich, aż się zatrzy
mała w pochodzie nad miejscem,
gdzie bylo Dziec'ę“ (Mat. II).

P. Arturus zapowiada na noc 24
stycznia. podobny fenomen połącze-
nia planet — o ile pogoda będzie
sprzyjać, niechże sprobuje iść śla-
dem tych gwiazd—ciekawy jestem,
dokąd zajdzie i gdzie: się gwiazda
„zatrzyma? - :

żna oczywiście wierzyć w te
prawdy, które iku wierzeniu podaje
nam Kościół i Ewangelja — można
też niel wierzyć i wszystko uważać
za legendę. Wiara jest łaską i niko-
mu narzucić jej nie można, tembar-
dzie jednak przedmiotów wiary nie
można tłumaczyć i mierzyć rozumem
ludzkim: „Credo guia absur;
dum ėst“ (Tertulian). Działając

7. metodą autora artykułu wspomnia-
nego, jako też wielu jego kolegów —
astronomów, należałoby wezwać le-
Ikarzy, by zbadali środki leczenia a
nawet  wskrzeszania, stosowane
przez Chrystusa Pana, niei wyłącza-
jąc Jego cudownego Zmartwych-
wstania. Chemicy może by nam wy-
jaśnili sprawę przemiany wody na
wino, fizycy zaś kkwestję wędrowa-
nia Zbawiciela po wzburzonych fa-
lach jeziora Genezaret. Idąc za ta-
ką „gwiazdką przewodnią, zajdzie-
my niezbyt daleko, nie dalej jak na
ulicę Niemiecką lub Zawalną, na po-
dwórko racjonalizmu  protestanc-
kiego. |

Mojem skromnem zdaniem wszyst-
kie te przemądre i mozolne oblicze-
nia. (skąd inąd bardzo cekawe) w
danym wypadku są bezcelowe. Je-
żeli się nie wierzy — no, to wszelka
dyskusja, wszelkie dociekania nau-
kowe są conajmniej zbyteczne. Je-
żeli jednak w.erzymy np, że w noc
Bożego Narodzenia „obozowali pa-
sterze w polu: a oto Anioł Pań-
ski zjawił się przy nich,
ajasność Boża zewsządich
oświeciła” (Łuk. IL.), to możemy.
"przecie także bez poparcia astro-

„. nomji uwierzyć, iż owa „gwiazda“
betlejemska była ani zwykłą kome-
tą, ani meteorem, ani perjodycznie:
powtarzającem się połączeniem pla-
net — lecz jakąś zjawą nadprzyro-
dzoną, której naukowo nigdy nieda
się ustalić, lktóra być może wi-
dzialna była tylko oczom
owych wybranych trzech
mędrców, w przecwnym razie
bowiem tak niezwykłe zjawisko
zgromadziłoby niezliczone masy cie-
kawych, przedewszystkiem zaś Hae-
rod nie potrzebowałby urządzać rze-
zi niewiniątek, tylko śladem św:azdy
posłałby swych siepaczów do Betle-
jemskiej stajenki.

JAN OBST.

skim charakterystykę forsytyzmu.
„Doskonały forsytyzm — to pe-

wien system życiowy, system zwy-
cięski, wygodny. Panuje w nim nad-
wyżka względów osobistych nad po-
wszechnem., pieniężnych nad bezin-
teresownemi, cielesnych nad ducho-
wemi... Siła nabywcza pieniądza się-
ga, według Forsytów, aż w dziedzinę
piękna, etyki, religii i miłości. Oni
są gotowi wszystko mierzyć po ku-
piecku Człowiek bez mienia — to
dla nich coś przyłkrego, to jakiś za-
datek  niszczycielskich skłonności
koczowniczych. „Wszystkim Forsy-
tom (cytata z Galsworthy'ego) po-
wiodło się tak świetnie, że wszyscy,
jalk się to mówi, byli ludźmi na stano
wiskach i nie lokowali kap tałów w
rencie państwowej, bowiem niczego
w życiu nie obawiali się bardziej,
aniżeli wyciągania tylko „trzech pro-
centów ze swoich pieniędzy”. Mi-
łość? Dla Forsytów — to jeżna z od-
mian rozkoszy  fortunnego posia-
dacza".

Najtypowszy może z Forsytów,
ies, o ten kamień uderza — i w

zdumienu, z którego do końca nie
może się otrząsnąć, przeżywa na tem
tle prawdziwą tragedję. Gdy tego
żona, owa prześliczna Irena, dusząca
się w ciasnym kręgu „zasad” forsy-
tyzmu, go porzuca, Soames po raz
pierwszy w życiu zostaje wytrącony
z równowagi. „Soames doświadczał
jedynie uczucia gniewu, dochożzące-
$o w nap ęciu swojem do bólu, gnie-
wu, że nie posiada pięknej tej kobie-
ty w tym stopniu, w jakim ma pra-
wo do posiadania jej, że nie maże,

Zgon ks. Biskupa Bromboszcza
We środę o godz. 3 rano zmarł w

szpitalu ss. Elżbietanek w Katowi-
cach iksiądz sufragan diecezji ślą-
skiej J. E. ks. biskup dr. Teofil Brom
boszcz przeżywszy lat 50.

Ś. p. ks. biskup cierpiał od lat na
złośliwą anemię i chorobę śledziony.
Ostatn'o stan zdrowia pogorszył się
do tego stopnia, że musiał udać się
do szpitala na kurację, gdzie przeby-
wał od dwóch miesięcy. Do ostat-

nich chwil niemal spełniał swe obo-
wiązki. 'W ostatnich dwóch dniach
nastąpiło $wałtowne pogorszenie i
prawie stała utrata przytomności.

Zwłoki ze szpitala ss. Elżbieta-
nek zostaną przewiezione do kapli-
cy gmachu kurii biskupiej w Kato-
wicach. Dzień pogrzebu nie jest u-
stalony, gdyż zależy to od ks. bisku-
pa ordynariusza Adamskiego, który
przebywa w tej chwili w Warszawie.

Kongres Stronnictwa Ludowego
17 stycznia

Na 17 stycznia został zwołany do
Warszawy nadzwyczajny kongres
Stronnictwa Ludowego. Tematem
obrad będzie obecna sytuacja poli-
tyczna 'w ikraju. 'Uczestnikami kon-
gresu będą mogły być tylko osoby
uprawnione (lo uczestnictwa, a u-
dział gości jest nie przewidziany.

Na tle tego kongresu rozeszły się
w kołach politycznych najrozmait-
sze przewidywania, a w prasie sana-
cyjnej wyrażano nawet przypuszcze-
nia, że kongres ten doprowadzi do
rozluźnienia się wewnętrznych sto-
sumików 'w partii, jeśli nie do rozła-
miu. Nadziejom tym kładzie kres ar-
tykuł głównego orśanu Stron. Lu-
dowego „Zielonego Sztandaru”, któ-
ry pisze, że

— stosunek do sanacji jest w Stron-

nictwie Ludowym jednolity. Wszyscy chło-
pi, którzy są w Str. Ludowym mają dość

sanacji i jej dobrodziejstw.

„Zielony Sztandar” wyraża pew-
ność, że tak samo jak na tle stosun-
„ku do sanacji nie będzie i rozłamu
na jakimkolwiek innym tle. Uchwa-
lony przed rokiem program ludow-
oowy twzględnia najistotniejsze zna
czen'e i cele całej masy chłopskiej,
a wytyczne programu wskazują 'as-
no drogę dla stronnictwa. „Zielony
Sztandar” pisze wyraźnie:

— nie pójdziemy z nikim, kto jest ia-
szystą, tak samo, jak nie pójdziemy z ni-
kim, kto jest komunistą. Możemy współ-

pracować tylko z tymi, którzy wyznają za-
sady demokracji, dla kiórych dobro i ca-

łość państwa polskiego jest tak samo ce-

łem podstawowym w działaniu politycz-
nym,jak i dlanas,pójdziemy z tymi,któ-

rzy nie zapatrzeni bezkrytycznie w obce
wzory ustrojowe, szukać będą razem z na-

mi najwłaściwszych dróg rozwojowych dla
Polski. Pójdziemy z tymi, którzy uznają ko-
nieczność głębokich reform społecznych i

politycznych, umożliwiających masom ludo-
wym wydźwiśnięcie się z nędzy, zaniedba-

nia i upośledzenia, w jakim się dziś znaj-
dują. I nie ma w ruchu ludowym sporu co

do tego, że najbliższym sojusznikiem chło-

pa z natury swojej, jest robotnik polski —

ten, którego organizacyjne sztandary były
niedawno jeszcze sztandarami walki o nie-

podlegiość Polski, ten, który dziś razem z

nami walczyć będzie tak z faszyzmem, jak

i komunizmem. A więc i w tej sprawie: z
kim i przeciw komu — nie będzie w Stron-

nictwie Ludowym sporów ani konfliktów.

Niektóre organy prasowe usiło-
wały przedstawić ostatnie zajścia na
wsi, jako wynik pewnej agitacj, ko-
munistycznej. Organ Stron, Ludo
wego zapewnia, że komunistów w. je
go szeregach nie ma.

gr. za kilo
Akcja Zw Ogrodniczo-Pszczelzrskiego

NOWOGRÓDEK. Przed paru
dniami w Nowogródku obradował
zarząd Wojewódzkiego Związku O-
grodniczo - Pszczelarskiego. Z prze-
biegu obrad wynika, że z powodu
trudności w zbycie modu pszczela-
rze nowogródzcy sprzedawali ,miód
nieraz po cenie 90 gr. za 1 kg. Poru-
szając zagadnienie podniesienia sta-
nu pszczelnictwa postanowiono spro
wadz'€ na teren kilkanaście nowo-
czesnych uli z uwagi na wielką róż-
norodność i nieraz prymitywność
uli w pasiekach. ч

W planie prac na najbliższy o-
Ikres uwzględniono organizowanie
szeregu wystaw pomolog cznych na
terenie województwa oraz zwołanie
koje właścicieli wszystkich szkó-
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wyciągnąwszy rękę po tę różę, zer-
wać jej i wywąchać z niej najgłęb-
szych tajemnic. Poślubił tę kobietę,
zdobył, uczynił z niej swoją włas-
ność; wydawało się mu też zaprze-
czeniem najbardziej zasadn.:czego ze
wszystkich praw, prawa własności,
żeposiadał ciało jedynie i n.c wię-
cej.

Widzimy tedy, iż Galsworthy: pa-
nuje doskonale nad światem, który
opisuje, podobny w tem n.p. do na-
szego Weyssenhoffa, co ironicznie
traktwe swą podfilipszczyznę. Jest
to przecież wielki artysta, celujący
(słowa Falkowskiego) umiarkowa-
niem i powściąśliwością. „Jest bar-
dzo rzeczowy i zawsze trzyma na
wodzy osobiste nechęci i upodoba-
nia. Jego styl odznacza się wytwor-
ną prostotą.“ I tu Falkowski oma-
wia zwięźle poszczególne elementy
dzieła literackiego Ga!sworthy'ego:
jego humor, odtwarzanie przyrody,
operowanie postaciami itp. Dodać
tu jednak trzeba jeszcze jedno: oio
Galsworthy jest w wysokim stopniu
poetą miłości, miłości w potocznem
tego słowa znaczeniu, miłości dwu
różnych płci do siebe. Mauriac w
swej książce o Chrystusie w sposób
wyjątkowo przenikliwy tłumaczy, że
„gdyby Wieczyste Obietnice nie roz-
brzmiały nigdy na świece, nasza ża-
łosna miłość byłaby perłą bezcenną,
z niczem nieporównaną, i należało-
by wyrzec się wszystkiego, aby ją
zdobyć”. |

Spostrzeżenie to jest kluczem, o-
twierającym ta'emnicę tego nieby-
wałego wyolbrzym enia miłości, orazsześn szkicu.

łek drzewek owocowych w celu zor-
ganizowania sekcji  szkółkarskiej
przy Związku.

Czytel. i-świetlice
Ak. Koła Pol. M. Szk.

WILEJKA. Akademickie Koło
Polskiej Macierzy Szkolnej z Wilna
przystąpiło do zakłacania w wio-
skach pow. wilejsk ego  czytelń-
świetlic, które stanowić mają rodzaj
wiejskich ośrodków oddziaływania
wychowawczego i kulturalno - о-

światowego na młodzież i dorosłych.
Pierwsza taka czytelna - świetiica
organizowana jest przez akademi-
ków we wsi Kołpieja, gm. wojstom-
skiej. Alkcja akademików  wileń-
skich w wioskach kresowych przyjo-
mowana jest przez miejscową lud-
ność życzliwie i z wdzięcznością.

podziwu dla jej siły nisżczącej w li-
teraturze romantyzmu i późniejszej,
odkiedy Wieczyste Obietnice poczę-
ły coraz słabiej budzić nadzieje w
uszach. Zaraz zobaczymy, czemu
Galshworthy ze szczególnym żarem
op ewa miłość, czemu podziwia jej
siłę irracjonalną, czemu zaprzęga w
jej służbę wszystkich, od dziecka do
osób najstarszego wieku. Miłość,
wedle niego, „drwi sobie z dyktato-
rów, z parlamentów, z sędziów, bis-
ikupów, policji, nawet z dobrych chę-
c; obdarza szałem radości czy smut-
ku; bywa swawolna, twórcza, zło-
dziejska, +mordercza, bywa wierna,
ozdana i zmienna. Nie zna wstydu,
nie uznaje autorytetów, — tworzy
ogniska domowe i burzy ie; mija
człowidka, nie zatrzymując się, a
czasem dwa serca łączy w jedno —
na całe życie. (Za rzeką).

(Arcy-c ekawe byłovy zestawie-
nie tej charakterystyki miłości irra-
cionalnej, miłości — żywiołu z inną
charakterystyką miłości, dokonaną
czy to przez św. Pawła w I liście do
Koryntjan XIII, czy taż przez Toma-
sza a Kemps w rozdziaie O cudow-
nym skutku miłości Bożej. Ale bo
tu miłość jest zarazem szersza i glę-
bsza, widząca i mądra, poddana Bo-
gu i woli ludzikiej, wieczyście twór-
cza i nigdy ne przemijająca).

Czytelnik wiczi, że wszystko to,
cośmy dotąd: o Galsworthym .powie-
dzieli — to dopiero ów kwiat poezji
galsworthyzmu. A gdzia: owe trują-
ce jego własności, na których obec-
ność wskazuje przec.eż tytuł niniej-

(D. c. n.)
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Zupełna przerwa w nauczaniu
Następstwa zamknięcia Uniwersytetu S, B.

W, dniu wczorajszym wywieszo-
no na murach Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie komunikat Mini-
sterstwa W. R. i O. P. następującej
treści:

Czasowe zamknięcie szkoły. aka-
demickiej na podstawie art. 42 Ust.
z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach
akademickich (Dz. U. R. P. Nr. 29
poz. 247) powoduje przerwę w Wy
konywaniu wszystkich czynności,
wchodzących w zakres organizacji,
nauczania i wychowania. Władze
akademickie mogą podejmować tyl-|
ko te czynności, których zaniecha-|
nie naraziłoby interes publiczny na!
szkodę. |
W szczególności w czasie czaso-

wego. zamknięcia szkoły akademic-|
iej: |

1) Senat akademicki, Rady wy-|
działowe!iKomisje są czynne, nie;
zajmują się jednak bieżącymi spra-,
wami nauczania studentów. i

2) Nie mogą się odbywać żadne
egzaminy.

3) Władze akademickie wypła-
całą zaliczki na potrzeby zakładów
naukowych z kredytów na ten cel
już otwartych.

4) Biblioteka jest zamknięta dla
studentów, lecz pracownicy nauko-
wi mogą być nadal do niej dopusz-
czani przez Rektora na wniosek
kierowników zakładów i Dyrektora
Biblioteki,

: ponownego otwarcia uniwersytetu i akademickie zł. 1.—.

5) Biura szkoły akademickiej są
czynne i przyjmują w sprawie wy-
dania dyplomów, zaświadczeń,
zwrotu dokumentów itp. ;

6) Dyploinanci mogą nadal praco-
wać w zakładach naukowych, o ile
w chwili zamknięcia szkoły nie byli
studentami i jeżeli prace ich ze
względu na charakter materiału nie
mogą ulec przerwie.

1) Przepustki na teren 'szkoły
wydawać wolno tylko: a) dla perso-

AT-iczha 0 20
WARSZAWA, 131. P. Rektor

Uniwersytetu Steiana Batorego w

Wilnie zapowiedział w związku z

„blokadą* Domu Akademickiego w

Wilnie w listopadzie ub. roku, iż nie

wznowi wykładów i ćwiczeń w uni-

wersytecie, dopóki sprawa zajmo-

wania miejsc przez młodzież polską

i żydowską w salach wykładowych

i pracowniach „nie będzie zgodnie

załatwiona”. Od tej chwili czynił on

wszelkie wysiłki, by do zgodnego

załatwienia tej sprawy doprowa-

dzić, Wobec faktu, że wysiłki te

nie dały ostatecznego wyniku, p.

 

„Uchylenie konfiskaty odezw
„Pracy Polskiej

Dnia 22 grudnia ub. roku Staro-
sta Grodzki Wileński zarządził za-
jęcie odezwy Związku Zaw. — Рга-
cowników Budowlanych „Praca
Polska" w Wilnie pt. „Robotniku
Polski“.

Sąd Okręgowy w Wilnie w dniu
24 grudnia po rozpatrzeniu wniosku

Starosty zajęcie uchylił, motywując,
swą decyzję tem, iż odezwa ta nie
zawiera wiadomości, mogących wyr
wołać niespokój publiczny, Dodać
należy iż konfiskata miała miejsce
w. początku grudnia r. ub., a decyzja
uchylająca konfiskatę doszła do
„Pr. Polskiej” w ostatnich dniach.

Autobus zamiejskiej komunikacji
zabił 11 letniego chłopca

Wczoraj o godz. 7.20 rano auto-
bus zamiejskiej komunikacji na ul.
Łipówikka najechał па 11 letniego
sprzedawcę gazet Gabrjela Jurewi-
cza (Mała Środkowa 7). Koła auto-
busu zmiażdżyły chłopcu głowę. Po
wstrzymaniu autobusu z pod kół

wydobyto już tylko martwe ciało
nieszczęśliwego chłopca.

Wezwana policja spisała proto-
kół zajścia zatrzymując szofera do
ayspozylcji władz śledczych.

Trupa Jurewicza zabezpieczono
do dyspozycji władz sądowych. (h)

)

СОБЧКБИЕОООречУОЙСАНО aga  KSa A

Dla pań, panów oraz
małżeństw

pokoje b. wygodne do wynajęcia
na dogodnych warunkach.

hel: nauczycialdkicgo; 6) dlapergo-DOwiedzieć się Wiłkomierska aja

|
nelu urzędniczego, c) dla pomocni-
 

|
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czych sił naukowych, d) dla niż- MOBILIZACJA
szych sił naukowych, d) dla niž-
szych funkcjonarjuszy; W POW. WILEŃSKO-TROCKIM

Nie należy natomiast wydawać
przepustek (ala zarządów  stowa-
rzyszeń akademickich, których  lo-
kale znajdują się na terenie! szkoły,
należy natomiast zabezpieczyć lokal
wymienionych stowarzyszeń.

Podsekretarz Stanu (—) J. Ujejski, JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

! W. dzielnicach południowych  chmurno
i miejscami zanikające opady śnieżne.

į Na całym obszarze Polski naogół dość

@ ` ровойт\е.

«we Umiarkowany, na wschodzie i w gó-

Rektordoszedłszy do prz J i rach dość silny mróz.

= 2 Ai Umiarkowane wiatry wschodnie i po-
iż wyczerpał wszystkie możliwości judniowo-wschodnie.
wprowadzenia biegu życia uczelni|

na tory normalnej pracy, uznał, iż

nie pozostaje mu nic innego, jak tyl- ы
ae” żę Р rozpoczyna 12 lekcjowy kurs goto-

kozłożyć Wa godność. Stanowisko wania. Instrukcje i zapisy w lokalu

to podzielił p. Prorektor i również) Zamkowa 8, m. 1, w piątek d. 15 i w
zrzekł się swego urzędu. sobotę d. 2M>6. Ja

W. tej sytuacji Minister Wyznań Z ŻYCIA STOŃ ARZ i

Religijnych i Ošwiecenia Publiczne-| | — Z życia Wileńskiego Towarzy-
i z stwa Opieki nad Zwierzętami,

go zarządził na podstawie at 42 U-| dniu 16-go stycznia rb. tj. w sobotę

stawy o szkołach akademickich zj0 godz, 23 w Cukierni Jugosławia
dn. 15 marca 1933 r. czasowe zam-|ul. Mickiewicza 6 odbędzie się

knięcie Uniwersytetu Stefana Bato- — „Dancing“ — czysty zysk z któ-

zało rego przeznaczony jest na urucho-

e“ + 5 mienie Lecznicy dla zwierząt nieza-

| Jak się dowiadujemy, kwestia możnych właścicieli. Wstęp zł. 1.50,
Bufet tani i

Z MIASTA.
— Związek Pań Domu zawiada-

mia, że w poniedziałek dn. 18 b. m.

sposobu otwarcia, załatwiona bę- obficie zaopatrzony.

dzie w dniach najbliższych. > — Zarząd Koła
O. R. podaje do wiadomości, iż w
okresie zimowym wykłady na: sta-

Rewizjaw lokalu Stow. łym kursie. wojskowym będą prowa-
dzone w dwuch grupach: w czwart-

Wzaj. Pom. stud.żyd. Iki od godz. 18 do 20 dla of.cerów i

Wczoraj w łokalu Stowarzysze- podchor. rez. do 40 lat, w piątki od

nia Wzajemnej Pomocy Studentów godz. 18 do 29 dla oficerów rez. i

Żydów U. S. B. przy ul. Ludwisar- Pr. ponad. 40 lat.
4 ‚ ы ' związku z powyższym odbędą

jskiej 4 władze bezpieczeństwa prze kieł dała 14 sditaada bzwastoki wyr

; prowadziły rewizję, legitymując 0- kłąd z terenoznawstwa z ćwiczenia-

jbecne na sali osoby. „mi aplikacyjnymi: dnia 15 stycznia

| Następnie przed lokalem wysta- (piątek) wykład nt. „Mechanizacja
i motoryzacja państw  zagranicz-

|wiono posterunek policyjny.

Delegacja żydów nie
przyjęta przez dział i zwalczanie”, :

Rektora Jakowickiego SE Środa literacka, Po przerwie
W. dniu ajszym świątecznej Związek Lit, wznawia

organizacyj żydowskich zgłosiła sięu Ostrobramskiej 9. Pierwszą

do p. Rektora Jakowickiego pro- „środę literacką” ze względów tech-
nicznych przeniesioną na dzień 14

Inych”, dnia 21 stycznia (czwartek)
| wykład z taktyki z ćwiczeniami apli-
kacyjnymi, dnia 22 stycznia (piątek)

kład nt. „Broń pancerna, jej po-

Wileńskiego Z.

cykl odczytów w swym lokaluprzy |

     

  

  

TRWAŁA
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odrobina wt \
starczy na caly dzie,
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Kronika wileńska
cych ją mężczyzn, owej postąci, która po-

wstać mogła tylko w wyobraźni Francuza.
Dla artystów o wybujałej fantazji i wrażki-
wości, zwłaszcza dla muzyków była po-
wieść Prevost'a wręcz wymarzonym tema-

tem do muzycznego opracowania, To też
szereg kompozytorów pisze opery, oparte

na tym dziele; najsłynniejszą „Manon” jest

opera Jules Masseneta, który jako Francuz

potrafił szczególnie trafnie oddać atmosierę
romansu. Temat sam przez się nieco drażli-
wy przedstawił Massenet w formie pełnej-

umiaru i elegancji, z temperamentem i

wdziękiem, tworząc dzieło o iście francu-

skiej gracji, melodyjności i lekkości. To też

opera ta od lat 50 przeszło nie schodzi z
repertuaru scen operowych, ciesząc się sta*

łym, niesłabnącym powodzeniem. Obecnie
wystawia ją Opera Warszawska, skąd

transmitować ją będzie Polskie Radio dnia

15.1 o godz. 20,15. ч й
Pieśni murzyńskie na polskiej iali radiowej. |

Pieśni murzyńskie posiadają nietylko

ciekawe, często bardzo skomplikowane

rytmy, które wywarły silny wpływ nawet
ma muzykę europejską, lecz także swoistą

melodykę i treść, o wzruszającej naiwności.

Zwłaszcza murzyńskie pieśni religijne od-

znaczają się niezwykłą ekspresją i żarliwo-

ścią. Audycja radiowa dn. 15.1 o godz. 16.30

zapozna radiosłuchaczy z różnego rodzaju

pieśniam: murzyńskimi, które wykona ar-

tysta teatrów Nowego Yorku, znawca mu-
zyki murzyńskiej — Czesław Sager-Czeja,

przy akompaniamencie R. Franka, Słowo

wstępne wygłosi Alfred Wójcicki,

Trio Schumanna przez radio.
W piątek dn. 151 o godz. 17.15 Roz-

igłośnie polskie transmitują z Poznania in-

teresujący koncert, w programie którego

figuruje jedno z najznakomitszych dzieł

'wielkiego kompozytora niemieckiego, Ro-

(berta Schumanna — trio d-mojl op. 63. Ja-
„ko wykonawcy wystąpią: Zygmunt Lisicki,

' Zdzisław Jahnke i Dezyderiusz Danczowski,
|- Tegoż dnia o godz, 20.00 nadaje . rów-

nież Poznań pogadankę prof. Lucjana Ka-
| mieńskiego z cyklu p. t. „Instrumenty or-

kiestry symfonicznej”. Przedmiotem poga-

danki będzie fortepian.

Polskie Radio Wiino
Czwartek, dn. 14 stycznia,

Reorganizacja lzby Przem.-Handl.
Ostatnio . dokonano na terenie zacjami gospodarczemi i społeczne-

Izby Przemysłowo - Handlowej do- mi, utrzymaniem kontaktu z rze-
niosłej reorganizacji. miosłem, wyznaczaniem biegłych i

Utworzono nowe działy: dział t. d. Równie ważnem jest utworze-
organizacyjny, mający zająć się zor- nie działu, którego zadaniem będzie
ganizowaniem współpracy z organi- wydawanie opinii przy stosowaniu

1 ,w praktyce różnych rozporządzeń|
0 tar administracyjnych o charakterze

złożone w admin. „Dz. Wil.* ва opłatę przemysłowo - gospodarczym.
czesnego dla stud. chrześc. Polaków U.S.B. Pozatem w stanie organizacji

składa Z. K. zł. 9.50, p. J. Kolczyń- jest instytucja stałych doradców
ski zł. 3. gospodarczych dla

Dla najbiedniejszych P. Ż. zł. 2.50. ośrodków Wileńszczyzny. (S)
poszczególnych |

sząc O rozmowę.

P. Rektor delegacji żydowskiej

nie przyjął.

Nieudany wiec lewicy
| Wczoraj grupy lewicowe na U.

/S. B. usiłowały zwołać wiec, który

miał omówić konsekwencje zam-

knięcia uniwersytetu i zwrócić się

przeciw żądaniom osobnych miejsc
|żydowskich. Na wiec przyszło oko-
 
jło 10 osób.

 

wielkie straty dyrekcji kolejowej

Szajka żydowskich „sp
, „p

ortsmenow
fabrykowała legitymacje i pieczęcie na „zniżki kolejowe =

Władze śledcze zakończyły W związku z tym, ustala się o- rciągnięte zostaną do odpowiedzial-

stycznia (czwartek) wypełni dr. Fr. 6.30 Pieśń poranna; Gimnastyka; Mu-
"K. Piwocki odczytem t. Malar- zyka z płyt; Dziennik poranny; Informacje

śiwo-lrancaskie IXwiskij SWYM giełda; Płyty; Audycja dla szkół, 11,30

impresjonizm”, Odczyt będzie _ ilu- Poranek muzyczny dla młodzieży; 11.57

2 & Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Gra zespół P.
: 3 t

kodakBt1% Początek o. 12.40 Dziennik południowy; 12.50

Odczyt w języku litewskim; 13.00 Muzyka

popularna; 15,00 Wiadomości gospodarcze;

Teatr i muzyka 15.15 Koncert reklamowy; 15.25 Życie kul-

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj turalne miasta i prowincji; 15.30 Codzienny

„i jutro o godz. 815 powtórzenie komedii odcinek prozy; 1545 Chwilka społeczna;

Stanisława Dobrzańskiego „Żołnierz Królo- 15.50 Płyty; 16,20 Styczeń — po$. dla dzie-

| wej Madagaskaru” z występem znakomitej ci i starszych; 16,35 Płyty; 17.00 O społecz-

|artystki Nuny  Młodziejowskiej-Szczurkie-nym poradnictwie prawnym, pog; 17.15

wiczowej. i Koncert solistów; 17.50 Mickiewicz i Sło-

— W niedzielę na południowem przed- wiańszczyzna, odczyt; 18.00 Pogadanka ak-
stawieniu po raz ostatni bajka dla dzieci tualna; 18,10 Komunikat śniegowy; 18.13

„Kot w butach”, = ; Wiadomości sportowe; 18,20 Wieś polska i

i — „Jasełka polskie" w wykonaniuwy- , wpływy zewnętrzne, odczyt 18.35 Płyty;

chowanków Salezjańskiej Szkoły Rzemieśl- 18.50 Pogadanka aktualna; 19.00 Przedziw-

= dane będą tylko raz jeden w najbliż- ny rycerz Don Kichot z Manchy, słuch.;

szą niedzielę na poranku o godz. 1-szej w 1940 Koncert ork. Pol, Radia; 20.30 U

południe po cenach najniższych. wschodniej ściany Rzplitej, fielieton; 2045

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś, Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka ak-

jutro i pojutrze po cenach propagandowych tualna; 21.00 Ludomir Różycki, odcz.; 21.10

   

becnie personalja wszystkich op. Abrahama „Przygoda w Grand Hotelu".wstępne dochodzenie w szeroko za- tych |ności karnej.
krojone; aferzer fałszowania zniżek osób, którzy korzystali z usług o- | Szajka aferzystow żydów osadzo- — „Całus i nic więcej”. Najnowsza ko-
kolejowych przez b. działaczy spor- 'szustów-fałszerzy. Osoby te po- jna została w więzieniu na Łukisz- media muzyczna M. Ejsemanna „Całus i nic

towych żydowskich:  Aniłowicza, kach. Dalsze dochodzenie w toku. h więcej” ciesząca się wielkiem powodzeniem

Wiszonoresa, Sapiry i Iwanowa b.| zk na scenach zagranicznych niebawem wej-

pracownika Ośrodka Wychowania! dzie na repertuar teatru „Lutnia“.

F'zycznego. i — Ostatnie przedstawienie dla dzieci

 

 

Lekki koncert; 22.55 Ost. wiad. dzien. rad.

Komunikat
Zarządu Grodzkiego Stronnictwa

i Narodowego w Wilnie,
WW niedzielę 171 1937 r. o go-

Według uzyskanych  informacyj, | w „Lutai“. W niedzielę o g. 12.15 w poł. po! | 1 б o

Ё р ; LA |raz ostatni w sezonie (po cenach od 20 gr.) dzinie 12.30 odbędzie się zebranie
jka żydowska korzystając ze zna-|
oki i " Н grane będzie widowisko dła dzieci „Por- członkowskie S. N. w lokalu wlas-

Kara śmierci uchylona
jomości terenu, ludzi oraz wykorzy- MQrderca żony i dziecka skazany na 15 lat
stując stosunki, dopuściła się po-|
ważnej afery! na szkodę Skarbu Pań-
stwa. Mianowicie b. działacze spor-|
towi stworzyli coś w rodzaju biura;
ulgowych bletów kolejowych. |

Aferzyści sialszowali legityma- |
cje, odpowiednie zaświadczenia,|
pieczęcie itp. służące do wydawania
ulgowych biletówi zniżek kolejo-
wych rzekomo dla sportowców.

Sprzedaż znżek odbywała się na;
szerszą skalę. Z ulg kolejowych ko-|
rzystali kupcy, przemysłowcy, hun--
dlarze żydzi i inni. Za słałszowany-
mi zniżkami kolejowemi przewożo-
no towary itp.

Z „dobrodziejstwa” zniżek  sko-
rzystało kilkaset osób, skutkiem
czego kolej poniosła poważne straty.

więzienia
Wiktor Jusza mieszkaniec wsi rozbił mu głowę jakimś tępym na-

Nowosiołki gm. wiszniewskiej, pow. rzędziem. Dokonawszy tej potwor-
wołożyńskiego utracił niedawno ne; zbrodni Jusza postanowił: po-
jżonę, która zostawiła mu dwoje pełnić samobójstwo przeż .rziuwenie
dzieci. Jusza ożenił się powtórnie—się pod pociąg, ale zdołano zamiar
tralił niezbyt szczęśliwie: młoda żo-: ten udaremnić.
na źle obchodziła się z pasierbami i|
między małżonkami często docho-|
dziło na tym tle do awantur i bójek.|

Znajomi odprowadziwszy niedoszłe
go samobójcę do domu zastali tam

‚ : ciała żony i niemowlęcia plawiące
Pewnego dn'a Jusza wrócił pi-| się we krwi. Juszę zatrzymano i po-

jany do domu i wszczął kłótnię z) stawiono przed sądem.W;I-ej instan
żoną podczas której chwycił za sie- cji skazano go za obie zbrodnie na
kierę i kilkoma uderzeniami rozłu- karę śmierci. Jusza odwołał się do
pał głowę żony, następnie widłami Sądu Apelacyjnego, który na wczo-
dobił ją w bestjalski sposób, Po:rajszym posiedzeniu złagodził wy-|
chwili zirytowany ё

miesięcznego swego synka Jana —.- В į

 

jwane dziecko”. „nym przy ulicy Mostowej 1. Obec-
ność członków konieczna. Przema-
wia kol. Piotr Kownacki.Z za kotar studio

Transmisja opery „Manon* Masseneta. Zarząd Grodzki prosi polskie
| К№6% nie zna miłosnych dziejów Manon społeczeństwo miasta Wilna o skła-
jLescaut i Kawalera de Grieux opiewanych dan'e w redakcji „Dziennika Wi-

tak. gorąco przez Prevost'a, któż nie uległ

urokowi pociągającej, a tak  lekkomyślnej

kobiety, która bez żadnego uczucia odpo-

wiedzialności i wierności porzuca kochają-
 

'leńskiego" dobrowolnych datków w
postaci ubrań, butów itp. ofiar dla
"niezamożnych członków  Stronnic-
twa Narodowego.
 

Najwyższy czas to załatwić
Rolnicy domagają się zniżenia cen zapałek
Rolnic i wlošcianiezrzeszeni

płaczem  5-cio- miar kary do 15 lat więzienia. (ln). „zamieszkali w powiatach wojewódz- jpośnych . wł
„twa epdkiaijo zwrócili się do od-

2 memorjalem м
sprawie obniżenia cen zapałek. (h)
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Film zrealizowany przy poparelu MĄARYNĄRKI WOJENNEJ FRĄNCJI

Następy CZOŁOWY FILM
program:
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dni

„wg. nieśmiertelnego dzieła
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Pocz. seansów: 4.30, 7.30, 10.30.
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ŚWIATOWID| wWilnie 99Walc nad Newą“
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miłosnych przeżyć J»na Straussa w

MAR S| Dziš premiera.
ewenement

Petersburgu.

Oscby: Paul Hurbiger, Eilsa iilłardelie i inn'.

PAUL MUNI w flimie

sów. To jest film, który
polecając go tak, jak

filmowy bez preceden
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FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Baluskiego.

— Proszę pana! — zawołała obu-
rzona. — Ależ to jest niesłychane!
— Pani nie dała mi dokończyć —

oświadczył, strzepując popiół z pa-
pierosa. — Dwadzieścia tysięcy) zło-
tych za sztukę. Pani będzie łaskawa
przynieść mi jutro sto czterdzieści
tysięcy złotych i otrzyma pani w za-
mian szwystkie siedem banknotów.

Zrozumiała. Zbladia jak płótno.
Zacisnęła* dłonie, jak gdyby chciała
coś zgnieść. Tylkoz ust nie wyleciał
ani jeden dźwięk.

Milcząc, stał przed nią w wycze-
kującej postawie.

-— To jest... to jest... szantaż! —
wybuchnęła nagle, zerwała się z
krzesła i pobiegła ku drzwiom.

Nie ruszył się nawet. Słuchał.
Trzasnęły drzwi, rozległy się drob-
ne, szybko oddalające się kroki.
mian wszystkie siedem banknotów.
matkę,
— Ludku! — zawołała staruszka.

— Coś ty; zrobił, synu?

Nie mógł oderwać oczu od drzwi, za
którymi znikła pani Śniewska.
— Spokojnie mamo, spokojnie...

powiedz.ał przeciągle. — Tylko spo-
Ikojnie... Ona jeszcze przyjdzie, ma-
mo... Na pewno poióre.-

W mieszkaniu Kluczjików,  skła-
dającym się z pokoju i kuchni — pa-
nowało wielkie podniecenie. Niski,
ciemny pokój o ściętym suficie) nig-
dy nie gościł w swoich ścianach ta-
kiej dostojnej osoby jak komisarz
Jarowy, który prostotą i życzliwoś-
cią .oczarował z miejsca wszystkich
domowników. Siedział na jedynym
krześle, jeszcze się nadającym od
biedy, do użytku i palił papierosa,
spoglądając na pokój, z którego nę-,
dza wyn.osła powoli prawie wszyst-
kie sprzęty, by je zamienić na ka- wojną.. Byłem ranny pod Małorytą... panu Bunderowi, bo...

wałek chleba.
Ale przyczyną podniecenia nie

były odwiedziny Jarowego ani to, że,
każde z pięciorga dzieci trzymało w,

tylko patrzyło z zachwytem i niedo-
wierzaniem na owoc, będący dla
nich przedmiotem  niedošcignionych
marzeń; ani to, że Kluczyk pal.ł do-

le ieżało całe pudełko „Klubów”.
Powodem podniecenia było podanie,
które teraz pisał, a które, według
siów komisarza, musiało  oanieść
skutek,
— Przepraszam, panie komisarzu,

czy mam napisać, że byłem ranny na
wojnie z bolszewikami? гару-
tai, patrząc w skupieniu i z szacun-
kiem na Jarowego.

Oczywiście — przytaknął ko-
misarz. — Oprócz tego niech pan
napisze, że ma pięcioro drobnych
dzieci i że od kilku lat jest bez
pracy...
— Proszę łaski pana komisarza

— wtrąciła Kluczykowa — on ma
Krzyż Walecznych i medal za wojnę.
— Doskonale! Bardzo ważne,

trzeba zaznaczyć w podaniu. !

— Juž napisalem, panie komisa-
rzu... tylko nie wiem, jak niby z tą

a może to n.e ma znaczenia.
— Bardzo ważne, napisać!
Kluczykowa zbliżyła się powoli.
— Panie komisarzu... — zaczęła

Jeszcze nieprzytomny, przesunął rękach po wielkim jabłku, którego głuchym, rwącym się głosem —

dłonią po jej zmarszczonej twarzy. żadne nie odważyło się nadźryźć i niech pana Pan Bóg błogosławi...

; jszedłem tu, bo dostałem taki rozkaz,
brego papierosa, a przed nim na sto-iRozumie pani?

 

— Ależ niech pani da epokój! — wstał i całując dziewczynę w rękę,
‘ойтасЬпа! się Jarowy — Mówiłem oświadczył poważnie:
już że nie ma za co dziękować, Przy- — To było tak, proszę panienki,

Pan komisarz przyszedł do nas niby
od rządu, żebym napisał podanie o

— Rozumiem, panie komisarzu..; jaką pracę. Tak jest, proszę panien-
Ale od kogo? k... [ oprócz tego pan komisarz
— Od kogo?... Od kogo?... — po-|przyniósł nam chleba, kiełbasy i ja-

wtórzył, ściągając brwi, — No...| biek dla dzieci...
przecież... od rządu. Ale paniKiu-| Natalia spojrzała ze zdumieniem.

czykowa, o tym nkomu nie wolno — Tak — oświadczył Jarowy —
opowiadać... Ktoś puka, zdajesię...|a teraz już muszę odejść. Panno Na-
—Jezus Maria! — zawołała prze-|to, może pani będzie taka dobra —

straszona kobieta, — A może topan|doiał zniżonym głosem, zwracając
Bunder?|... jsię do dziewczyny — może pani ze-
— Niech go pani tu poprosil — chce wytłumaczyć tym poczciwym

przerwał z żywością Jarowy. —Do- biedakom, że to jest zwykła ludzua
skonale się składa! Będę bardzo za- rzecz, za którą nikomu nie powinni
dowolony, jak się dowie, że p.szemy, dziękować...
odwołanie na jego eksmisję. ! Uśmiechnęła się ledwo dostrze-

Lecz to nie był Bunder. Kluczy-'galnie i skinęła głową.
kowa uchyliła drzwi i wpuściła do,  — Dobrze, pane Tomaszu — od-
pokoju Natalię, która z początku nie parła przeciągle. — Opowiem im, że
spostrzegła Jarowego. wszyscy komisarze policji chodzą

—Przyniosłam trochę mleka i jaj wieczorem po mieście i roznoszą
dla dzieci — powiedziała pośpiesz- żywność biednym ludziom, jeśli tego
nie. — Tylko proszę nic nie mówić dna wykryli przypadkowo jakiegoś

— urwała i przestępcę.
spojrzała ze zdumieniem na Jarowe- — Stwierdzam, że w pewnych

go. — A pan jakim cudem tu się zna- sprawach jest pani znakomicie poin-

lazł? — zawołała, robiąc wielkie mormowana — odpowiedział poważ-

oczy. nie i odszedł pośpiesznie.
— Panienka zna pana komisarza?
Kluczyk odłożył na bok pióro, (D. c. a.)
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ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od gods. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową at. 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekócie (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— ta mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. ra tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo el. 0,15, słowo tłuate zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dls postukujących pracy 50% eniżki. Adminintracja zastrzega sobie

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

prawo zmiany termipu druku ogłosaeń |nis przyjmuje nastrreżeń miejsca

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa
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Udpaviedzisiny redaktor: STANISLAW JAKITOWICZ,

 


