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om « Berlinem Kongres Stromnictod Ludeoego
Ludowcy nie pójdąz lewicąDoniosła wizyta 3 kardysałów niemieckich u Ojcaśw.

PARYŻ, 17.1. HAVAS donosi z
Rzymu: Qjcec Święty przyjął dziś
z rana kardynałów: Bertrama, arcy*

biskupa Wrocławia, Faulhabera, ar:
<ybiskupa Monachium i Schultera,

arcybiskupa Kolonii, oraz biskupów:

Miuensteru i Berlina. Po audiencji u

Ojca Świętego, członkowie episko-

patu niemieckiego byli przyjęci
przez kardynała sekretarza stanu Pa-
cell, >
Koła watykańskie podkreślają do-

niosłość dzisiejszej audiencji i upa-

trują związek pomiędzy nią a sytu-

acją Kościoła w Niemczech.
związku z tym przypominają, że
ostatnim liście pasterskim, episkó-

niemiecki zajął wyraźnie anty-
olszewckie stanowisko i, protestu-

jąc przeciwko oskarżeniom, których

objektem w czasach ostatnich był
kościół katolicki ze strony narodo-

wych socjalistów, zapewnił kancle-*
rza Hifiera o swej lojalności i goto-
wości do współpracy w obronie N-e-
miec przeciwko wszelakiego rodza--

"ju alkcji wywrotowej.
RZYM, 17.L W rzymskiej wizy-

cie niemieckich dostojników kośc el-
nych, którzy byli już przyjęci w Wa-
tykanie, opinia publiczna dopatruje
się usiłowań, zm erżających do od-
prężenia w stosunkach między Wa-|
tykanemi Kościołem katolickim w
iemczech z jednej strony, a rządem

narodowo-socalistycznym z drugiel.
narodowo-soc alistycznym z drugiej.
Odprężerie to mogłoby się zew-
nętrzn e wyrazić w nowej interpre-

!

 

wi

tacji konkordatu, łączącego Rzeszę
niemiedką z Watykanem, byłoby
ono w chwili obecnej uzasadnione i
rozbudowanie frontu anty - komuni-
stycznego, którego celowość wska-
zuje m. in. rożwój kwestii hiszpań-
śk.ej. Nie brak też przypuszczęń, że

rólę pośrednika wrealizacji odprę-
żenia Rzeszy mogłyby odegrać Wło-
chy, których mężowie stanu prowa-
dzą obecnie doniosłe narady poli-
'tyczne z wysłannikiem Hitlera, pre-
mieremGoeringem.

r
ааЛА CZUJE Kt

| WARSZAWA, 17.L Dziś obrado-
wał przez cały dzień Kongres Stron-

nictwa Ludowego, przy udziale oko-

ło 600 delegatów.
Kongres obudził pewne zaintere-

 

Narodowcy atakuj ą Malagę
Poseł sowiecki Owsiejenkoprzen'ó:ł się do Barcelony

LAS PALMAS, 17. I. Rozgłośnia
powstańcza na Majorce donosi: Ger
neralny konsul. sowieck. Antonow
Owsiejenko, w towarzystwie 4 urzę-
dników, opuścił Malagę iudał się
<io Barcelony.

MARSZ NA MALAGĘ.
SAŁAMANKA, 17.1. Komunikat

głównej kwatery powstańców z dn.
17 bm., 0 godz..8,30 donosi: Na fron-
<ie madryckim wojska narqlowe
wyprostowałyj swoją: linę czołową,

wyrządzając. przeciwnikowi dužė
straty. Na południowymfronciewoj-
ska narodowe posunęły się o 9 km.
naprzód w kierunku Malagi. ‚

/ MANGADA POPEŁNIŁ
*_ SAMOBÓJSTWO. :

PARYZ, 175. Когезропйеп! Наг
vasa z Avile (po stronie powstań-,
ców) donosi: Mil cjant rządowy, któ-
ry przeszedł dn. 16 b. m. ną stfonę

aka Li iiiT SE iRSTPL PAN

Skutki fali mrozów
|

Rzeki stoją pod lodem
Nagła fala mrozów spowoduje

duże straty przy imporcie owoców

południowych. W drodze znajdują
się bowiem lczne transporty poma-
rańczy, jabłek i t. p. wysłane z Gdyr
ni do różnych miejscowości Polski.
W wielu wypadkach transporty te
nie były należycie zybezpieczone
tak, że importerzy wskutek zmarz-
nęcia owoców doznają dużych
szkód.

Centralne Biuro Hydrograficzne
Dyrekcji Dróg Wodnych otrzymało
meldunki o wzroście pa 083 lodo-
wej na rzekach palskich. Rzeki kre-

sowę, jak Nienten, Prypeć, Wilia w
biegu górny mstanęły już pod lodem
na znacznych przestrzen ach, przy
czym grubość pokrywy lodowej;
przekracza już w wielu miejscach
10 cm. Lód pojawił się również na)
rzekachp jak Dunajcu i jego
dopływach: San stanął pod Prze-
myślem. Zamarznięcie Wisły opóź-
nia sę ze względu na stosunkowo
wysoki poziom wód w r. b. Q ile
mrozy utrzymają się jeszcze przez
2—3 dni, Wisła pod Warszawą ca-
marznie na całej szerokości.
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KATASTROFA STATKU BELGIJSKIEGO.
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„rodėw imperium bryty,skiego.
113 maja o.będzie się w Buck ngham
„Palace wielki bankiet, wydan
; króla dla wszystkich gości obcych i

angiel-

pr pod Robledo de Chave-
zeznał, że dowódca wojsk rządo-

wych pod Eskurialem -$en. Mangada
popełnił samobójstwo i że wiado-
domość. tę otrzymał od 2 olicerów,
którzy dn. 15 bm. zwiedzali odcinek
irontu r. 4 4

Bin x
"_ ANGLICY W'MAROKU.
LONDYN, 17.1. Reuter donosi 2

Melilli: Po przeprowadzen u badań
zarówno w Melilli, jak i w innych
ośrodkach Maroko hiszpańskiego w
w sprawie -działalnośni przypisywa-
nej Niem ab torzy. brytyj

<<savais aut Tr

scy udal się do Ceuty na pokładzie
kontrotorpedowca „Vanoc*. Obser-
watorowie odbyli rozmowy z wielu
CO i.
!
|-  SOWIETY ODMAWIAJĄ.
i MOSKWA, 17.1. Komisariat spraw
| zagranicznych ał dziś do wiado-
| mości treść wiedzi rządu so-
wieckego na notę brytyjską z dn. 9
stycznia r. b. w sprawie zakazu wy-
jazdu ochotników do Hiszpanii.
Komisarz Litwinow na propozycje

angielskie odpowiedz.ał mie;

 

pcmędzy Labour-party a komunistami | |
LONDYN. 17.1. Delegaci ligi so-

cjalistycznej . odbyli «tu naradę z
z przedstawieela partii komunistycz
mej i niezależnej. Labour-Party w
sprawie utworzenia „wspólnego tron
tu”, dyskusją była bardzo namiętna,
chwilami bardzo ostra, Jak mówią,

prowadzić będą dalej -akcję na rzecz

w razie gdyby wysilki „lig.“ nie da- kładu
ły wyniku, sir Stafford Cripps i inni

„wspólnego frontu", chociaż Labour-
Party może ich za to wykluczyć ze
swego $rona.
: Ц)МЛМ‚! 17.1. Pda żę zwo-
ana przez ligę socalistyczną
Labour-Party) uchwaliła 56 przeciw
38 rezolucję z żądaniem zawarca u-

pomiędzy niezależną partią
pracy a partią komunistyczną, celem
stworzenia wspólnego frontu.

Koronacja nowego króla Anglii
„LONDYN, 17.1. Ogłoszony został

oficjalny program uroczystości koro-
nacyjnych. Według обсатево рго-
gramų, zjazd obcych  delegaiów,
przedstawicieli państw i domów Kró- | eign Off ce,
lewskich ma być ukończony 10 ma-
ja. Oficjalne uroczystości zaczną
się 11 maja. Tego dnia król przyjmię
specjalną delegację ze wszysikich
części imper.um brytyjskiego pod
aro aga premiera Baldwina.

legacja ta złoży królowi adres
hołdowniczy z wyrazami lojalności.
Wi delegacji tej brać będą udział
premierowie wszysik'ch dominiów,
jak również reprezentaci lndii i

' wszystkich koloni brytyjskich. Dnia
12 b.m. odbędzie sę właściwa koro-
nacja w Westminster Abbaye. Te-
$oż dnia wieczorem król przemawiać
będzie przez radio do wszystkich na-

i Da.

przez

dostojników państwowych

DMASTRS

Komuniści chińscy
działcją |

NANKIN, 17.1. Według powszech-
nego przekonania, częśc owe ure-
gulowanie zatargu w. prowincji Szen-
Śi nastąpi w najbliższych dniach, o
ile tylko nie nastąpią wydarzenia
któreby mogły skomplikować sy-
tuację. Źródła zagran'czne donoszą,
że do Sien-Fu przybyli rzekomo licz-
ni komuniści, zaprzyjaźnieni z $en.
Jang-Hu-Czeng. 8 55 M

skich z ckazji koronacji. W dn'u 14
maja król weźmie udział w wielkim
obiedzie, wydanym przez ministra
spraw zagranicznych Edena w For-

przy udziale całego kor-
pusu dyplomatlcznego i obcych go-
ści, wieczorem zaś odbędzie się w
Buckiugham Palace bal dworski. W.
dniu 15 maja obcy delegaci opusz:
czą Londyn.

!

ludowego!

(Telefonem od własnego korespondenta).

sowanie ze względunadokonujące
się obecnie prześrupowania sii polś-

tycznycu, a zwiaszcza wobec two-

jrzenia się t.zw. irontu ludowgo, zio-

żonego w tej chwil z socjalistówi
żydów, związanych z komunistami
t zw. paktem niearesji, a z drugiej
strony, wobec krążącej od kilku

miesięcy legendy, t.zw. irontu Mor-

Jeżeli chodzi o stosunek ludow=
ców do tych koncepcji, to wypadł
on raczej negatywnie.

Marsz. Rataj w swym referacie
politycznym podkreśli, że w Stron-
nictwię mema żadnych irontów lw-
dowych, ani ironiu Morges, že S. L-

zachowuje caikowitą samodzielność,
stojąc na stanowisku demokracji

pariamentarnej, į

Wzmianka p. Thugutta, który

przewodniczył na konśresie, o ewęa-
: ei wspóinyma prowadzeniu ak-

cj z socjahstami,spotkaia sięzb
|cuiodnymprzyjęciem.

W.rezolucjachodciętosiębardze
wyrażnieod komunizmu,„jaszyzma”*

i sanacji. &
„ Bylyone nacechowane bezwzglę-

dnie opozycyjnym stanowiskiemwo-
becobecnego systemurządzenia i

domagałysięjegolikwidacji, żądały
teżzniesieniaobozuwBerezie. ||
 

Porozumienie
z Ciorwatami.

w Jugosławii
"BIALOGROD 16.1. Premier Sto-

jadinow cz w drodze z st. Moritz za- trzymał się dzisiaj w  m.ejscowości
Brezice między Lublaną a Zagrze-
biem, gdzie spotkał się z przedsta-
wicielem Chorwatów dr. Maczkiem.
głębokie wrażenie w całej Jugo-

Spotkaniu temu, które wywarło
sławii, przypisują znaczenie  histo-
ryczne-

 

—-
—

—
i

--

Hiszpański poseł w Nowym Jorku(

   
w środku, z brodą) przyjął dar ame-

rykaśskich komunistów w post aci 4-ch wagonów sanilarnych,



O otwarcie U.

 
 

5. В.
Gdzie jest tajcmnicza sprężyna akcji mąciwodów

Od kilku dni Uniwersytet Wi-

leński jest zamknięty, Zamknięty —

bo władze akacemickie nie chc ały
wydać zarządzenia porządkowego

rozsadzaącego żydów, a nie mogiy

ich namówić do zajęcia oddzielnych

miejsc dobrowolnie. W ten sposób

młodzież żydowska wykazała, że

ne chce otwarcia Uniwersyieiu co

mawet stwierdził sanacyjny „Kurier

Wileński".
Poiacy zachowali się zgoła od-

miennie, bo zgocziii się nawet na

osobne mejsca dla tych, co z żyda-

mi siedzieć nie chcą: A więc „śhet-

to“ polskie a nie żydowskie, — a

wszystko w imię powrotu do nauki.

Chodziło tylko o zasadę — „u-

czyć sę chcemy, z żydami siedzieć

nie będziemy”. Stwórzcie więc nam

oddzielne miejsca, a kto chce ko-

miecznie niech siedzi z żydami”.

Zcaje sę, że bardziej umiarko-

wanego stanowiska nie można zająć.

, Tymczasem pewne czynniki Z

bokii chcą wykorzystać sytuację

chcąc skłonić akademików do wy-

rzeczenia się dotychczasowych żą-

dań.

cyjnej insprowane przez niektórych

„starszych panów*” usiłują zebrać

pewną ilość podpisów pod petycję

o otwarcie, Uniwersytetu.
Na pozór wyśląda to ładnie —

młodzież chce się uczyć i prosi o

rozpoczęcie zajęć naukowych. Pod

takm papierkiem mógłby podpisać

się każdy student.
„Ale jest małe „ale“. Oto cała

akcja, prowadzona zresztą w szczup

łych rozmiarach, ocbywa się przy

nagance na rzekomych „paniczyków

endeckich, którzy nauki nie chcą”

i.przy wtórze, dać spokój kwestji

żydowskiej”.
Prowadzi ją komitet koleżeński

otwarcia Uniwersytetu, _ „samorzut-

nie powstały jako odruch młodzieży

chcącej się uczyć”, chodzą nawet

wieści, że to blokanci prowadzą
akcję i rozma.te inne p.otki,

Tymczasem młodzież w swej ko-

EKSPRESS     
į у

W tym celu grupki lewicy sana-

losalnej większości już powiedziało
swoje credo, że chce otwarcia u-

czelni, a żydzi nie chcą.
1 dlatego dobrze by było gdyby

ukryci inspiratorzy akcji podpisów
tak reklamowanej przez „Kurier

Wileński” zwrócili swoje, zapały w
drugą stronę t. zn. do żydów. Oni
nie chcieli nauki, n.ech teraz piszą
prośby do ministra. -

Natomiast zmuszanie i namawia-
nie Polaków jest zbędne, n.e uda
się i jest jeszcze jedną próbą sana-
cyjne; demoralizacji, polegającej na
próbach zastraszenia. Mówi się bo-
wiem: „Piszcie o tem, że chcec.e się
uczyć, ale o żydach milczcie — to
prędzej otworzą. Na takie kawały
akademicy nie dadzą się wziąć i je-

śli warto mówić o tej akcji to tylko
dlatego, że jest to próba: przerzuce-
nia odpowiedzialności na Polaków.

Można będzie powiedzieć: „Oni
prosili więc oni byli winni”.

I dlatego jest to mącenie jasnej
sytuacji, gra na rękę żydom i na
zg akademika Piolaka.

o
„szybciej otwarty, chcą tego przede

с ! 3 ‚ !Ройасу zażądali
Uniwersytet musi być jaknaj-|miejsc po lewej stronie audytorium.

Mode starci
Sytuacja na Uniwers
Pisma warszawskie donoszą, że

(ostatnie dni minęły na Uniwersyte-

cie Warszawskim pod znakiem no-
wych starć między Polakami i ży-
dami.
W czasie wykładu prof. Jabłczyń-

skiego w zakładzie chemii, studenci
od żydów zajęcia

Gdy ci ostatni wezwania nie usłu-

wszystkim „endeckie pan czyki” w chali i zajęli wobec Polaków posta-
|dziurawych butach, i jednoczešn'e
|muszą być ukarani ci, którzy dotąd
(na naukę nie pozwalali — a miano-
wicie żydzi i lewica, która ich w
oporze przeciw propozycjom rektor-
skim utwierdzała i utwierdza.

Akademik.

wę wyzywającą, wybuchło śwałtow-
ne zajście, w rezultacie którego ży-
dzi zostali z audytorium usunięci.
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DAJ GROSZ NA FUNDUSZ

OBRONY NARODOWEJ.

(S PISA IT IIIS I AOI I

Przyczynek do chorakt
Moiywy sądowe wyroku w sensacyjnej Sp

cował miotywy w sprawie Adama

Zajączkowskiego, oskarżonego 0

zniesławienie przez b: wysokiego

dygnitarza BBWR na terenie' Lu-

belszczyzny L.sa-Błońskiego.

Zajączkowski w wydanej przez

siebie ulotce zarzucił w swoim cza-

sie Lisowi - Błońskiemu, że ten prze

ciwstawiał się bojkotowi szkół ro-

syjskich, wydał ś. p- Korczaka w rę-

ce policji rosyjskiej, stałszował swo-

ją ewidencję z czasów służby w

POW. 7

Odnośnie tych zarzutów

uznał, że Zajączkowski przeprowa-

dził dowód prawdy. W sprawie za-

rzutu przec.wstawiania się bojkoto-

wi szkół rosyjskich sąd stwierdza,

że „Lis-Błoński wyrzucony z zebra-

nia młodzieży polskie; udał się do

policji rosyjskiej i sprowadził ją na

zebranie młodzieży.

Dalej sąd podkreśla, że „„wyraž-

ABISYŃSKI

sąd:

Między Massana i Addis Abeda uruczowuono  pospieszną komunikację

autobusową. FĘ { i: :

 

WACLAW FILOCHOWSKL

Zdo

— Na taką spiekę to człówiek

nie tylko zazdrości rybom, że urzę-

dują sobie w chłodnej wodzie — ku-

sząco przemówił bobak do dwóch

milczących wędkarzy,. przemówł

już z łódki ratunkowej, zataczając

nią na rzece kofo, na znak urzędo-

wej czujności. Ci dwaj poruszyti się

niecierpliwie, Łata, ktory dziś se-

dział na słupach, wypuścił z pod

żółtych wąsów nieprzyjaźnie brzmią

cą uwagę-
— rioszysz pan ryby. I poco ta

łódka, ;eśli nikt się nie kąpie?

bobak odparł rozsądnie:

— Kąpać się nikt n.e kąpie, ale

obcy topielec może przecie rzeką

płynąć. A kto go wiedy; złapie?

Może pan na swoją wędkę?

Urażony, zty, przybił do brzegu
i ułożył s.ę na murawie. Rzeczywi-

ście: na co tu posterunek? Na co wo

gėle przydać się mogą w Krzaczynie

owe litogralowe schematy z rubry-

kami, opsującymi wygląd i stosunki

osobiste n.ezdarzających się tu to-,

pielców: „rozpoznany, nierozpozna-

ny, kawaler, żonaty, wyznanie, za-

jęcie, znaki szczególne” itd.
— Krzaczyńscy kąpać się nie

chcą, więc co tugadać o jakiejś do-

raźnej pomocy — z pewnym rozgo-

bycz
_OPOWIASTKA PRÓWINCJONALNA.

(Dokończenie) |
ryczenem pomyślał Bobak,

| Przed sześcioma laty pósterun-
|kowy Dzich wyłowił z Narwi czap-
kę aresztanta. Miał się po tym

'spyszta on sam, a Z nim cała poli-

„cja. W prasie sowieckiej ukazały s.ę

| artykuły o tym, że Polska topi czer-

;wonych więźniów. Była z tego po-

iwodu interpelacja w. sejmie, a do

Krzaczyna parokrotnie zjeżdżały ja-

koweś komisje. Śledztwo ujawniło

įn.ezwyklą wprost humorystykę spra

Iwy. Okazalo się, że w miasteczku

|Krzywicy, o czterdzieści kilome-
| trów w górze rzeki, niejaki Kapłon

'miai dostarczyć więz.eniu woje-

wódzkiemu transport czapek aresz-

„tanckich. Gdy jednak władze towar

|odrzuciły, rozgoryczony dostawca,

|wróciwszy do Krzywicy, cisnął w
pasji czapkę do Narwi. Wprawdzie

rzecz sę wyjaśniła, ale Dzich popadł

w niełaskę za zbytnią gorliwość, Al
bowiem i gorliwość nie powinna
przekraczać właściwych granic.

Rozmyślając nad tym, jak trudno

jest dogodzić zwierzchności«Bobak

miał już zdrzemnąć się ździebko,
gdy w pewnej chwili. otrzeźwiłgo
zmysł służbisty.. To,. co Bobak uj-.

rzał,,„ziszczało. „jego. niewinną za”
chciankę, Oto pan Łata, myśląc, że

Sąd Okręgowy w Lublinie opra--

contra Lis-Błoński.

ną demonstracją było manifestowa-
nie przed młodzieżą, iż dla Lisa-
Błońskiego mundur szkoły rosyj-
skiej jeżeli nie stanowił chluby, to
chciał ostentacyjnie pokazać, że z
opinią nie chce się liczyć”. „Lis-
Błoński — mówią motywy sądu —
nosił mundur szkoły: rosyjskiej, czy
to średniej czy wyższej, ostentacyj-
nie i swoją aaanodo do wycho-
wańków tej szkoły manifestował".

Wi sprawie wydania policji ś. p.
Korczaka sąd podkreśla, że jak wy-
nika z zeznań świadków „na we-
zwanie L.sa-Błońskiego organy
licji rosyjskiej udawały się na bsę
zane przezeń miejsce. Z zeznań
świadków wynika też, iż Lis-Błoński
wskazał naś. p. Korczaka rosyjskim
pol.cjantom i spowodował  areszto-
wanie go“.

Z faktu tego — stwierdza sąd w

motywach — ponad wszelką wątpli-
wość wynika, iż Zajączkowski nie

rozminął się z prawdą, twierdząc ©

wydaniu ś. p- Korczaka w ręce po-
licji rosyjskiej.

W sprawie słałszowania ewiden-
cji, sąd siwierdza, że na podstawie

zeznań świadków ustalono, iż cza

sokresy służby i tunkcje pełnione

przez Lisa - Biońsk.ego, które wy--szczyzny zagrożonych

kazywał on w karcie ewindecyjnej

nie pokrywały się z istotnym sta-

nem rzeczy, 8

„ Biatystox konkuruje
' z Lodzią

| Białostocki przemysł włókienni-

" dzy żdobywa sobie coraz to nowe
* miejsca' zbytu. Nedawno uzyskał

większe zamówienie na wojskową

odżież wełnianą do jednego z'kra-

jów europejskich. Ostatnio uzyskał

PoE zamówienia krajowe i ch-ń
skie. х

władza, czawająca nad rzeką, po-

AA '$odnie sobie, zasnęła, rozebrał się i wili- się,
cichcem wlazł do wody. Bobak nie

„ |wiedział, że do tej kąpieli zmusiły wym  węchem'
I y! sam pan komisarz, bar.

„dzo podniecony tym, co się nad; rze-..
| rybaka kol czności; że haczyk jego
„wędki zaczepił się gdzieś o pal, wbi-
lty już z tamtej strony rzeki |
| „Policjant, ocknąwszy się, sko-

|czył dó łódki i uderzył w wiosła. Za
chw.lę mial już tuż obok burty gło-
wę rybaka, który raz po raz dawał

nurka, żeby uwolnić wędkę. Zato-
czywszy łódką przepisowe kołó, Bo-
bak przepisowo wyciągnął wiosła w

tej właśnie chwili, kiedy żółta, par-

skaiąca główa wychyliła się z toni.

"Ruch był przepisowy, ale źle obli-
czony: wiosło silnie uderzyło głowę,

na-chwilę pogrążając ją w nurty.

Kiedy. znowu się kazała na po-

wierzchni, Bobak ponownie wyko-
nał manewr ratowniczy, z tym sa-
mym jednak skutkiem. Zapadająca

jęknęła „ra-w Narewgłówacicho
tunku', nie mniej jednak zdołała
jeszcze  wynurzyć się ponownie.

Trzecie, mimowolne zresztą uderze-

nie wosłem było dokładniejsze:
głowa już z wody nie wyjrzała. Ale

dzielny Bobak czuwał, Zgrabnym ru
chem wygarnął topielca, zanurzyw-
szy ramię po sam kołnierz mundu-

ru. Przy tej sposobności BOR
jeszcze Łatę łódką do słupa i dopie-
'ró. po tymciało, całkiem obezwład-
nione owymi. zabiegami, wprawnie
wyciągnął na ląd. :
— „Šžtuczne oddychanie, proto-

'kół 1 raport"— przepowiadał sobie
kolejność czynności, rózkgągnjąc Ła-

   

crystyki działacza2B.B.
rawie ZajączkowSki

Wobec tego, že wykluczonym
jest, by Lis-Błoński był Kńtendiaa.
tem obozu POW, jak to o sobie pi-
sze, sąd uznał zwolnienie Zającz-
kowskieśo z oskarżenia odnośnie
również tego punktu.

Prócz tego sąd potwierdził po-
stawiony przez Zajączkowskiego za-
rzut samochwalstwa,

| Napływ żydowskich
Po blisko 3-letniej przerwie wła-

dze akademickie wznow.ły przyj:
mowanie podań o nostryfikację dy-
plomów lekarskich uczelni zaśra-
nicznych. ż

Do dziekanatu lekarskiego Uni-
wersytetu warszawskiego. wnies.ono

 

u z żydami
yteciew Warszawie
Do poważnych starć doszło również
w Audytorium Maximum na pierw-
szym kursie prawa. I tam również
kilku żydów, którzy nie chcieli za-
jąć osobnych ławek, zostało usunię-
tych z sali wykładowej.

Jak podaje „Nasz Przegląd”, na
terenie Uniwersytetu rozrzucone
zostały: ulotki, domagające się usu-
nięcia żydów i masonów z katedr
prołesorskich.

Od kilku dni na wyjższych uczel-

niach kolportowana jest soda pod

pisana przez organizację pod nazwą

„Akcja obrony interesów polskiej

młodzieży akademickiej". Ulotka ta

zwalcza stanowisko młodzieży pol-

skiej w sprawie osobnych ławek dla

żydów. Za kulisami wspomnianej

organizacji kryje się kilka anemicz-

"nych ugrupowań studenckich z pod
'znaku sanacyjnej lewicy, z osławio-
niem „Legjonega Młodych" i komu-
nizującym „Związkiem Polskiej Mło-
idzieży Demokratycznej” na czele.

 

Bałtyk zamarza
HEL, 17.1. Mróz na Bałtyku: spo-

wodował zniżkę temperatury: morza.

Miejscami pojawiły się na wysokości

brzegów polskich małe kry. Lód za-

toki puckiej, szarzewskiej i nasady

Helu..

 

I tak ich jest dosyć...
lekarzy z zagranicy
już 200 podań. Wśród zgłaszających
się prawie wszyscy są żydami. Ozna
czą to dalsze zażydzenie zawodu le-
karskiego w Polsce. .

Dziś, gdy cały kraj walczy o od-
tżydzenie Polski, władze udzielają
nowych koncesyj.

 

| Około 100 tys. osób głoduje
na Wileńszczyźnie

Skutkiem nieurodzaju w ub. ro-

ku całe wsie w powiatach Wileń-
zostało w.d-

mem głodu. ‚ ‚

Z nastaniem zimy rolnicy ci zna-
leźli się w skrajnej nędzy. Dziesiątki

tysięcy włościan nie pos.ada ch!eba
ani ziemniaków.

W. pow: brasławskim i dziśnień-
skirą włościanie poprostu puchną z

głodu. Pokarmem ich jest sieczka,
zgmiłe ziemniaki i buraki.

Według ostatnich donieseń w
powiatach Wileńszczyzny znajduje

się około 100 tys. osób potrzebują-
cych pomocy, gdyż środki jakie po-
siadają w gospodarstwach nie wyr

starczą na wyżywienie w ciągu zi-

my. (h) :

Śmiertelny wypadek na przejeździe
15 b. m. na szlaku Usza—Moło-

deczno, na 109 km. na niestrzeżo-
nym przejeździe kolejowym w Mo-

„łodecznie, pociąg osobowy nr. 454
najechał na „furmankę jednokonną i

rozbił ją. Z.pośród trzech braci

-wicz, został zabity. na miejscu Joa-
chim, Piotr zaś ciężko poturbowany.
Piotrowi Bószcze udzielono na m.ej« .;
$cu pierwszej pomocy, poczem od-
w.eziono go do szpitala. Przyczyną
wypadku była nieostrożność.

Boszków, pochodzących, z, МЯе-` >

tę ma trawie. Na.brzegu. odrazu zja-
miewiadomo. skądi jak,

krzaczyńscy, Ściąśnięci tu osobli-
„dowiska... Nieba-

 

wem. przyb

ką stato. AAS sako ak

Staniec, który ratuńkowemu to:
pieniu. przeciwnika przyglądał się

był dotąd z nieukrywaną życzliwo-
ścią, w.dząc teraz

pulacji wędką. Konsekwentny w lek

cewaženiu wrogar-znowu nic nie: wie -
dział, nie nie słyszał.

Dalszy c'ąg ratowniczej proce-

dury coraz dotkliwiej dawał się we

znaki nieszczęsnemu Łacie. Już La-
ta miał odzyskać przytomność i siły,
gdy oto dopadło go kiłlkanaście par
rąk, niby; w celu wywołania sztucz-
nego oddechu. Niedobrowolny to-
pielec miał już zawołać „ludzie, daj-

cie mi spokój, przecie ja oddycham"
ale akoja ratunkowa wgniotła mu

nos i usta w jamę brzuszną.
—- Zuch Bobak! — chwalił po-

sterunkowego pan kom/sarz. Krzyż
zasługi, jak amen w pacierzu, a mo-
że i awans. Raz dwa, raz dwa, raz
dwa! Mocniej tam, chłopcy zgiąć
topielca w pół. To najlepszy sposób
wyciskania wody z płuc. Raz dwa,
raz dwa..

Bobak gorzał z dumy i radości.
Pospołu z grupą litościwych bliźnich
gniotąc Łatę, meldował posłusznie:
— Przepisowo ratowałem, panie

komisarzu. Zdaje się, że przępiso-
Wo... 3 й > ašių

Latę na lądzie,

żywego, wrócił do milczącejmarii- |

„W, tem ku nieopisanemu zdu-
mien-u obecnych, Łata, dotąd bez-
władny, miękko się wyśliznął-z rąk
ratowników, uniósł się tułowiemi

zwróconą ku rzęce,aw óczach wy-
„raz podziwu, a jednocześn.e'niena-AI ь В 800

 

I 2.

*,W -powietnzu, nad wodą, pizycze-
piona dowędki Stańca trzepotala
„się lśniąca, sprężysta smuga.
— Piękna sztuka — orzekł nie-

jaki Kuch, ' woźny sądu, arb.ter w
sprawach wędkarstwa. Będzie
chyba .ze dwa kilo. . е

Będzie i ze trzyl — poprawił
Klucha Staniec, nieprzytomny z ra-
dości i dumy. Wyciągając rękę po
zdobycz, na „sekti nie ej,
obrócił  promieniejące oblicze w
stronę wroga. Było 'to pierwsze ku
niemu skierowane spojrzenie, był to
akt, uznający formalnie istnienie
Łaty na tym świecie. Pierwsze spoj-
rzenie, które widziało, które chcia-
ło go widzieć, spojrzenie nawet nie
tryumfujące — nawet życzliwe.

Trwało to mgnienie tylko. Zdo-
bywca naglą zauważył zmianę w
twarzy topielca. Malujące się w niej
przygnębienie zmienło się w wyraz
uciechy; — szczęścia nawet.

Staniec już wiedział, o co' chodzi,
wiedział co się stało. Ręka, którą
chwytał trzepoczącą się zdobycz,
pojmała już tylko powietrze.

MW. ciszy rozległ się dźwięczny,
głęboki plusk, a po tym zdrowy,
jędrny śmiech odratowanego topiel-
ca. wą i

raźno stanął na hogach. Twarz miał  
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ZACZAROWANE
KOŁO

Od pewnego czasu zwraca się uwa-

# na różne niebezpieczeństwa i na

różne niedomagania, które nam za-

gražają. Malowanie sytuacji w czar-

nych kolorach przestało być mono-

polem tak zw. „opozycji”. Od czasu
do czasu przemawiają i ministrowie

odsłaniając ujemne strony naszego

Życia, te słowa znajdują poklask w

prasie, która przed tym zawodowo

szerzyła optymizm; podkreśla się

odwagę, śmiałość wysłąpienia i t. d.

Tego rodzaju komplementy można

było czytać z okazji ostatniego prze-

mówienia p. ministra sprąwiedliwo-

ści.

Oczywiście, że lepiej jest odsłonić

prawdę, zamiast ją ukrywać. Nie

podnosimy przeciw nikomu zarzutu,

że swymi wystąpieniami wywołuje

niepokój, że szerzy pesymizm i t. d.,

chociaż dawniej te zarzuty bardzo

często padały w naszą stronę. Ale

możemy z całą siłą podkreślić, że

istnieje bardzo wielki przedział

między słowami a czynami; między

tym, co się mówi, a tym, co się robi,

lub zamierza robić,

Samym gadaniem nikt jeszcze nie

uleczył choroby. Jeżeli człowiek ma.

możność poskarżyć się na swój los,

niewą'pliwie przynosi mu to ulgę

Ale nie można na tym poprzes'a4,

nie wolno ograniczač się do słów

wtedy, gdy się ponosi odpowiedzial-

ność za losy państwa. Nie można też

proponować środków zaradczych,

które pozostają w niewspółmierności

z wielkością uwydatnionego niebez-

pieczeństwa, °

P. minister sprawiedliwości uwy-
datnił bardzo mocno wzrost przestęp-
czości w Polsce. Wskazał na to, že
zaludnienie więzień wzrosło o kilka
tysięcy mimo zwolnienia _ kilkunastu

tysięcy więźniów przez amnestię, Za-
powiedział najenergiczniejszą, naj-

bezwzględniejszą walkę z nadużycia-
mi. Wszystko bardzo pięknie. Ale

czy przestępczość uda się usunąć sa-

mymi tylko mechanicznymi środka-

mi? Czy przestępczość zmniejszy

się, jeżeli wymiar sprawiedliwości
będzie tani, szybki i surowy? Niewąt-
pliwie w niektórych przypadkach

może pomóc zaostrzenie kar, przy-

śpieszenie wymiaru sprawiedliwości
itd. Ale to nie wystarczy. By usu-

nąć przyczyny zła, trzeba sięgnąć

głębiej,

Wzrost przestępczości -w Polsce
tłumaczono sobie w bardzo pros'y
sposób: natężeniem kryzysu. Ale o-
becnie, jeżeli jest poprawa gospodar-
cza, a mimo to przestępczość wzra-
sta, to trzeba szukać innych przy-
czyn. Nie wskazuje się na to, że
tłem wzrostu przestępczości jest pod-
kopanie powagi prawa. Nie wskazu-
je się na to, bo trzebaby ustal*ć zwią-
zek, zachodzący np. między naduży-
ciami przy wyborach komunalnych,
Popelnionymi przez wójtów i sołty-
Sów, a zwyczajnymi ich nadużyciami,
za które oni siadują w kryminałach.
Wskazanie źródeł zła, to krytyka,
sięgająca zbyt głęboko. Dlatego w
mocnych słowach z jednej strony
stwierdzą się zło, a z drugiej propo-
nuje bardzo słabe i połowiczne środ-
ki zaradcze.

Uczestniczył dalej Sejm w pokazie
rozpraszania manifestującego tłumu
w Golędzinowie. Ten pokaz, to sym-
bol naszej rzeczywistości. [Istnieją

różne objawy polityczne. które cza-

sami przybierają postać, wywołującą

reakcję władz policyjnych. Ale czy
do tego można sprowadzić całe na-
sze życie polityczne, czy w ten spo-

sób usunie się wszystkie trudności?

Wielu ludzi mówi dzisiaj dużo o

Żydach i sprawie żydowskiej. Mówią
nawet ci, którzy niedawno jeszcze

uporczywie milczeli. Czasami nawet

ci neofici antysemityzmu używają
bardzo mocnych wyrażeń. Ale gdzie
są czyny, gdzie są praktyczne wnio-  
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Ilość klientów

2.489.881

Wklady

‚ 895.668.822 zł

  
 

   

 
 

 

 
 

ski, ktėre są logicznym następstwem

tych słów? Jeżeli na niebezpieczeń-

stwo żydowskie wskazuje członek

izb ustawodawczych, to ma obow'ą-

zek wystąpić z odpowiednimi projek-

tami ustaw, A już nie ma żadnej

proporcji między wielkością zaga-

dnienia żydowskiego a dyskusjami

prasowymi, wyszukującymi dla Ży-

dów różne tereny kolonizacyjne. N'e-

którym ludziom się zdaje, że w ten

sposób załatwią sprawę żydowską.

Wiele mówi się o niebezpieczeń-

stwie komunistycznym; wskazuje się

na to, że komunizm w Polsce posłu-
guje się także i legalnymi organiza-

cjami społecznymi, Ale ci sami, któ:
rzy prowadzą propagandę antykomu-

nistyczną, patrzą przez palce na

działalność tych instytucyj. Znowu

niewspółmierność między słowami a
czynami.

Tę niewspółmierność widać na
każdym kroku. Dużo się mówi i pi-
sze, ale do istotnych czynów droga

bardzo daleka. Ma się wrażenie, że

wielu ludzi w Polsce obraca się w

zaczarowanym kole słów i półśrod-
ków, a zatrac'łe już zdolność rzeczy-

wistego działania.

R. RYBARSKI   

Obrót w 1936 r.

30.000.000.000 zł

Lokaty własne

i nieruchomości

748.702.404 zł

 

 

 

 

 

Przegląd prasy
O WCIĄGNIĘCIE LUDOWCÓW

DO FRONTU
„ANTYFASZYSTOWSKIEGO"

Od tygodnia prowadzi „Dziennik
Popularny” kampanię za pozyska-
niem ludowców do frontu „aniyfa-
szys owskiego”. Pozos'aje ona w
związku ze zwołanym na 17 Ъ. м.
kongresem Sironnic'wa Ludowego.
„Dziennik Popularny'* posunął s'ę aż
do żądania wydalenia ze S'r. Lud.
„agiłatorów reakcji”, co podnieśliś-
my już na tym miejscu, wyrażając
przypuszczenie, że „Dziennik* mógł
do tej reakcji” zaliczać tylko grupę
Piasta z Witosem na czele, gdyż ta
właśnie grupa uchodzi w S'ronnic-
twie za najbardziej umiarkowaną i
najbardziej niechętną do współdzia-
łania z socjalistami, komunistami i
Żydami.
Obecnie „Dziennik Popularny"

wycofuie się ze swego ataku na Pia-
sta (zwłaszcza że i „Robo'nik” od-
ciął się od tej kampani;) i tłumaczy,
że miał na myśli nie P'astowców. ale
jakichś „ukrytych i jawnych, nasła-
nych agentów sanacyinej i endeck'ei
reakcjj w Stronnictwie Ludowvm"
Ci to „agenci „chcą poróżnić Str
Lud. z socjalistami i z resztą demo-
kracii i pronaduiac  separatv7m
chłopski. rorhiiaia siły lewicv”* Ko-
$0 iedrak „Dziennik“ do tvch agen-
tów zalicza? Bo jeśli chodzi o nie-

 

chęć do frontu wspólnego z żydo-ko-
muną i socjalistami za przykładem
Łodzi, to niechęć tę podziela chyba
większość Sironniciwa Ludowego.
Au'or wsiępnego ariykułu w „Pia-
ście”, podpisujący się literą W. wy-
raźnie zaznacza, że

„nie jest ani zadaniem, ani interesem
chłopów zaprzysięganie się komukol-
wiek na prawo, lub lewo, bo oni mają
własną roje, interesem Polski i wla-
snym podyktowaną. Posiadają także
kosztowne doświadczenia, których tak
predko nie zapomną”.
Wynikałoby z tego, że ludowcy

chcą iść własną drogą a nie łączyć
się z żadnym frontem, Zwrot zaś o
„kosztownych doświadczeniach mo-
że oznaczać przypomnien'e ataku
PPS. w r. 1923 na rząd Witosa i
„krwawego Kiernika* oraz współ-
działanie tejże PPS. z piłsudczyzną|
w przewrocie maiowym — również
przeciw rządowi Witosa.

Z BIAŁORUSINAMI
I UKRAIŃCAMI

W swych fantazjach o froncie an-
tyfaszys'owskim, orśan p. Barlickie-
$0 widzi już nawet Ukraińców i Bia-
łorusinów maszerujących zgodnie z
polską lewicą przeciw „kapitalizmo-
wi” i „faszyzmowi” polskiemu:

„Ścisłe współdziałanie całego obozu
demnkracii polskiej, ukraińskiej i b'ało-
ruskiej nie tylko wyzwoli jeszcze raz po-
tężną energię opozycyjną mas, ale tę po-   

t energi 6 może we właści-
pozytemat F orz

A więc Żydzi, komuniści polscy,
ukraińscy i białoruscy, socjaliści i —
ludowcy mają utworzyć „blok demo-
kratów, walczących z faszyzmem”.
Jest to dosłownie przepisana z u-
chwał Kominternu instrukcja na
przygotowywanie rewolucji komuni-
stycznej.

Stron. Ludowe winno się odciąć
jak najściślej od tych inspiracyj mo-
skiewskich, zwłaszcza, że wysuwa-
jący je w „Dzienniku Popularnym"
ludzie przybierają na siebie maskę
ludowców.

"ZA BOLSZEWICKIE PIENIĄDZE

„Mały Dziennik“ donosi, że

„w ostatnich dniach Komintern posta-
nowił rzucić duże peniądzę na akcję
asową w krajach sasieżnicii Związku
wieckiego. Dn Polski ma wpłynąć su-

ma2.000009 koron czeskich, przy czym
wbrew dotychczasowej poltyce — cał-
kowicieprzeznaczona łat na jedno z
pism codziennych”.

Nie wiemy, o jaki dziennik chodzi,
czy no nowo powstać mający, czy 'o
już istniejący. :
W styczniu b. r. zaczęly о-

dzić dwa pisma codzienne: a.s0-
cjalis'yczne, drugie frontowo - ludo-
we. Ma jeszcze polawiė się codzien-
ny organ Z.Z.Z. Wreszcie jeden z
dzienników warszawskich stał się
organem antyklerykalnego nauczy»
cielstwa.

         



„Bereza włożyła chłopom kłonice w ręce”
symbolika zajść w Czyżew.e

Czyżew stał się głośny w całej Pol
sce, a także można się o nim wiele do
wiedzieć z łamów prasy zagranicznej
Q wypadkach czyzewskich dyskutuje
się w Sejmie i w rządzie, w domach
i na ulicach. Po Przytyku, Odrzywole
i Mińsku Mazowieckim przyszła kolej
na Czyżew, małą mieścinę w powie-
cie Wysoko - Mazowieckim. Powiat
ten należy do województwa białostoc
kiego, którym rządzi obecnie wojewo-
da Kir tiklis, znany ze swoich rządów
na Pomorzu.
Do Czyżewa wysyłają sprawozdaw

ców rozmaite Jisma polskie i zagra-
niczne. Ponoć bawił w tym miastecz-
ku korespondent angielskiego „Time-
sa'. Również przybyła tam reprezen
tantka wileńskiego „Słowa'”,z której
reportażu podajemy najważniejsze
ustępy poniżej.

E: KTO ZACZĄŁ?
T „Rozmawiałam w Czyżewie z roz-
maitymi ludźmi, muszę się zdobyć na
objektywizm, żeby powtórzyć to co
słyszałam z tylu ust. Wszystkie pra-
wie opowiadania były sprzeczne. Ży-
dzi ciąśną do Sasa, Polacy do Lasa.

   NAJWIĘCEJ DOKUCZAJĄ
CZASBODCZ

ZIMNĄ: NIĘPOGODY

 

    

 

ECIWREUMATYCZNY
DO KAPIELI „OSMOGABN”*

OJA TE BOLE
   
  
 

Z KRAKOWA
7 Teatr im, J. Slowackiego: niedziela
popoł. „By rozum był przy młodości”,
wiecz. „Burza”.

Kina polskie:
Apollo: Matura,
Promień: Kain i Mabel.
Stella: Burzasnad Andami,

„ Swit: Dla Ciebie Mario.
„ Sztuka: Oskaržona.
Uciecha: Szarża lekkiej brygady.

, Xe Stronnictwa Narodowego. — Dziś
+ niedzielę, o godz. 11-ej w lokalu 5. №
Rynek Gł 6 zebrania walne członków |
koła 3 („Grzegórzki—Dabie”) i 5 („Śród
mieście”). Wstęp do lokalu mają tylko
członkowie wymienionych wyżej kół (3

£ 5-go). Inni członkowie mogą się udać
na zebranie koła 8-go („Zwierzyniec”) w
lokalu przy ul. T. Kościuszki 84,

Posiedzenie wydziału Inst. Filozoi, Pol-
skiej Akademii Umiejętności odbędzie
się w poniedziałek 18 b. m. o godz. 6
wiecz: Na porządku dziennym: dr. Kazi
mierz Lepszy: Zyśmunt III a Jan Zamoj-
ski w latach 1589 — 1592,

Wyrok w procesie fałszywego kapita-
na. — W piątek, po kilkudniowej rozpra
wie zapadł w krakowskim Sądzie Okrę
gowym wyrok w procesie głośnego о-
szustą Czesława Radosza z Zawiercia,
występującego ostatnio — oczywiście
bezprawnie — w mundurze kapitana
Wojsk Polskich. Po przemówieniach ad-
Wokatów i prokuratora, sąd ogłosił wy-
rok, w którym uznaje Radosza winnym

_ wszystkich prawie zarzuconych mu w
akcie oskarżenia czynów i skazuje go na
3 i pół roku więzienia, z zaliczeniem a-
resztu śledczego, oraz na pozbawienie
praw publicznych na lat 5.
Nauka a Obrona Państwa. — Uniwer -

sytet Jagielloński wystąpił z aktualną i
ze wszechmiar godną poparcią imprezą.

Mianowicie t. zw. „Powszechne Wykła-

dy Uniw. Jagiellońskiego" organizując

cykl wykładów na temat „Nauka a Ob-

rona Państwa”, na który złoży się 11 in-
teresujących i ciekawych odczytów wy*

bitnych uczonych profesorów tego Uni-

wersytetu, Odczyty te mają omówić ja-

ko temat mobilizację poszczególnych

dziedzin nauki dla celów obrony pań-

stwa. Wykłady te odbywać się będąw

niedzielę o godz. 18-ej w sali Kopernika

U. J., wstęp dla dorosłych 50 gr., dla mło

dzieży 20 gr. Pierwszy wykład z tego cy

klu odbędzie się w niedzielę, 17 b. m.

Mówić będą: J. M Rektor U. J. prof.

dr. Szafer — słowo wstępne i prof. dr.

Jas Nowak „Surowce kopalne Polski”,

"nad Czyžewem.
już oddawna, że 

Najdrażliwsze pytanie pada: „kto za
czął?* Trudno o zgodność zdań w tym
wypadku. Sprawa jednak miała pod-
łoże czysto - gospodarcze" — nikt nie
zaprzeczy. Do tego roku Żydzi mieli
hegemonię nad całym handlem w Czy
żewie, nagle Stronnictwo Narodowe
zaczęło stosować akcję bojkotową.
_ W końcu ubiegłego roku znów pow
stały <ztery nowe polskie sklepy, i
spółdzielnia rolnicza, która pod kie-
runkiem miodego ale nadzwyczaj e-
nergicznego studenta W. S. H. rozwi-
jała się doskonale.
Ta spółdzielnia zwłaszcza była solą

w oku żydowskich kupcć'w zbożo-
wy'h. Zaacitowani odpowiednio chło-
pi przestali zbywać zboże u Żydów, a
zaczęli ściągać hurmem do spółdziel-
ni.

CENY PŁACONE NA RYNKU
Początkowo wytworzyła się jednak

sytuacja paradoksalna. Żydzi chcąc
ściągnąć klientelę, zaczęli kupować
ze stratą po cenie wyższej, niż gieł
dowa. Płacili 18 zł. za metr podczas
śdy w Warszawie dawam 17 zł., a o-
płata przewozu jednego metra wyno-
si 1 zł. 20 gr. W tym samym czasie
spółdzielnia kupowała zboże po 15 —
16 zł. za metr. Wyglądało, że tym ra
zem Żydzi wygrają, ale upór mazo -
wieckich chłopów wziął górę, Oka-
zuje się, że kupcy żydowscy otrzymy
wali zapomogi z Funduszu Międzyna-
rodowej Pomocy Żydom tytułem zwro
tu strat, potem zapomosi cofnięfo i
kupcy żydowscy musieli obniżyć kon
sekwentnie ceny. Wtedy już spółdziel
nia płaciła wiecej i zagarnęła w swo
je ręce całą klientelę.

WYLANE MLEKO I PIKIETY
Akcja bojkotowa postępowała da-

lej. „Ino patrzeć, jak Żydy pójdą z
Czyżewa precz”, mówi chłopka na
rynku w miasteczku. To samo widocz
nie powiedziały wszystkie gospody-
nie z okolic Czyżewa, Nuru, Zambro-
wa, czy Ciechanowa i zerwały stosun
ki handlowe i parlamentarne z żydow
skimi kupcami. Gdzieś na szosię wyla
no Żydówce mleko z konwi, mleko ku
pione z trudem u jakiejś niesolidarnej
gospodyni, gdzieś pobito jaja. No-

wocześni Don Kiszoci mazowieccy za
częli walczyć z wiatrakami, parę wia-

traków żydowskich runęło podciętych

siekierą. A w Czyżewie wystawione

pikiety przed sklepami żydowskiemi
skierowywały klientelę polską do i-

dentycznych sklepów | chrześcijań-
skich. „Uj będzie nam kadoches" —

lamentowali czyżewscy Żydzi.

SYMBOLIKA WYRĄBANYCH
DRZWI

Wodzem „narodowcėw“ czyżew-
skich był Organiński, Wywiezienie go
do Berezy Kartuskiej oraz dwóch in-

nych: adw. Jursza i Stefana Kraszew-

skiego było wyrąbaniem drzwi do

prawdziwych rozruchów, przez te wy
rąbane drzwi runął tłum groźny, nie-

nawistny i szedł z głuchym pomru”

kiem przez ciche zazwyczaj ulice Czy
żewa. *

Wszyscy twierdzą jednak zgodnie,
że Organiński powstrzymywał od roz
ruchów i nawoływał tylko do bojkotu
gospodarczego.

POMRUK TŁUMU

Pewnego dnia przed samymi świę-

tami przez uliczkę Czyżewa wali śro

mada ludzi. Tłum groźny, nieustępli-

wy, szary. Krzyczą „oddajcie nam

Organińskiego'. Delegacja idzie do

posterunku policyjnego, komendant
długo konferuje z nią, gdy tłum z nie
pokojem czeka na rezultat rozmowy.
Tymczasem z Białegostoku sprowa-

dzono już dodatkową kolumnę poli

cji Zanim delegacja zdołała powtó-

rzyć gromadzie treść swojej rozmo-

wy, tłum na widok nadchodzących od

działów policji rozszedł się. I to był

początek, burza nadciągała.

TRAGICZNY JARMARK

Wreszcie przyszedł dzień rozpęta-

nia się nawałnicy, która przeciągnęła
Władze wiedziały
taki dzień nastąpi.

oddziały policji wzmocniono sprowa-

dzonymi z innych miast.

I zaczęło się. Odbywał się właśnie

wielki, doroczny jarmark. Na targowi

sku udięcynnóh granicy miastaze -

brał się tłum, czekat na hasło. Aż ha-

sło przyszło z miasta.
Jakiś młody „nasodowiec”, stojący

jak zwykle na pikiecie przed sklepem

żydowskim został zaatakowany przez

sklepikarkę - Żynówkę, jej mąż ude

rzył go kułakiem w pierś. Uderzony

unadł.
W kilka chwil po tym poszedł krzyk:

„Żydzi biją naszych braci”. I rozpo-

częły się rozruchy, które w ciągukil- 

ku godzin przyniosły krwawy plon.
Polacy bili się z Żydami i z policją,
policja rozpędzała tlum kolbami i gu
mowymi pałkami, rozwścieczeni chło
pi kłonicami walili w kogo popadło i
gdzie popadło, naoślep, na odlew.

Padł śmiertelnie ranny Żyd Jelin,
posypały się ofiary po obu stronach

walczących. Jeden z młodych przy-
wódców narodowych Cymer sam wal-
czył z policją, polanem uderzył poli
cjanta po głowie i straszliwie zmasa

krował mu twarz.
Żydzi zaczęli przeskakiwać płot

cmentarny i chować się między mogil

ne pomniki, straszni, czarni, wymaza

ni krwią i błotem, prędzej do upio -

rów, niż ludzi podobni. Tłum poszedł
dalej na miasto. ;

ROLA BEREZY
Wśród tego rozgorączkowania pa-

dła jeszcze jedna niewinna ofiara,

tym razem nieostrożności. Na poste-

runku policjant manewrował  ręcz

nym karabinem i nieopatrznie wystrze

lit, kuli trafiła w gospodynię domu

Gwardjakową, która potem zmarła w

szpitalu naskutek rany. Główny bo-

hater zajść Cymer ukrywał się długo

po okolicznych wioskach, w czasie je

dnej z rewizyj przesiedział w piecu

do chleba, wreszcie widząc, że poli -
cja chodzi mu po piętach, zgłosił się
sam na posterunek. Siedzi obecnie w
więzieniu w Łomży.
Taki był przebieg zajść czyżew-

skich. Można je oświetlić tak lub ina-

czej, żydowskie gazety zamieszczają
tasiemcowe artykuły, wypisują lita -

nie poszkodowanych, gazety endeckie

określają rozruchy jako odpowiedź
na agresywną postawę Żydów. I gdzie
jest wobec iesę prawda?
Prawda kryje się głębiej. Bereza

Kartuska, która miała być tłumikiem,

miała od rozruchów powstrzymać roz

; gorączkowaną ludność, pchnęła ją do

tych rozruchów. Bereza Kartuska wło

żyła chłopom kłonice w łapy. I io jest

polityczse znaczenie zajść czeżyw -

skich“.

 

'w organie 

Na marginesie procesu
przeciw członkom O. U. N. w Równem

Przed Sądem Okręgowym w Rów-

nem, toczy się rozprawa przeciw 13

mieszkańcom m. Kostopola i powia-

tu, oskarżonym o „przynależność do

organizacji ukraińskich nacionalistów

io działalność, mającą na celu oder-

wanię od Państwa ieśo obszarów

poludniowo - wschodnich oraz nsiło-
wanie podpaleń sklepów i domów
żydowskich w Kostopolu. Wediug

altu oskarżenia. na terenie śmin

dereżańskiej i kostopolskiej, oskar-

żeni rozpoczęli ożywioną działa!ność,
utrzymując ścisły kontakt z władza-
mi egzekutywy krajowej O.U.N., od-

bywali zebrania konspiracyjne i ćwi-

czenia wojskowe, Wybitną rolę

wśród organ'zacii odėrywali Piotr

Lewczuk, Michał Sereda i Stełan Na-'
zarewicz. W czasie rozprawy, oskar-

żeni z małymi wyjątkami przyznają
się do przynależności do tej wywro-

tywej organizacji, Można wywnios-

kować, że akcję podpaleń prowadzili
w celu wywołania zamętu i niepokoju

na terenie powiatu kostopciskiego,

który na ośół jest dość zradykalizo-
wany.
Na marśinesie wspomnianego pro”

cesu, musimy podać dwa bardzo zna

mienne fakty, Otóż wiekszość oskar”

żenych, a zarazem podpalaczy nale-

žala do O.U.N. a równocześnie i do

„Proświtiańskich Chat“ bedacych
emanacią „Wołyńskieśo Ukraińskie-

go Objednania“ prorządowej Organi-

 
grantów Ukraiiców przy poparciu

p. wojewody Józewskieśo. „Proświ-

tiańskie Chaty”, cieszą się też daleko

idącym poparciem czynników admi-

nistracyjnych.
Qmawiane podpa!enia, miały miej-

sce w lecie zeszłego roku. W tym też

czasie, do Kostopola przyjechali dwaj

działacze Stron. Nar., którzy rozpo-

częli pracę organizacyjną. Wkrótce

oficjalnym, tygodniku

„Wołyń”, wychodzącym w Łucku,
powszechnie uważanym za orózn p-

wcjewedy Józewskieśo, ukazał SR |

artykuł pt, „List z Kostopola — Go-

ścinne występy panów z mieczyka”

  

    

mi”. W artykule tym, (który został

już przez nas napiętnowany W nume-

rze 239 „WDN' z 1 września 1936r.
w korespondencji pt. „Podie insynua-

cje pisma sanacyjnego') sprawę oma"

wianych podpaleń, pozwolono sobie
łączyć z dzialalnością Str. Narod. na
terenie Kostonola.
W poskim słowniku nie spotyka”

my odpowiedniego słowa, żeby móa
określić tego rodzaju „„wyczyn* sa-

nacyjnego tygodnika „Wołyn*. Spra»

wa całą ostatecznie dojrzała, Oczy”

wiście obóz narodowy — nie miał be
i nic nie mógł mieć wspólnego z akw
cią sabotażowo - terrorystyczną na

terenie pow. kostopolskieśo, — na-

tomiast podpałaczami byli, rzłonko-
wie organiz. oświatowej „Proświtiań-
skich Chat", cieszących się jak już
zaznaczyliśmy poparciem wojewódze
kich czynników oficialnych.

Jest io natomiast ieszcze jedem
kwiatek charakteryzujący panujące
stosunki na Wołyniu.

 

NY".
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zacji, powołanej do życia przez emi- mamszenmanuznnzna 

Zapytanie
ks. biskupa Łukomskiego

w szrawie adw. Jursza
W związku z aresztowaniem w dniu

20 grudnia ub. r. wCzyżewie adwoka
ta Jursza J.E. ks. biskup Stanisław
Łukomski ze względu na to, że p.
Jursz jest prezesem Paralialnej Akcji
Katolickiej zwrócił się w dniu 24
ub, m, do władz wojewódzkich z pro-
$5а o wyjawienie powodów, dla
których p. Jursz został aresztowany
i wywieziony do Berezy.

РТОЕНОО ENEZTSZRYTWTYZOWSEZKOTSRZA

   

Z CALEGO вЕАБ
KĘPNO
олпа ло

17-letni miodzieniec wynalazł nową

turbinę, — Włodzimierz Jędrzejewski,

uczeń gimnazjum koedukacyjnego w Kęp

nie, odznaczający się wybitnymi zdol-

nościami w dziedzinie techniki i fizyki,

wynalazł wirnik (turbinę), który dzięki

odpowiedniej konstrukcji może być pę-

dzony wiatrem lub wodą, wyzyskując

prawie w stu procentach ich energię.

Wirnik może wytwarzać prąd elektrycz-

ny, pompować wodę itp. Można go za-

instalować na rzekach o małym nawet

spadzie,a więc nizinnych. Wynalazca

otrzymał z urzędu patentowego wWar

szawie świadectwo ochronne zarej. pod

nr, 6112.

Ze względu na małe koszta instalacji

wirnika, jak i tanią eksploatacię prądu

elektrycznego, winny się miarodajne

czynniki zainteresować wynalazkiem. O-

becnie młodociany wynalazca pracuje

nad ulepszeniem silnika spalinowego.

STANISŁAWÓW

Pożegnanie dyr. Tadeusza Jareckiego.

—Na trzecim koncercie symfonicznym

Tow. Muz. 19 stycznia w Teatrze zapo-

wiedziany jest pożegnalny występ Tadeu

sza Jareckiego, dyrektora Konserwato -

rium i działu 'perowego Towarzystwa.

Dyr. Jarecki ustępuje ze swego stanowi

ska po pięciu latach działalności, opusz-

czając Polskę i udając się w podróż kon-

certową po Europie.

Na koncercie wystąpi też p. Louise

Llewellyn Jarecka, artystka śpiewaczka

estradowa Nowego Jorku i Paryża. Pro-

gram obejmuje uwerturę Euryanthę We

bera, Pierwszą Symfonię Brahmsa, utwór

Cezara Francka na sopran i orkiestrę, 0-

raz Litanię Ostrobramską Moniuszki na

chór, głosy solowe i orkiestrę Ze wzglę

du na osoby wykonawców koncert ten

wywołuje ogólne zainteresowanie.

 

 

POZNAŃ

Opiatelt Młodzieży Wszechpolskiej, —

We wtorek 12 stycznia b. r. odbył się w
salach Domu Akademickiego - opłatek

Młodzieży Wszechpolskiej. Zorganizowa

ła go sekcia koleżanek pod przewodni-

ctwem koleżanki Krzywińskiej. W mi-

łym i pogodnym, urozmaiconym przy -

byciem „ś$wiazdora”, nastroju spędzono

wieczór w koleżeńskim gronie.

II kurs kandydatów M. W, — Mło-
dzież Wszechpolska w Poznaniu orga-
nizuje dla swych członków drugi kurs

kandydatów. Kurs rozpoczyna się we
wtorek 19 stycznia b. r. o godz. 20-ej w
lokalu Młodzieży Wszechpolskiej, przy
ul. św. Marcina 65 m, 9.

 

WŁOCŁAWEK

Stronnictwo Narodowe w walce z ko-
munizmem, — Od jakiegoś czasu daje się
zauważyć wzmożona agitacja komuni-
styczna szczególnie na terenie wiejskim,
Różne podejrzane indywidua chodzą od
domu do domu i pod pretekstem sprzeda
ży pewnych przedmiotów, a nawet
wprost literatury wywrotowej, namawia
ją chłopów do popierania „frontu ludo-
wego", wyrżnięcia burżujów i uwolnie-
nia się z niewoli faszystowskiej.
Wpływom tej roboty ulegają przede

wkszystkim małorolni i służba folwarcz-
na, tworząc tak zwane związki zawodo
we jako pokrywką jawnej działalności
komunistycznej, ‚
Co gorsza, że akcji tej nie paraliżują

żadne organizacje ani czynniki. Co praw
da, stworzono tu i ówdzie komitety sta-
rościńskie do walki z komunizmem, ale
i na tym skończono ca'ą „walkę”. Nic
więc dziwnego, że w tych warunkach je-
dynie Stronnictwo Narodowe mimo róż
nych szykan prowadzi systematyczną
akcję, mającą za główny tel paraliżo-
wanie rozkładnwej roboty wywroto-
wej. W tym celu, m. in. środkami używa

 

 

f zebrań większych, na których przystęp
nie wyjaśnia się społeczeństwu istotę ko |

munizmu, jego cele 1 metody oraz sposo

by przeciwdziałania tej chorobie społecz

nej. Zebrania te, od dłuższego czasu pra

wadzone, cieszą się ogromną frekwencją

i są naogół potężnym środkiem propagan

dowym. W ostatnich dniach takie zebra

nie odbyło się w Lubieniu, przy udziale

600 osób, ma .którym przemawiali: red.

Starczewski i p. Pytko. Podobne zgro-

madzenie odbyło się w Brześciu Kuj. W

obecności około 500 osób, na którym.

przemawiali: p Pytko, red. Starczewski

ip. Kuskowski. Mimo dużej ilości komu-

nistów, którzy pragnęli rozbić to zebra-

nie, mówcy spokojem swym i stanow -

czością doprowadziii do końca swe wy*
wody. Jedynie po zebraniu zaśpiewali

komuniści  „Międzynarodówkę”. Nie

mniejszym sukcesem cieszyło się rów -

nież duże zgromadzenie w Radziejowie

Kuj. przy udziale około 800 osób, na któ

rym przemawiał p Pytko. Panujący na
sali nastrój i postawa większości zebra*
nych uniemożliwiła i w zupełności spa

raliżowała wszelkie próby elementów

komunistycznych.

W całkowitym porządku wysłuchano

wywodów mówcy, którego obdarzono
hucznymi oklaskami oraz wzniesiono 0*
krzyki na rzecz Polski Narodowej oraz

okrzyki antykomunistyczne Po wszyst-

kich tych zebraniach odśpiewano Rotę.
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BAL PRASY —najweselsza zabawa karnawaltu

Kontyngent jest zadużył
Policja na tropie żydowskiej afery mięsnej...

 

Pó otrzymaniu stosunkowo wyso-
kiego przydziału mięsa na stycznio-
wy! ubój rytualny (3,6 kg na głowę)
żydźżi nie uspokoili się, przeciwnie—
szturmują: do- wszelkich możliwych
władz, delegacje” wędrują do. War-
szawy; województwo tonie: w masie
podań; A' zawsze ten sam refren:
zwiększyć kontyngent! Przyznać do-
datkowy kontyngent na styczeń! Zu-
pełnie jak w sklepiku żydowskim:
„Nu; może- wielmożny pan cokol-
wiek dołoży?

Województwo, rozpatrującT

mo spożywane przez dziwnie zgło-
dniałych żydków. Afera wykryta,
była zakrojona na szerszą skalę.
Gdyby sprawna policja nie wpadła
na trop — sytuacja faktyczna stała-
by się nie lepsza, niż przed wejściem
w życie ustawy — żydki, wykazaw-
szy się znaczną ilością sprzedanego
mięsą — deja, good kon-
tyngentu, a my jedlibyśmy awne-
mu odpadki ech e Miej-
my! nadzieję, że strata, spowodowa-
na wykryciem i skonfiskowaniem ol-
brzymich zapasów koszernego mięsa

 

oduczy tego i wszystkich innych
kupców Polaków od wdawania się
w brudne kombinacje z żydami, tem-
(bardziej, że, prócz straty mięsa, gro-
zi tak tżrydom, którzy sprzedali, jak
i Polakom, którzy kupili, wysoka:
Кага grzywny i. aresztu (ustawa o'
uboju mówi o 3 tys. zł.)., Pozatem ро-
służy ten wypadek za* wymowny 4,
spowiedzamy się, wystarczający) to
mentarz do odmownej odpowiedzi
władz wojewódzkich na wszelkie za-
biegi żydowskie o podwyżkę kon“
tyngentu. . (In)

nia, wysłuchując delegacje, —ktore zn—2722225x2--x73:252752—5xx575507777 57575.

Wyniki wyborów do Zarządu Pomocy |
Lekarskiej dla Pracowników Miejskich

prawiły i dowodziły, że ludność ży-
dowska g.nie z braku mięsa, zaczy-
nało zwolna ulegać. A może rzyczy-
wiście? A gdyby tak tym biednym
żydkom dołożyć mięsa, o które tak
proszą?

Ale szczęśliwy zbieg okoliczności po
zwolił zapobiec tej niczym nie uspra-
wiedliwionej zmianie kontyngentu na
korzyść żydów. Oto dwa dni wstecz
policja wileńska otrzymała poufne
wiadomości, że należy przypilnować
kilku kupców żydów, którzy robią
jakieś machlojki z mięsem b.tym ryj
tualnie. Znany „łapacz”, posterun-
kowy P. P. Plichta, zasadził się wy-
śledził i złapał... koszerne mięso w
olskim sklepie na ul. Jagiellońskiej.

Właściciel, którego nazwiska nie wy-
mieniamy, tym razem, żeby mu za-
oszczędzić wstydu — połakomił się
na niską cenę i kupował od żydów
tylne: części bitych sztuk, których
to części żydzi nie chcą jeść dla ja-
kiegoś przesądu, uważając że za nie-
czyste, a więc akurat dobredla,„go-
jów". Teraz więc już wiemy, gdzie
się podziewa mięso koszerne, rzeko-

EDIT SIDA PEZET TE BNS

„Żywa pochodnia

W dniu wczorajszym odbyły: się
wybory do Zarządu Pomocy Lekar-
skie dla Pracowników Miejskich.
Głosowanie odbywało się odgodz. 8-
ej rano do godz. wieczorem w lokalu
Związku Prac. Miejsk. przy ul. Do-
m'nikanskiej Nr. 2.
O godz. 8-ej wiecz. Komis'a Wiy-

borcza przystąpiła do obliczania gło-
sów. Złożono 835 głosów, z których
3 unieważniono.

Na listę Nr. 1 padło 293 głosy,

CHOINKA W RODZINIE KOLEJOWE
W. dniach 8,9 i 11-go b, m. Sekcja:

Pań Koła Wileńskiej Rodziny Kiole-
jowej urządziła wzorem lat ubie-
głych w salach Ogniska F. P. W.
choinkę dla dzieci kolejarzy.

Wszystkie -zapisane na choinkę
dzieci otworzyły torebki z łakocia-
mi, a ponadto najbiedniejsze obda-
rowano ciepłymi sweterkami. Szczo-
dry byt -Mikolaj w tym roku. Ogó-
łem wydano bezpłatnie 450 paczek.

na listę Nr. 2 — 539 głosów. Wobec
tego lista Nr. 1 otrzymała dwa man-
daty, a lista Nr. 2 — pięć, |

Wybrani zostali:
z listy Nr- 1 pp.

Baranowicz Julian, mgr. Syliwa-
nowicz Mieczysław;
z listy Nr. 2 pp.: :

Grygield Antoni, Skaba Stani-
sław, Piątkowski Jan, Kuran Wła-
dysław, Nahorski Romuald.

udział w zabawie. :

Na umilenie wieczorów złożyły.
się piękne widowiska scen.czne,
tworzone. przez zespoły dziatwy
szkoły powszechnej i _ śliczne po-
pisy wychowanków szkoły baleto-
wej p. Sabiny. Dolskiejį "następnie
zabawa na ładnie udekorowańej sali
Przy skocznych dźwiękach orkiestry
F. P. W., dopełniły wieczorów.

Całość bardzo efektowna pozo-
« Wejednej ze szkół powszechych ze słodyczami, 350 sweterków i 250 stawiła w duszach dziatwy najlepsze

wydarzył się onegdaj tragiczny wy-
padek. Mianowicie 10-letnia Stani-
nisława Sarachanówna (Nowogródz-
ka 55), stojąc blisko przy otwartym
piecu, zapaliła sobie sukienką. Pło-
"mienie błyskawicznie objęły całe u-
branie dziewczynki.
moc służby, która z trudem zrzuciła
wierzchnie ubranie uczenicy. Sara-
chonówna odniosła ciężkie poparze-
nia ciała i w stanie ciężkim skiero-
wana została do szpitala św. Ja-
kóba. (h)

“

(Od ziarnka do ziarnka
Stosunkowo niedawno zaczęły

powstawać Kasy Bezprocentowe w
Wilnie. Istnieją i działają dotych-
czas na terenie naszego miasta dwie
Kasy, a trzy ponadto oczekuią za-
twiendzenia . przez odpowiednie
czynniki. Są to Kasy przy parafji po-
Bernardyńskiej, Ostrej Bramie, Ser-
ca Jezusowego. W dniu 14 b. m. po-
wstała jeszcze jedna Kasa Bezpro-
centowego Kredytu w branży kra-
wieckiej. Zebranie odbyło się w lo-

. kalu własnym Cechu Mistrzów Kra-
" wieckich przy ul -Bakszta 1, Zebra-
mie zagaił starszy Cechu p. Stani-
sław Krauze. Po wyborze Prezy-
djum został wygłoszony referat na
temat znaczenia Kas. Prelegent w
sposób jasny i dobitny wykazał, że
rzemiosło polskie musi się bronić
przed zalewem i nieuczciwemi me-
todami żydowskiemi. Następnie po
krótkiej dyskusji uchwalono Statut
Stowarzyszenia, podpisano protokół
na czem zebranie zakończono. Kasa
Bezprocentowa Krawców jest pierw
szym krokiem wileńskiego rzemios-
ła do zorganizowania się i przeciw-
stawienia się żydostwu.

Inne gałęzie
winny zwlekać ani chwili i pójść w
ślady krawców. Znaczenie bowiem
Kas dla rzemieślników jest olbrzy-
mie, natomiast założenie i prowa-
dzenie takowej nie przedstawia żad-
nej trudności. 'Rzemieślnicy muszą
zakładać organizacje samoobrony,
śdyjż cytry zażydzenia są poućzają-
ce. Wilnie żydzi mają 64! Kasy
Bezprocentowe. Polacy dwie,
rzemiosło jedną (krawców). A gdzież
są inne gałęzie rtremiosla polskiego?

ormacji o Kasach udziela Ka-
sa Bezprocentowa przy parafji św.
Jakóba.

Bierzmy się do pracy, do czynu.
ь А‹&псёппг!›ц.

Wezwano po- |

rzemiosła nie po-

paczek za pięćdziesięciogroszową
opłatą. — Nawet biedne. dzieci nie
kolejarzy w liczbie około 50, wzięły

wrażenie. Uczestników razem po-
nad tysiąc osób.

Obostrzenie nadzoru sanitarnego

WI związku z wejściem w,życie
nowego rozporządzenia о dozorze
nad mięsem i przetworami mięsny-
„mi, obostrzona została kontrola sani-
tarna nad wędlin'arniami i jatkami.
„Władze administracyjne przeprowa-
dzać będą lustracje sklepów mięs-

| nych, dla sprawdzenia, czy lokale
odpowiadaj wymogom sanitarnym.

nad wedlinizrzami
W razie stwierdzenia, iż w sklepach
nocuje personel, grozić będzie zam-
knięcie przedsiębiorstwa. Handel о-
krężny wędlinami i wyrobami ma-
sarskimi, jak również * handel tymi
produktami na targowiskach, ryn-
kach i straganach pod otwartym
niebem, jest wzbroniony.  (h)

 

'Z ŻYCIA SZKOŁY P.M.S. W

W. dn. 9 stycznia w lokalw tutej-
szej szkoły odbyło się przedstawie-
nie p.t. „Szopka polska" Or-Ota,
odegrana przez dzieci II, III i IV kl.
Na przedstawienie przybyli rodzice,
młodzież i dzieci. Uzyskaną ze
sprzedaży biletów dla dorosłych
Ikwotę zł. 7 gr. 20 przeznaczono na
potrzeby szkoły.

- 1 bolkiej Macierzy Szkolnej |
ŚMIERDZIEI, POW. WILEJSKL

W] następny wieczór odbyła się
„Choinka”. Uroczystość tę zaszczy-
ciła swą obecnością p. Jarzębowska,
wiceprezeska Koła: Macierzy w Wi-
lejce, pow. Dzieci otrzymały poda-
runki od Macierzy oraz rodziców: z
rąk św. Mikołaja. Panowała ogólna
radość i wesołość k
drzewka. ч

Z ŻYCIA SZKOŁY P. M. S. W RUDZIE LIPICZANSKIEJ,
POW. SZCZUCZYNSKIEGO,

W. tutejszej szkole powszechnej
Macierzy, odbyła się „Choinka”, na
którą zaproszono rodziców i rodzeń-
stwo dziatwy szkolnej. Przy choince
bawiły się i śpiewały „Kolędy”,a po-
tem otrzymały torebki z ciastkami
i cukierkami. Radość z „choinki“,
urządzonej po raz pierwszy. na tutej-
szym terenie, była wielka.

Szczęście w

Opiekuiacs się szkołą III kl. gim-
nazjum SS. Nazaretanek w Wilnie
nadesłała na „choinkę* paczkę z
książkami, ubrankami i słodyczami
itp. wraz z tradycyjnym opłatkiem.
Dziatwa szkolna jest szczęśliwa, że
ktoś o niej pamięta i z radością na-
pisała do Opieki list z podziękowa-
niem.

nieszczęściu
Biedny włościanin — milionerem

„Nieszczęście i szczęście — cho-
dzi w parze' — mawiają doświad-
czeni ludzie Aforyzm ten najbar-
dziej dostosował się do niezamożne-
go włościanina z pow. brasławskie-
go Michała Dubińskiego, który prze-
żyjł nieszczęście z powodu zgonu naj-
ukochańszej jego siostry Marii, zam.
w Ameryce, oraz doznał niewysło-
wionego szczęścia wobec pozosta-
wionego milionowego spadku przez
nieboszczkę. Maria Dubińska przed
przed 29 laty wyemigrowała z Bra-
sławszczyzny do Stanów Zjednoczo-

nych, gdzie wyszła bogato zamąż. Po
śmierci meęjża, który; pozostawił w
spadku około pół mil. dolarów, рго-
wadziła wdowa dalej intratny inte-
res męża, podwajając majątek. Bę-
dąc jednak osamotniona, bez dziecii
krewnych postanowiła przybyć do
„Polski, gdzie pragnęła zakończyć
jżycie. Nie było to sądzone, gdyż
| poor zmarła na zapalenie płuc,
pozostawiając bratu Michałowi mi-
lionowy spadek, M. Dubiński przed-
łożył już niezbędne dokumenty do
uzyskania spadku. (h)

 

olo wilgilijnego :

 

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu zachodniej części Pol-

ski pogoda słoneczna, a nieco chmurniejszy
stan nieba i drobne opady śnieżne we

wschodniej połowie kraju.

Mroźno. Umiarkowane wiatry z połu-

dnio-wschodu i wschodu.

Z MIASTA
— Na rynkach wileńskich zano-

towano ostatnio nieznaczną zwyżkę
cen na nabzał i inne artykuły, pierw-
szej 'potrzeby, dostarczane ze* wsi.
Zwyżkę tę spowodowały ostatnie
mrozy. (m)

SPRAWY SZKOLNE.
— Wolne dni od nauki, Dnia 1-go

lutego, zgodnie z zarządzeniem władz
szkolnych, wobec przypadających
imienin Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Ignacego Mościckiego, na-
uki w szkołach nie będę się odby-
wały. Ponieważ dnia 31 stycznia
przypadą niedziela, zaś dnia 2'lute-
śo święto, przeto przez 3dni kolejne
młodzież będzie wolna od nauki, (h)

: Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kolo Pai T-wa „Mens“. W)

piątek, dn. 22 b. m., o godz. 19-ej,
w lokalu „Ośrodka Zdrowia“, ul.
Wielka 46, odbędzie się kolejne ze-
branie .członkiń „Koła Pań* przy
Wil. T-wie „Mens* dla walki z al-
koholizmem, o czem powiadamia się
człokinie Koła,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE
— Zebranie Szewców. W dniu 18

b. m., o godz, 6-ej wiecz., w sali przy
ul. Metropolitalnej 1 odbędzie się
zebranie szewców z porządkiem
dziennym: sprawy — 1) spółdzielni,
2) bezrobocie, 3) cennika, 4) organi-
zacji. — Ze względu na doniosłość
spraw, koledzy stawcie się licznie i
punktualnie, :
— III Studium wychowania w

Wilnie, Katolickie Stowarzyszenie
Kobiet wWilnie organizuje LII z rzę-
du bezpłatne studium wychowania
a matek i wychowawczyń p. t. „O-

kresy rozwojowe dziecka. Studium
rozpocznie się w dniu 22 b. m. w po-
radni wychowawczej przy ul. Uni-
wersyteckiej 9, m. 10. Referaty dys-
kusyjne będą się odbywać w piątki
w godzinach od 5-ej do 6-ej m. 30
wiecz. (m). |

SPRAWY ROBOTNICZE.
-— Sprawa podpisania nowej umo-

wy zbiorowej 'między dozorcami a
właścicielami realności miejskich we-
szła obecnie w: nową fazę i, zdaie
się, tym razem pomyślnie będzie
zakończona. Dalszą bowiem inicja-
tywę i kierownictwo wziął w swoje
ręce Inspektor Pracy, który już zwo-
łał pierwszą konferencję porozumie-.
wawczą obu zainteresowanych stron.

iprawdzie parogodzinne debaty nie
dały jeszcze pozytywnych rezulia-
tów, lecz częściowo doprowadzły
do uzgodnienia poglądów. Wi tej
sprawie odbędą się wkrótce dalsze
konferencje. (m)

RÓŻNE.
—Ostrzeżenie. Zarząd Okręgowy

‚ № м Wilnie ostrzega członków
organizacyj Obozu Narodowego przed
niejakim p. Kozubowskim Januszem
vel Rościszewskim Jerzym, który nie
jest członkiem S. N. i stąd: żadnych
uprawnień natury organizacyjnej ani
finansowej nie posiada i takowymi
legitymować się nie może.

3 KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Do mieszkania Szychla

, (Piłsudskiego 43) dostali się złodzieje, któ-

rzy, po splądrowaniu pokoi, zabrali różnych
najcenniejszych rzeczy, wartości 300 zł.

i zbiegli.
W posiadłości Markucie na szkodę Ja-

na Piłsudskiego, dyr. Banku Polskiego w
Warszawie, skradziono 1300 mtr. drutu,
służącego do ogrodzania posesji. (h)

— Probówka z cieczą cuchnącą w ki-
nie „Pan“. W sobotę, ogeło godz. 23, pod-

czas seansu w kinie „Pan* nięznani spraw-

cy rzucili na widownię probówkę z cieczą

cuchnącą. Cuchnąca ciecz zmusiła publicz-

ność żydowską do ucieczk/. Policja wdro-

żyła śledztwo. (h)

— Niszczenie krzewów. Wczoraj grupa
uliczników zniszczyła przy ul. Św. Anny

przeszło 20 krzewów. (h)

a

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o g. 8.15 w. po cenach propagandowych

ukaże się już po raz ostatni w. bież. sezo-

nie, znakomita współczesna komedia „Oto

sadzie. zespołu. |
— We wtorek i w środę wieczorem,

dane będą dwa ostatnie przedstawienia,
cieszącej się wielkiem powodzeniem, we*

sołej komedii St. Dobrzańskiego „Żołnierz

| Dykta polskakobieta" z pp. Zmijewską i Szymańskim wj

rolach głównych, w dalszej premierowej ob-;

 

|
|

Królowej Madagaskaru* z występem ena-
komitej artystki Nuny Młodziejowskiej-

Szczurkiewiczowej.

— Wo'ęzwartek wieczorem dana będzie

nowa premiera sezonu, na którą złożą się

"dwie komedie klasycznego reperiuaru: ko-

media Aleksandra Fredry „Odludki i poe-

ta w reżyserii .Nuny Miodzie,owskiej-

Szczurkiewiczowej i komedia Józefa Ko-
|rzeniowskiego „Majster i czeladnik* w re-

żyserii Wł. Czengerego, w nowej oprawie

dekoracyjnej W. Makojnika.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś z
powodu próby generalnej z jutrzejszej pre-

miery przedstawienie zawieszone.

— Jutrzejsza premiera „Całus i nic

więcej". Oto tytuł jutrzejszej premiery do-

skonałej komedii muzycznej, autorów wę-

gierskich, która jest obecnie na repertuarze

wielu scen zagranicznych. Ta komedja mu-

zyczna jest na wskroś nowoczesną satyrą,

przeplataną piosenkami i baletem. Reży-

serja K. Wyrwicz-Wichrowskiego.  Balet

pod kierownictwem J, Ciesielskiego.

STRONNICTWO NARODOWE.
Śródmieście.

W dniu 19 Ъ, ш., о godz, 20-ej, w
lokalu przyul.Mostoweji pierwsza
lekcja kursu kandydatów.  Zap:sy
przyjmuje sekretariat codziennie od
godz. 19—20.

Zwierzyniec — Sołtaniszki.

W dniu 19 b. m. (wtorek), o godz.
19-ej, w lokalu przy ui. Soitańskiej 30
pierwsza iekcja li kursu kandyda-
tów: Zapisy w dniu kursu od i8-ej.

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA
U.S. B:

W dniu 18 b. m. inda,
o godz. 12-ej, w lokalu przy ui. Wiel-

(kiej 24—3 odbędzie zevsazie plenax-
ne członków M. W. Wstęp ża iefgi-
tymaejami. . Obecność kon.eczna, 1

Dužury zarządu M. W. odbywają
się codziennie od godz. 18—19-ej.

PRACA POLSKA.

Zw. prac. przemysiu skórzanego,

W dniu 18 b. m., o godz. 19-ej, w
lokal uprzy ul. iMoscowej 1, zebranie
organizacyjne. Na porządzu dzien-
nym sprawa spółdzieini-

NARODOWCY PRACUJĄ.

Uloiki na ulicach Wilna.

W/dniu wczorajszym przed wszyst-
| kimi kościołami Wilna grupy mio-
|dych  narodowców kolportowały
julotkę, wydaną przez Zarz. Okr.
S, N. w Wilnie, nawołującą do omi-

"nja sklepów żydowskich.

 
Ulotka była rochwytywana, a

przedstawicieli młodzieży narodowef
przyjraowano z wielką sympatą.
Wiele osób z publiczności manitesto-
wało okrzykami na cześć młodz eży
i stwierdziło, że społeczeństwo wi-
leńskie dołaży wszelkich sł do pod-
nesienia polskiej wytwórczości i
handlu.

POLICJA NA ZEBRANIU
STRONNICTWA NARODOWEGO.

W dniw wczorajszym odbyło się
(branie członkowskie S. N. w lokalu
Śródmieścia przy ul. Mostowej 1-

Podczas przemówienia kol. P.
Kownackiego na salę wkroczyła po-
licja. Po sprawdzeniu legitymacji
obecnych, przedstaw cieli P.P. wy
cofali się, zabierając z sobą 3 za-
kwestionowane (?) legitymacje.

KOŁO S. N.
W KOLONII KOLEJOWEJ.

Wiczoraj (w niedzielę) odbyło się
| zebranie członków S.N. w Kolonii
Kolej. w lokalu własnym: Na zebra-

„niu przemawiał delegat zarz. okrę-
| gowego, omaw:ając walkę ruchu na-
| rodowego z klasowymi rozbijaczami
społeczeństwa. Zebrani, w liczbie
około 40 osób, nagrodzili prelegeata

| rzęsistymi oklaskami.
 

Jedzie
do Włoch

| Ostatnio jedna z fabryk dykty na
Wileńszczyźnie otrzymała większe
zamówienie na dostawę dykt lotni-
czych dla Włoch. (S) :
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ASINO| Dziś

W roli
głównej

Film zreslizowany został pod Wysokim Protektoratem

Rozpsczliwe walci..
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PREMIERA czołowy fl'm produkcji transus*iej -

Wg. głośnej powieści £LAUDE FARRERA

NOC prze BITWĄ
Annabella_

Francuskiej Marynarki Wojennej

Niewinnie oskarżona... Nad program: Dodatki.

M medikai

S:la d-brze o.rzana
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Z za koter studio
Nowa rozgłośnia Polskiego Radja w Bera-

mowiczach. Dziesiąta rozgłośnia radiofoali

\ polskiej.
Jak wiadomo w ciągu lutego rozpocz-

mą się próby techniczne dziewiątej z koleś

radiostacji Polskiego Radja, która urucho+

miona będzie jako Warszawa Il na tese-

nach dawnego fortu Mokotowskiego.

Dziesiątą radiostacją Polskiego Radja

będzie rozgłośnia w Barąnowiczach. Pole

skie Radjo zadecydowało już definitywnie

budowę tej stacji, której brak bardzo da-

wał się odczuwać na Wschodnich Kresach

Polski. Radiostacja w Baranowiczach  bę-

dzie miaia 50 kilowatów w antenie, a więc

będzie tak silna jak obecnie stacje radio-

we we Lwowie i Wilnie. Dzięki postano-

wieniu Polskiego Radia wybudowania w

 

 
Polskie Kino
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ŚwiATOWID| rę, „Walc nad kewą
O'śniewejący przepychem wystawy wielki f lm e'otyczno-salonowy na tle Jutro i

milosnych przežyė Jona Straussa w Petersburgu. polska komed's

Oscby: Pau! Murbiger, Eilsa Uila-delie i inni.| muzyczna |

 
—— он

 

О P A STiE U R 5 „Paul. Muni „Wschodnich naszego Państwa działać będą

„Mały morynarz:„c=:

Dziś ostatni dzień Baranowiczach nowej stacji na Ziemiach

« trzy silne stacje radiowe.

Miasto Baranowicze ofiarowało bez-

płatnie pod budowę stacji plac o po-

 
moza

 

ZAPAMIĘTAJCIE

22-go stycznia

GWARANCJA

р pPOETA

rozpoczynamy

MIESIĄC SZLAGIERÓW ||„NOWOŚCI”
Dotychczasowy nasz czołowy report tame
daje pełną gwarancję, żeltym raze

— Premiera. Wielki HELIOS
we wspaniałym |

jmilionowym filmie SYN

Dziś (pon. 18.

LUDWISARSKA 4.

Tra i ekscentryki akrobatycznej,

wających inscenizacji

=
== obejmi : аеф Połesie : Ń

DCK POWELL i RUBY KEELER Gilias pozwalsne okolo 1 mijcnu

i (46 Wesoły kalejdoskop żertu i tań- я ž

$ '"В.' !г'‚‚а"‘апу сн.?!іаіучп\‹:]"чеп\:пё‹!ецп“}]ц?‚:‚ bardzo duże znaczenie państwowe.

wesoła zabawa w 2 cz. i 18 obrazach wykonuje naj-

sympatyczniejszy @ dotychczasowych zespołów Nowości. Piękna oprawa. Wiele olśnie-

(regionalny obrazek ze Lwowa:

i w. ia.). Pożegnalnę występy fenomenalnych

Nowa radiostacja w Baranowiczach
film rewelacyjny. Najulub. para kochanków i

mieszkańcom na Kresach słuchać audycji

A D MI R A Ł Ą mina na tanie odbiorniki detektoro-

we, dla których opłata abonamentowa ob-

Nad program: Ariakcie. nižona zostala ostatnio do 1 zł. dla wszyst-

YE kich Ze względu na warunki materialne

ludności kresowej wybudowanie nowej sta-

sji radiowej w Baranowiczach będzie miało

 

1.) premiera nowej ofensywy revjowej p. t:

Zasięg nowej rozgłośni obejmować bę-

r dzie prėcz Baranowicz — Piūsk, Nowogrė-

bal gałganiarzy, halo Paryż dek, Lidę, Grodna, Kobryń, Wołkowysk.

nie zawiedziemy pod żad. dem oczektwań
Szanownej Publiczności MADRE  
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PRACA

STYCZNIA Dyrekcja kina „PAN“ ZROFIAROW.-

9.15.

 

  

 
 

 

      

godami w śródmieściu. Oferty . do
Ogłoszeń $. Grabowskiego, — Garbarska 1,

" dla „5. $.° >
Awa

(S$ 24 Statutu). Upoważnienie na prawo głosu w formie listu

winno być złożone w Dyrekcji Banku nie później jak na trzy

dni przed dniem WalnegoZgromadzęnia ($25 Statutu).

 

  

   

  
    

 

Jedyną W $SKAZÓ WKĄ, kórąsię przyjmuje

z zadowoleniem jest... wskrzówka dokł: dnego czasu

ZEGARKA kupionego lub noprewicnego

U mistrza zegarmistrzowskiego

MATKIEWICZA
w Wilnie, ul. ZAMKOWA 12 (vis A vis Skopėwhi)

eM(R

(W. JUREWICZ   
  

ARNO ALEKSANDER.

FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuskiego.

22

wę zawracać?!,..
mnie tak patrzy?

Biura |2 "Archanieleka

 

 

A sekusius ež

В Nie trzeba szukać, a.tylke chcieć,
S Žo bez trudu dobry zegarek mieć,

najlepszej firmy, gwarantowany,
takie sprzedaje dobrze Wilan saany

M ckłewicza
w wiiniej

‚ аесслтхачаонкь ОЕ

GII ISI A AI TAIP S

tego panaBundera tylko dlatego, że śmiechem. — Przepraszam,

on włożył swoje pieniądze w tę ka- jest napra

mienicę, to żał mi szczerze pani, no śli zechcę sobie życie

i.. siebie, bo po'co mam sobie gło-
Placzego pani na
Gdyby pani za

niego nie 'wyszła, a zaproponowała,

POOWIESIENIE HENOLU —

NAJSTARSZE; | KAJPOCZYTNIEJSZE P15MO
*

3-9. korepetycje,  począt-

— Ależ naprawdę tak mi się śni-

ło... Nawiasem mów'ąc, muszę po-'

dziękować dobrej wróżce, že mnie

wzięła w obronę:
« Ujął ją za rękę.

cale nie jestem wróżką,

więc nie przyjmuję podziękowania.

takim razie zwracam się

do pani jako do panny Naty... jestem

ksężną, a pan — dumnym rycerzem.
Roześmiał się .

Jeszcze raz panią ostrzegam,
bo.. wie pani, co zrobiłby teraz ry-

cerz? Objąłby ramieniem księżnę,

ona by się doń przytuliła... "O, tak,
taikl Zdaje mi się, że pani zna tę baj-

Ikę.. No, dobrze, a teraz już dość!

Koniec, panno Nato, ponieważ w na:

stępnym momencie rycerz musiałby

pocałować piękną księżnę, a do te-

go nie mam prawa. Nie wolno mi

mącić szczęścia pani ani jej przy-

szłości..'
— W tym wypadku może być mo-

EISS POWI PROANEKSDR

ADMINISTRACJA: Wilso, ul. Mostowa

   

pani naprawdę

1, czynna oś gods

CENA OGŁOSZEŃ! sa wiersz milimetr. przed tekstem | w tekście (5 łam.j 40 gr.

słowo sł 0,15. słowo tłuste sł. 0.25. Kroatke redakcyjna i komunikety sa więrsa dru

wa tylko o przyszłości mojej matki
— odpowiedziała ledwo dosłyszal-
nie — bo tylko jej na tym zależy, a-
bym odziedziczyła tę kamienicę...
— O, proszę pani, w.tych oko-

lcznościach kamienica jest rzeczą
nie do pogardzenial... — zawołał
żartobliwie. :

Spojrzała z wyrzutem- ś
— Jak dotąd: z tą kamienicą jest

masa klopotów i przykrości
owiadczyła głośniej. — Prawie trze-
cia część lokutorów to są biedni lu-
dzie, którym komisarze policji przy-
noszą, różne: podarunki i unikając
podziękowań, mówią, że to wszyst-
ko rząd im przysyła...

Wypuścił ją nagle i roześmiał się
swobodnie.
— A jednak ja pani nie pocałuję!

—-zawołał. — Zanadto mi pani szko-
da... i siebie też. Tak, tylko o to mi
chodzil Zaraz to wytłumaczę: jeśli

wojaka za mąż za

zai, ZKE,

 

prawo sałas?.

„9 — 18. CENY PRENUMERATY»

aby się ożenił z kamienicą, w którą

wiożył pieniądze, to... to... ‚

— То со? į
‚ — O, jaka pani ciekawal.. Jak
łó co? Chciałem powiedzieć, że
wówczas znalażłoby się prawaopo-

dobnie coś bardziej odpowiedniego...

No, a teraz trzeba skończyć tę roz-
mowę! Już późna godzina, pani po-

winna być dawno w. łóżku.
W/stała powoli i wyciągnęła dłoń.

Dobranoc; panie Tomaszu.

Dziękuję bardzo za miłą gościnę...

zdaje mi się, że wkrótce znów pana

odwiedzę.
— O, nie panno Nato! Zamiknę

się na klucz! 8
Spoważniała nagle:
— Właśnie o to chciałam prosić

— niech pan zawsze zamyka drzwi

na klucz. Ilekroć poazślę o Borewi-

czu zawsze mi się zdaje, że to samo

pana może spotkać... в

— Panno Natol — przerwał ze

  
miesięcznie, 3 odnotzeniem do domu ib przesyłką pocztową sł. 2 g:

Komonissty sł. 1— sa mm. jednorzp, nekrołogi 40

ku 30 gr. Zeogłoszeniaeyirowe itabsiaryczne о 25%

W niedzielę od 4-ej.

2 .
To W?MCZENIE DEULAMY

D
I
N

akrobatów 4 Millec, Początek 6.30 i Nięśwież, Stołpce, Mołodeczno i t. d.

Budowa aparatury nadawczej nowej

stacji wykonana będzie przez własne war-

sztaty Polskiego Radja w ciągu roku, tak

że uruchomienię radiostacji w Barangwi-

czach spocgiewane jest na wiosnę roku

przyszłego.

Polskie Radio Wilno

 

   

 

ki, konwersacja.

giellońska 5 m. 7.
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ko A аООО ЕО : |=* LIENNIA WILEŃSKI» aO,
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| Z & wiĘxu$:Ev£ nt + a > aš
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R d s Giki Ak | POKOJ Ładanży ae = : M.stowej 1 Płyty; Audycja dla szkó; 11.30 Audycjadia

a a p cyjnej оао ффэа оь ….'і‘о 6‚:’ FSE -Aomaistrotjo i >A sa ——— .zkół — Japonia; 11.57 Sygnał czasu i hej-

pod firmą PRZY. ANU: = > SZT sai; 12.03 Koncert zesp. N. Mańskiej; 1240

ucznia lub WARE | Dzienn:k południ 12.50 С. to mó:

# : 5Ё 8 a у ziennik południowy; 12. zy warto mó-

„EILEŃSRI PRYWATNY BANK AAN'LOTY Sp: AR.”  |sobęse mieszkanie 6... III) li) | INNI || [ip vie ienė o myc. pot. 1300 Muzyka

alniejszym zawiadamia pp. Akcjonariuszów. zgodnie z $$ 7/1 | niem." Zamkowa 14 | | ММ popilama; 1500 „Wadomodei fosgelattas:

28 Statutu Banku, že w dniu 30 stycznia 1937 roku, o godzinie |m. 1. (PRACA ao 15.15 Koncert reklamowy; 15.25 Życie kul:

6-ejpo południu, w lokalu Banku w Wilnie, przy ul. Adama OWOC, Ма ‚6’:"'""_‚ % "INTELIGENTNA, KUPNO ZGUBY turalne miasta i prowincji; 15.30 Codzienny
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3) Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok 1937. ||do luksusowych. Es wotnego, gsowa do chorych, аее Iage kij Jozeły przez L- Веефоеупа w wyk. H.. Wsybergowok

4) Ustalenie wynagrodzenia dla władz Banku zwyboru. i! MIESZKANIE 3 czy * jakiej Wilno „uPoste-restaa- „,„„masstatewnnn"=" Zarząd 2 i iPius: 17.35 Płyty; 17.50 Życie na torfowiskach,

5) Wybory członków Rady i Komieji Rewizyjnej. |3 pok. ze wszelkiemi =SI Bemdrdyśski *9 egtymaca b, @- I ach aaiewaśii 11800 Pogadanka aktualna; 18.10 Wild“

6) Wolne wnioski. : |wygod. | odremonto- LE НеуБогочися. rzędniczki 5167. mnuwa | sach, unieważnia sę. pogi 1800 Pogadanka akiianai -o ięń

Akcjonariusze, życzący sobie wziąć udział w Walnem|wane, do wynajęcia. 432] zh domości sportowe; 18.20 Jak pracuje wieś-

Zgromadzeniu, zechcą złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej ii Witoldowa 7. : | OGRODNIK 3 i niak w przemyśle ludowym; 18.30 Płyty;

wWilnie, swoje akcjelub dowody depozytowe o złożonych na 7POSZUKUJĘ;. g długol. praktyką NAUKA i POMÓŻMY į 18.50 Reportaż ze wsi; 19.00 Audycja żoł-

aakcjach w instytucjach kredytowych, najpóźniej| »_3 ykoj. mieszkania, ze wszelkimi zukuje posady. — an. S im nierska; 19.30 Koncert mał. ork. Pol. Ra-

ja22 stycznia 1937 roku, do godziny 12-ej w południe Świadectwa rżrk ci a dia; 20.45 Dziennik wieczcrny; 20.55 Poga-

Ja- żOa danka aktuałna; 21.00 Poezja miłości, słu-

rąco prosi Instytat Ca-
riias — Wiluo, Zam-

chowisko; 21.30 Na chłopskim weselu —

suita F. Rybickiego; 22.00 Koncert symło-

A ek me EA
zpetycji _skutecznie, >]
wlecia; nie. O odzież, błeliznę,e. LL

a A

Mieęki. ul. Kalwaryj. bawie I pościel dłaj
ska 5—4. 416—3 zz e Nie zaznsją

CZYTAJCIE! nago, snajdwięcego się w zimie głody

NZEOWSZECH. Taj liwym po. bezrobotni,

BARDUDIWĄ 20, Zeckowa 8.

ale to
wdę barczo dziecinne. Je-

odebrać, to

drzwi, zamknięte na klucz, wcale mi

nie przeszkodzą.
— No, tak, oczywiście...
Poszła wolnym krokiem w kie-

runku drzwi, ujęła za klamkę i ną-

gle się odwróciła.
— Panie Tomaszu, proszę mi po-

wiedzieć, dlaczego pan jest w ogóle
przekonany, że Borewicz popełnił

samobójstwo?
— Diaczego? Bože święty, prze-

cież to jest bardzo prostel Tak

śledztwo stwierdziło A pani sądzi,

że było inaczej?
— Nigdy nie wierzyłam w samo-

bójstwo — odrzelkła jąkając się nie-

co. — No, w teraz naprawdę dobra-

noc!
— Zaraz, zaraz! — zawołał, —

Niech pani zostanie, panno Natol

Muszę wiedzieć natychmiast, na

czym pani opiera to przypuszcze-

nie? Dlaczego a tak myśli?

Natalia puściła klamkę i żbiiży-
ła się o krok.

Miusiałby  stchórzyć w roz-

zstrzygającym momencie — odpo-

gr. sa tekstem (10 łam.) 15 gr.

ini druku ogłoszeń |nie przyjmuje sastisożeń miejsca

 

Wydnwca! ALEKSANDER ZWIERZYNSE! Drukaraia A Zwierczyścyiego
     

 

ZOWO

Wkiso Mociowe | Ddpowisdziałay redaktoz: STANISŁAW JAKITOWICZ,

NIAICIE PRASŁ ema Ganos, Aa

| bezradnie.

4 drożej Dla posęskułącysb pracy 5099 aniżki,

rii e NETTPEEA

jeśli każdy ziożyefisrę

sa Poemos TZimows

VERSION,„SIPS ksL

wiedziala — a o to Borewicza nie
ponęsku. W ciągu ostatnich dni

ył przygnębiony, smutny — praw-

dopodobnie przez tę kobietę. Ale

odebrać sobie życie?... Nigdy w to
nie wierzyłam i teraz nie uwierzę.

Na twarzy Jarowego ukazało się
wyraźne rozczarowanie,

Więc to jest tylko przypusz-

czenie? Spodziewałem się. zresztą

mniejsza z tym, postaram się pani
wytłumaczyć, dlaczego to było sa-

mobójstwo. Widzi pani tę tęczkę?

To są akta sprawy. Tu są dwaPY:

tania, na które pani odpowie-ziala
w przekonaniu, że nie odgrywaą

rawie żadnej roli. — Przerzucił kil-

ka stron. — Proszę, tu... Na pyta-

nie, czy pani wie, gdzie komisarz

orewicz przechowywał swój

wolwer, odpowiedziała pani

Na ibardziej dokładne zapy
dała pani, że rewolwer znajdował

się zawsze w prawej górnej szuila-

dzie biurka. Na podstawie tych

  

  

 

śwóch faktów policja śledcza doszła

do przeświadczenia,
„mobójstwio.

że to było sa-

— Nie rozumiem.

©. & а)

— mruknęła

AT OBROTY

50, kwartalnie 11. 7 gr. 50. sagranicą # 6—

Drobne ogłoszenia w dzialę ogłorzaniowym 13

Admiuistracja xnztrzega sobin

 

 


