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Bret czerwonego ministra nagrebił pizn'ęczy i uciekł do Francji
KOMUNIKAT POWSTAŃCZY.
AL 18.1. Gen. Queipo de

Llane stwierdził w komunikacie ra-
diowym, że wszystkie wiadomości
rządu w Walencj, dotyczące sytu-
acji na froncie południowym, są fał-
szywe, Gdziekolwiek wojska
wstańcze przeprowadzają ataki, nie-
rzyjacie| coła się wszędzie na całej

Fini, W cągu dnia wczoraszego
wpadły w ręce wojsk powstańczych
duże ilości materiału wojerinego.
M. in. pozostawił nieprzyjacieł, co-
fając się, 3 czołgi ciężk.e i 7 lekkich.

i

ZAJĘCIE MARBELI.
SALAMANCA 18.1. Komunikat

powstańczej kwatery głównej dono-
si o zajęciw rzeżmej miejscowo |
ści Marbela, w okoli * Malagi hi
ręce wojsk pows „ wpadły
duże zapasy mate yć
żywności. Na stronę, wojsk
wstańczych przeszło £ broną w rę-
ku około 100 milicjantów rządo-
wych. Pod Madrytem panuje spokój.

BRATCZERWONEGO
RZYM;18.1. Agencja Stefani do-

nosi z p ow de zę znany
separatysi askijski Irujo, brat mi-
nistra baskijskiego w rządzie walenc
kim, schwytany przed kilku miesią-
cami w chwili, gdy usiłował przedo-
stać się do Francji łodzią, w oząc
przy sobie znaczne sumy” pieniężne,
pochodzące z grabieży: bankėw į
mieszkań prywatnych w San Seba-
stian,

OSTRZELIWANIE BARCELONY.
BARCELONA, 18.1. Ubiegłej no-.

cy, ok. godz, 2-ej. nad ranem okręt
powstańczy, „przypuszczalne „Cana-
rias“, ostrzeliwał Barćelonę z odle-
głości 25 km, znajdując się na wy*-
sokości ujścia rzeki Besos. Baterie
cytadeli  Montiuie odpowiedziały
strzałami

AMNESTIA.DLA ZŁODZIEL
WALENCJA, 18.1. Stała delega-

cja kortezów uchwaliła projekt am-
nestii, która objąć ma 25 do 30 ty-
sięcy przestępców pospolitych. A-
ranestia ma być ogłoszona w naj-
Usa ee M prze-
stępstw p nionych przed 15 lipca
1936ge zaj p: =
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3 МО\А 5ТАСЗА, . .
SALAMANKA, 18.1. W sobotę

„ostała uruchomiona nowa stacja ra-
owa « dużej mocy. Przemówienie
inauguracyjne „poż gen. Franco,
mówiąc m. in.: „Stacja ta będzie na-
reszcie potężnym głosem nowego
państwa”, Nowa stacja hiszpańska
ma przeciwstawić się audycjom, ро-
dawanym przez moskiewskie stacje
radiowe w języku hszpańskim, Co
do siły, ma ona dorównywać stacji
berlińskiej i rzymskiej.

ZWYCIĘSKI MARSZ
W. ANDALUZJI

AVILA, 18.1. Korespondent Ha-
vasa podaje, że operacje woskowe

$roszki
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' GRYPA;PRZEZIĘBIENIE
BOLE GŁOWY ZEBOW;sŁp

po- wzdłuż brzegów,

w Anudtuzji przyjmują rozmiary nie-
znane dotychczas w wojnie domowej
w Hiszpani. Południowa -armia po:
wstańcza maszeruję na Malagę. Zio-
żona ona jest z małych kolumn zmo-
toryzowanych, które posuwają się

wspierane przez
flotę. Armia ta, wyruszywszy z okr.
Gibraltaru, szła. w ciągu 15 dni pa-
*em, zajmując kolejno Manillę, Este-
Pona, a w niedzielę — Marbzilę,

tóra znajduje cię w odległości
kolo40km od Malag': Marbella jest

małym portem) liczącym 10 tys.
mieszkańców. Dokoła niej aż
'znajdują się bardzo bogate pola gór-
nicze. Front południowy idzie obec-
nie. od Marbella do Ronda, wzdłuż
linii kolejowej Algeciras — Malaga
do Antequera; schodzi następn.e
przed Loja do Orgiba,. ażeby dalej
wysunąć się na wschód od Grenady
w kierunku Jean i Andujan, gdzie
inne kolumny powstańcze napierają
również na nieprzyjaciela.-Na połu-
dniu wojna ma charakter współczes-
nej ekspedycji kolonialnej.

 Glelki PŁOCESMOTOdOWKÓW
31 oskarżonych otajną działalność „antypzństwową" |

RYGA, 18.1. Przed ryskim sądem
okręgowym rozpoczyna się dn. 20-$0
stycznią r.b. wieiki proces członków
organi i „Pehrkonkrust', Według.
4 oskaržėnia, organizajaLa prze
dewszystkm'przygYiowywala się (w
maju 1934 r.) do zbronego zamachu
stanunarząd prezydenta Ulmanisa,
celem. objęcia. rządów w Łotwie.

Organizacja. ta, składająca „ się
przeważnie „ze w i mająca
do dyspozycji duże. środki finansowe,
otwieraia liczne oddziały na prow.n-
cji, miała liczne środki propagando-
we i własne pisma oraz drukarnię,
brońi t. p. oraz wytrawnych wer-
bowników iag tatorów. Organizac,a
На miała charakter narodowo-socja-
listyczny, zarówno pod względem
ideologii, jak organizacyjnym, opar-
tym ściśle na wzorach niemieckiej
partji narodowo - socjalistycznej ze
swastyką jako goałem, podnosze-
niem ręki przy! pozdrowieniu i t, p.
Organizacja ta do roku 1934, póki
byia legalna, zachowywała się buń-
<zucznie, grożąc rządowi i przepo-
wiadaąc rychło objęcie władzy.
Członkowie organizacji wyszydzali
prezydenta państwa na zebraniach i
w swoich wydawnictwach, -grożąc
szybkim usuun.ęciem go. Od dnia 13
maja 1934 r., „Pehrkonkrust“, jako
organizacja nieiegalna, zaczą! dzia-
łać konspiracyjnie. 5

W. obecnym procesie paciągnięto
do odpowiedzialności z art. 71 k. k.
za cziałalność antypaństwową 31

Katastrofa w Łodzi
ŁÓDŹ, 18.1. Dziś o godzinie 8 rano

w fabryce pończoch Zakrzewskiego
pękł kocioł do ogrzewania. Eks-
płozja była tak silna, że wyrzuc ła
w powietrze szczytową ścianę, zni-
szczyła maszyny i zdemolowała klat-
ikę schodową, 8osób zocłaio rannych
odłamkami gruzu.

 

Zmiany w prasie Sowieckiej

przewódców ergan'zacji. Przeszło
100 członków organizacji prokuratu-
ra zwolniła, Akt oskarżenia, zawie-
rający 50 stronic,pisma maszynowe-
"go;zarżuca m. in. pływanietaj-
nych zebrań, gdzie omawiano plany
akcyj antypaństwowych oraz sprawy
werbunku nowych członków, prowa-

19 stycznia 1937 r.
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Rada miejska w Poznaniu
у POZNAŃ, 18, I. W. pon'edziałek misyj. Na wniosek. Klubu Narodo-wieczorem odbyło się pierwsze po- wego odczytano wyrok N.T.A. .

siedzenie rady miejskiej m.Poznania, Posedzenie następne, na którym
poświęcone ukonstytuowaniu się ko- dokonany zostanie wybór prezyden-

ь ta miasta, odbędzie się w piątek.

"Nad czym będzie radził Sejm
Porządek obrad plenarnego posie- a) w sprawie badań antropome-

dzenia Sejmu w dn. 20 b. m. przewi-enia | ) tycznych, prowadzonych przez ko-
duje perwsze czytanie rządowych komisję min sterialną na Śląsku i we
projektów ustaw, dalej pierwsze: Lwowie w 10-ym gimnazjum państw.
czytanie projektėw ustaw, ztožonych im. Henryka Sienkeiwicza;
przez poslėw.

b) w sprawie zjazdu Z. N.P. w
Trzeci punkt porządku obradzeci ‚ porządk Święcianach;

POZahSoneministra WR... <) w sprawie coraz częściej po-

łotewskich

  

szkół ' powszechnych, ostatnio w
Święcianach na tle różnicy poglądów
religijnych ipolitycznych pomiędzy
przedstawicielami nauczycielstwa
szkół powszechnych, a przedstawi-
cielami-duchowieństwa.

 

dzenie drukarni nielegalnej i rozpo- LT aS?
wszechnianie wydawnictw antypań- Pap eż na Mszy św.
stwowych. . Głównymi. oskarżonymi JaSWSB 7 :
są: prze Sirmowicz, jego za-,. RZYM, 184, Ao święty spędził
stępca Auze, oraz redaktor Frie-nocspokojnie. Papież obecny był
bergs, który w atrykułach swych na-, dziś rano na Mszy, przyjął komunię,
woływał do wystąpień aabycządo- | poszemodbył rozmowę z kard. Pa-
wych i do stanu. cellim | : ой

Lacieśnienie porozumienia Rzym— Berlin
. Pakt czterech nie będzieodnowiony |

PARYŻ, 18.7. Rezultaty rzym-
skich rozmów premiera Uoeringa
wysuwają się na pierwszy plan zain-
teresowań prasy, która snuje na ten
temat różne przypuszczen.a. lnfor-
macje prasy irancuskiej możnaby
streścić w następujący sposób: W.
Kzymie była omawiana sprawa hisz-
panska, co do kiórej ustaiono wspól-
ną linię postępowania, a w szczegól-
ności ustaiono ogólne wytyczne od-
powiedzi na notę angielską, Odpo-
wiedź ta bęcz.e miaia charakter u-
miarkowany, a to w celu niezrażenia
Anglii, o której pozyskanie starają
się obecnie zarowno Rzym, jak i
Berlin.

| W czasie rozmów poruszono rów-
nież sprawy Europy środkowej. Jeś-
li chodzi o Austrię, to, jak twierdzi
„Oeuvre”, należy się liczyć z ewen-
tuainošcią bliskiej wizyty premiera
Goeringa w Wiedniu, a w zwia”xu z
tym przewiduje się  rekonsi.ukcję
gabnetu  Schuschnigga.. W chwili
obecnej nie można jednak przewi-
dzieć, czy pójdzie ona po linii wzmo-
cnienia wpływów włoskich, czy nie-
mieckich, Mano również poruszyć
kwestię paktu jugosłowiańsko-buł-
gorskiego, na którego zgwarcie Bul-
|garia miaia zdecydować się na sku-

|

Bucharin ustąpił z „Izwiesiii”
a: 181.-2Reawczo-

rajszym Bucharin przesta |pisy-
wać „Izwiestia” jako And
wiedzialny. Dziennik podpisuje ko-
legium redakcyjne. Według obiega-
jących w Moskwie pogłosek, Bucha-
rin został aresztowany.
Od czasu procesu Sea, Ka-

mieniewa i towarzyszy, sytuacjapo-
lityczna Bucharina znacznie się po
gorszyła, czego wyrazem było fak-
ee usunięcie go z redakcji, W

i rozpoczęcia tego procesu, Bit-
chara przebywał na urlopiew po
łedsiowej Azji, skąd soatał odwoła-

ny do Moskwy. Wprawdzie nazwis-
ko jego, jako redaktora odpowie-
dzialnego, zostało zachowane w „lz-
wiestiach”, do redakcji jednak nie
przychodził i artykułów nie po:p.-
sywał.

Strzjk samcchodowy |
DETROIT, 18.1. Konferencja przed- ,

stawicieli „General Motors Co" i|
syndykatu robotników. przemysłu sa- |
mochodowego  nie- dała wyników.

Wszelkie e rę zostają AE
szone, gdyż syndykat stanowczo od-
mawiawydaniarozkazu o ewakuacji

tek namowy Niemców, a w szczegól- Reuter donosi, iż w kompetent
ności na skutek rozmów między b.nych kołach brytyjskich oświadcza-
królem Ferdynandem a księcem hes-ją, że sprawa wskrzeszenia paktu
kim i zięciem b. króla Wintenber- czterech nie była brana w rachubę w
giem. Rzym sądzi, że na skutek za- Londynie, nie ma również żadnych
'warcia tego paktu, atkywność Jugo-potwierdzeń urzędowych pogłoski,
sławii może zwrócić się w k.erunku jakoby sprawa ta była przedmiotem
morza Czarnego i Egjeskiego i mniej rozmów m.ędzy Georingiem a Mus-
będzie; się interesować Adriatykiem. solinim. Р

* LONDYN, 18.1, W.adomości pra- W. łonie rządu brytyjskiego po-
sowe, jakoby w rozmowach, prowa-mysł jakiegokolwiek ograniczenia
dzonych między Mussolinim a Goe- ważnych decyzyj w polityce wszech-
ringiem postanowiono powrócić doświatowej do gremium czterech mo-
koncepcji paktu czterech mocarstw, carstw, uważany jest za całkowicie
jako podstawy ewentalnego kompro-n.eralny. Zdaniem czynników rządo-
misu w sprawie hiszpańskiej, trakto- wych, pakt czterech obecnie, znacz-
wane są w Foreign Off.ce z najwię- nie mniej niż przed 4-ma laty ma wi-
Ikszą rezerwą. ' doki realizacji,

"Nadużycia wK. K. 0.
w :tanisł.wowie

STANISŁAWÓW, 18.1. Z końcem Ziobrowskiego i b. urzędnika Weis-
ub. m. wykryto w Stanisławowskiej berga.
K.K.O. nadużycia na kwotę 21 tys. W dnu dzisiejszym obu areszto-
zł, których dopuścił się urzędnik wanych przewieziono do Lwowa.
kasy miejaki Weisberg. W związku Przesłuchiwanie świadków, których
z tym przybył do Stanisławowa sę- jest kilkudziesięciu, odbywać się bę-
dzia do spraw specjalnej wagi ze dzie w drodze rekwizycji. В. dyr.
Lwowa p.Waligórski, który, po prze- Z.obrowski oskarżony jest o brak
prowadzeniu dochodzeń, wydał na- nadzoru, a Weisberś i o przywłasz»
kaz aresztowania b, dyrektora kasy czenie sobie sumy 21 tys. zł.

Kto wygrał na loterii?
ciągnienie. | enie,Drugie ciągni

25.000 zł. na nr. 145597,
20.000 zł. — 157968,

 

Pierwsze
10.000 zł. — 28785 50099.
5.000 zł.: 37314 49786 55886 57241

98711 152619 159613. 10.000 zł. — 142808 155003,
2.000 zł. 3545 5623 25811 33134 _ 5.000 zł, — 4390 18070 77962

39736 44046 45392 46878 50759 53026. 81340 140908 154240 186354,
55335 64836 74008 74192 105975 2.000 zh — 20030 27220 27812
106084 110716 112259 146395150156 31348 35084 99260 106004 114930
150173 151831 152734 164668 171150 146408 150062 153074 188446.
190373 194944, | i _ |. 1.000 zł. — 1577 6045 19475 26053

1.000 zł. — 25406 28327 32551 28338 36944 37194 42738 47557 53949
35669387154435448033 48960 72779 54198 74101 75511 76215 77647
71182 83671 97598 103916 111282 101807 102963 111833 113205 118537
115159 115764 125823 128351 146899 118679 129870 139649 139710 143664
148855 149244 153706 159288 168172. 168393 168778 169091 173380 176839
170436 177554 181760 191669. f 185069.
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Recepty czerwon
Moskwa poucza jak w

„Echo de Paris“ ogłasza w sen-

sacyjnej formie tekst instrukcyj,

przesłanych hiszpańskim — organi-

zacjom  anarchistycznym, komuni-,

stycznym i socjalistycznym w kwie-,

tniu ub. r. przez t. zw. komitet tech-|

niczny, funkcjonujący w Paryżu, ja-

ko filia Kominternu przy francuskiej

partii komunistycznej.

Instrukcje te stanowiąwłaściwie

dokładną instrukcję techniczną woj-

skową dla przeprowadzenia rewolty

wojskowej i zamachu stanu; Instruk-

cje przewidują,

nięcia decyzji o wywołaniu rewolty

wojskowej, mają natychmiast rozpo-

cząć działanie poszczególne organy

wojskowo - rewolucyjne. Organyj te

Dobry opał dosta
TEL. 17-90,

że z chwilą zapad-| wych i t. p.

dzielą się na grupy, złożone z ludzi,

zdecydowanych na wszystko. Człon-

kowie tych grup są umundurowani i

pozostają pod kierownictwem do-

wódców, wyznaczonych przez partję

komunistyczną. Jedne

działać na terenie Ikoszar i opano-

wać oddziały wojskowe. Inne mają

aresztować wszystkich oficerów. In-

ne znów — przeprowadzać areszto-

wania przywódców stronnictw poli-

tycznych, wybitnych finansistów,

właścicieli magazynów żywnościo-

Publikacja „Echo de Paris', syg-

|nowana nazwiskiem jednego z naj-

poważniejszych publicystów prawi-

cowych, znanego specjalisty zagad-

rza„Centroopa!“
ZAMKOWA 1812.

  
 

Ładne stosunki w Z.S.R.R.
Złodzieje na odpowiedzialnych stanowiskach

MOSKWA, 18.1, Z C

noszą: W organizacji partyjnej trustu

„Stal“ pieniądze państwowe są roz-

kradane, a cały aparat partyjny, jak

pisze „Charkowskij Raboczij”, „za-

śmiecony jest przez wrogie elementy

trockistowskie”. Kierownik trustu

Szlejier, jak ustalito dochodzenie,

jest „trockistą“. Poza tym inne kie-

rownicze stanowiska również zajmo-

harkowa do- wali „trockiści, kontrrewolucjoniści,

białośwardziści, petlurowcy, bun-

dowcy i mienszewicy“. Przeszło 20

procent aparatu partyjnego w truście

„Stal“ stanowiło „klasowo wrogi

element". Kierownik trustu „Koks“

Łogidów również miał utrzymywać

ścisłe stosunki z „kontrrewolucjoni-

stami* z trustu Stal“:

Nowe prowokacje Kowna
Litwini wywracają polskie znaki graniczne

WARSZAWA, 18.1. W dn. 13 bm.

na terenie powiatu święciańskiego,

po raz czwarty został wywrócony

słupek graniczny przez strażników

fifewskich. Patrol polski, obchodząc

tenzodcinek, wbił słupek na swoje

miejsce, przy czym był ostrzeliwany

przez Litwinów. Słupek graniczny

graniczny jest obecnie specjalnie

strzeżony przez placówki K.O.P'u.

utartej "praktyki, władze

polskie: zawiadomiły: starostę litew-

skiego pogranicznego powiatu o tym

incydencie, Dodnia dzisjejszego nie

olrzymano na to zawiadomienie żad-

nej odpowiedzi, co do pewnego sto-

pnia potwierdza udział władz admi-

nistracji litewskiej-w planowej pro-

wokacji granicznej.

W myśl

Wzmożona działalność komunistyczna
na Li

KRÓLEWIEC 18.1. -W ostatnich
dniach, jak donoszą+z Kowna, daje

się zauważyć na Litwie wzmożona

działalność komunistów. Policja li-

tewska dokonała szeregu areszto-

wań w Kownie, Kłajpedzie i na pro-

twie
wincji. W. Kłajpedzie policja od-

kryła duży magazyn bibuły komuni-

stycznej, zawierający 10.000 ulotek.

Na dworcu w Kownie została aresz-

towana studentka uniwersytetu z

, transportem ulotek  komunistycz-

nych. !

śmierć znanego reżysera filmowego

LONDYN 18.1. Wczoraj wieczo-

rem zmarł w Hollywood: na atak ser-

ca Ryszard Bolesławski, znany ak-

tor i reżyser filmowy urodzony w

Warszawie.

Ryszard Bolesławski

W. r. 1906 wstąpił do teatru arty-

stycznego w Moskwie, utworzone-

go przez Stanisławskiego i w * tym

liczył 48lat.

ее "age

Stolica czerwonej Hiszpanii, Walencj

morza i przez

POWSTAŃCY BOMBARDUJ

Bogusławskiego
teatrze pozostawał jako reżyser do

r.1915. W. czasie. wojny polsko-bol-

szewickiej Bolesławski był w pierw-

szym pułku szwoleżerów. i równo”

cześnie nalkręcał. zdjęcia wojenne

dla armii polskiej. Po. zdemobilizowa-

niu udał się do Ameryki i, szybko

zasłynął jako jedęa z najwybitniej-

szych reżyserów filmowych.

Ą WALENCJĘ.
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  sa

a, jest bombardowan
lotników.

a od strony

grupy! mają |

°

nień wojskowych, Andrzeja Piron-

neau, będzie a nawet już się stała

punktem wyjścia dla b
kiej ostrej |kampanii antykomuni-

j stycznej we Francji. Pironneau pod-

kreślił, że ogłoszona dziś instrukcja,

aczkolwiek adresowana była do

Madrytu, jednak wydana została dla

organizacji komunistycznych we

wszystkich krajach, a więc i we

Francji. Instrukcja wysłana do Hisz-

panii, nie została tam wykonana

przez komunistów ponieważ gen,

Franco uprzedził zamach. Jednakiże

komitet, który instrukcję opraco-

wał i wydał, mie jest organizacją

hiszpańską; działającą wówczas po-

za granicami kraju, ale jest orga-

nem, związanym z Irancuską partią

komunistyczną i działającą z ramie-

nia Kominternu. Wobec tego należy)

uważać za rzecz”pewną, że instruk-

cja obowiązuje partię komunistycz-

ną w większości krajów europej-

skich. P. Pironneau domaga się wo-

bec tego od! francuskich naczelnych

władz zastosowania jak najszybciej

zdecydowanych zarządzeń przeciw-

ko tej akcji komunistycznej.
Prawicowa prasa popołudniowa

podchwytuje rewelacje „Echo de

Paris", korzystając z nich dla wyka-

Inia nielojalności komunistów wobec

pozostałych stronnictw frontu ludo-

wego.

 

ych podpalaczy
ywołać rewolucję

ardzo SZero-

|
SLi

Port w Pucku

zamarzł
PUCK, 18.1. Niezwykłe niski stan

„temperatury na wybrzeżu polskim.

spowodował caikowite:zamarznięcie

portu w Pucku. Dla statków i łodzi

rybackich dostęp do. portu jestj

zamknięty.

jtokę na olbrzymiej przestrzeni, bo

| od Kuźnicy na,Helu, až po Rewę na

| Kępie Puckiej W porcie w Jastaini

na Helu pójawiła się kra,

wać się należy w razie dalszego

mrozu zamarznięcia i tego portu.

Hece antypolskie
na Litwie

Donoszą z pogranicza, że w związ-

ku z toczącą się obecnie sprawąz

zesa Komitetu Litewskiego p. Star

szysa, odbyły się w szeregu pogra-

nicznych miejscowości litewskich

manifestacje antypolskie, podczas

których Ikolportowano medale, które

tak skompromitowały p. Staszysa. (s)

 

Nowości wydawnicze

przynosi
deusza Ciszewskiego p. t. „Rozmo-

wa z „szarym” Francuzem”, dający

nowe, rewelacyjne -ošwietlenie sto-

-sunku Francuzów do Polski, następ-

nie trzecią część wspomnień b. Pre-

zydenta Wojciechowskiego „Wuni-

wersyteciei warszawskim”, kończącą

pierwszy etap życia autora, Adolfa

Nowaczyńskiego „Monumentum“ (o.

„ aktualności Ostroroga), poemat K.

-L Gałczyńskiego
kołami”, Władysława Siła-Nowickie

go „Tragedja czterech wieków" (z

okazji perypetyj małżeńskich b. kró-

la Edwarda), z cyklu „Tajemnicze

twórczości” rozmowa z Jerzym Ost-

rowskim przeprowadzona przez

Telegę i uzupełniona fragmentem

dramatu Ostrowskiego, przyczem

ujawnia się niezwykły fakt napisa-

nia równocześnie dwóch dramatów

o Tyberiuszu w Polsce (Bąk i Ost-

rowski), opowiadanie gwarowe Wiłła-

dysława Tylki „Cień życia”, dalszył

ciąg noweli Z. Szymanowskiej „Spa:

4kanie', satyra Karola „„skiego „+ i-

*zyta w Krynicy'', pamflet wierszo-

wany A. M. e) „Okolica

poetów", fotomontaż , Łukasika

„Królewski golf", wreszcie „Na

marginesie”, ,,
„Listy do redakcji!
wystaw, z muzyki,

ekranów.
„Arkady*, Rok trzeci, Nr. 1, St

czeń, Cena 3 zł.
Treść:

cherowskie, Konserwacja tkanin za”

bytkowych, Rok
rycie ludo '
raczem, Z rozważań architekta, Re-

„nesansowa Maja, Insygnia i znaki

: sechowe, Pod Arkadami. | :

 

oraz.recenzje Z

z teatrów i z
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Ž prasy zagranicznej”,|

LWicz,

zi : uni
Balsew:cz — gajowi,
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Lód pokrywa obecnie za-| Dawid” 'Sołowiejczykowi

spodzie- |
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ASY— najweselsza zabawa karnawału

Pogrzab š. p. Julii Maciejewiczowej
Wi dniu wczorajszym na cmenta-

rzu Rossa spoczęły zwłoki zasłużo-

ne' działaczki oświatowej, Ś. p. Julii

Maciejewiczowej. W pogrzebie wzię-

li udział przedstawiciele władz, de-

legacje szkół, b. „Maciejówki”, oraz

liczne grono przyjaciół i znajomych.

Na grobie złożono mnóstwo wień-

ców.

Bomba zegarowa
w redakcji i drukarni „Wilner

Wiezorajszej nocy nieznani spraw-

cy do wewnątrz redakcji żydowskiej

„Wilner Tog“ przy ul. Poznańskiej

podrzucili bombę zegarową o nie-

zwykłej sile wybuchowej. W czasie

eksplozji bomby wewnątrz znisz- |

Druga petarda

Tog"

czone zostały urządzenia redakcji,

zaś zewnątrz wypadły wszystkie

szyby w oknach w całym domu.

Policja wdrożyła energiczne do-

chodzenie. Kilka osób zatrzymano. h

pod drzwiami
sklepu żydowskiego

Wczoraj w nocy nieznani sprawcy

przed sklepem aparatów fotograficz-

nych Rabinowicza przy ul. Wielkiej

odrzucili petardę zegarową odużej

sile wybuchowej. W nocy dylžuru-

jący klucznik zauważył pod drzwia-

mi podejrzany pakunek i w towarzy-

stwie policjanta odniósł $o do komi-

sariatu. * Policja wszczęłaśdochodze-

nie. Sprawców jednak narazie nie

ujawniono. (h)

żydowska tajna fabryczka cukierków
Organa służby <śledczej ujawniły

w mieszkaniu niejakiej Bejli Taszrys

(Kozia 19) tajną fabryczkę cukier-

ków. Żydówka, wspólnie z handła-

rzem cukrów od dłuższego czasu fa-

brykowała w antysanitarnych wa-

runkach wyroby: cukierhicze, które

następnie sprzedawane były w skle-

pach żydowskich. Podczas rewizji

ujawniono zapas cukrów.  Fabry-

kantkę aresztowano i osadzono w

areszcie. (h).

Nadużycia leśne
Spółki z żydami kończą się na ławie

oskarżonych

W, dniu wczorajszym przed Sądem

Okręgowym stanęli: Józef Willamo*

leśniczy. leśnictwa podbrzes-

Feliks Cyranowski i Antoni
oraz Szmul i

е — kupcy

skiego,

lešni.
Akt oskarżenia zarzuca Willamo-

wiczowi, iż, wykorzystując swe sta-

nowisko, dopuścił się szeregu nadu-

żyć służbowych,. polegających na

bezprawnynr 'wyeksploatowaniu w

okresach gospodarczych 1932/33,

1933/34 drewna użytkowego około

Robotnik pols

ku Zaw. „Praca Polska”, przy. ul.

Mostowa 1, odbyło się zebranie or-

ganizacyjne „Spółdzielni Szewčėw

Čhrzešcijan —Praca Polska“. Na

członków Spółdzielni zapisalo się 0-' 
Nowy 3 numer „Prosto zmostu“ |

i na czele list-z Paryža Та-,

„Polowanie z so-,

|
|

|
\
\

|

l

Wielkopolskie rządy Vis- |

chiński w drzewo-|

Jak zostałem zbie-| -
{

‘
l

Kasa

„sprzedał kup

yskania pozwolenia

ładz zwierzchnich i

bez wystawienia przepisowych asy-

gnacji.. Drewno to Willanowicz

cowi leśnemu Szmulowi

ы Ogólne straty

a dochodzą do 12

500 mtr”, bez uz
od właściwych w

Sołowiejczykowi
Skarbu Państw
tys. zł.

‘,° Pozostali oskarżeni

w oszukańczych kombinacjac

sprawie tej wezwano 42 świa

Wyrok jest oczekiwany dziś.

nę wnoszą mec. Andrejew,

wek, Perelsztejn i Barańczyk.

brali udział
h.
dików.
Obro-
Luczy-

(In)

ki wyzwala sie
ydów„odwyzysku ž

W.dniu wezorajszym w sali Žwiąz- koło 50 samodzielnych  majstrow

szewckich, Wysokość udziałów usta-

lono w wysokości 25 zł. Po zatwier-

dźeniu statutu przez Związek Rewi-

zyjny, zostanie uruchomiony sklep

przyj ul. Trockiej. (s)

Bezprocentowa powstaje

`М Ejszyszkach
W. ub. niedzielę: w- Ejszyszkach

odbyło się w sali miejscowego domu

parafialnego wielkie zgromadzenie

ludności katolickiej, na którym, po

wysłuchaniu przemówień p. dra

Wińcza z Wilna i in. postanowiono

założyć w Ejszyszkach kasę bezpro-

centową. _ Wybranemu komitetowi

organizacyjnemu* powierzono przy!

gotowanie statutu wspomnianej kasy

i doprowadzenie 'uchwaly, do końca.

K̀ATASTROFY

   

  
Katastroiy żywiołow

„ "Naležiy. zaznaczyč, . że Ejszyszki

nie są wyjątkiem. Ruch“ organizacyj-

ny kas bezprocentowych jest dziś

wszędzie w całej pełni. We wszyst-

kich niemal miasteczkach woj. wi-

leńskiego powstają takie kasy. Przy

nich zaś grupuje się ludność kato-

licka,-tmając. tę. świadomość, że jeśli

nie dziś, to w niedalekiej przyszłości

uda się 'wneszcie wyzwolić się Sp:

wpływów żydostwa. (m)

' W AMERYCE. |||

  

e w. Ameryce nie ustają. Ostatnio huragan spu-

stoszył wybrzeża Kalifornii.

 



KTO CHCE
WOJNY?

" Alarmy wojenne stają się. coraz

częstsze. Europa nie może się uspo-

koić, Oskarżenia o dążenie do wy-

wołania wojny: podają z różnych
stron i są kierowane przeciw różnym

państwom. W tych warunkach war-

to się zastanowić nad tym, kto może

chcieć wojny między państwami na-

szego kontynentu? SĘ
Podkreślamy, że nie zamierzamy

dochodzić kto chce, lecz tylko

ktomożechcieć. Bo trudno zaj-
rzeć do mózgów i serc kierowników

państw europejskich, można nato-

miast rozważać, czy pragnienie woj-

ny może być w interesie tego czy in-

negopaństwa?
Otóż sądzimy, że w dzisiejszych

warunkach i w latach najbliższych

żadne z państw europejskich nie mo-

że dążyć do wojny, bo nie może się

po niej spodziewać żadnych korzyści.

Że Anglia i Francja nie pragną wojny,

tego chyba dowodzić nie trzeba,

świadczą o tym dzieje ostatnich

dwóch lat.
Może więc dążą do wojny Niemcy

lub Związek Sowiecki?

Sądzimy, że także nie. Niemcy dla-

tego, że przechodzą głębokie przeo-

brażenie wewnęirzne, że mają bar-

dzo trudne położenie gospodarcze, że

koniunktura międzynarodowa jest

dla nich bardzo niedogodna, że nie są
jeszcze wojskowo gotowe. Niemcy

się zbroją „bo wiedzą, że tylko pań-

stwa mające silną armię, mogą pro-

wadzić energiczną politykę zewnętrz-

ną; Niemcy się zbroją — bo się oba-
wiają ataku ze strony państw, ulega-

jących wpływom komunizmu, Zwią-

zek Sowiecki obawia się wojny w

Europie, bo wie, że grozi mu zatarg
na Dalekim Wschodzie. Związek So-

wiecki zbroi się jednak, bo się przy-

gotowuje do wydarzeń, jakie się za-

powiadają w Azji, a także dlatego,

że się boi ataku ze strony „łaszy”

stów” europejskich |||

Nie może chcieć wojny ani Polska,

ani inne państwa środkowo-europej-

skie, ani państwa bałkańskie.

Kiełkuje wreszcie przeświadczenie

w wielu umysłach europejskich, że

wojna byłaby wstępem do skomuni-

zowania całej Europy i w następ-
stwie do utracenia przez nasz kón-

tynent wszelkiego znaczenia poli-
tycznego w świecie. Przypuszczać
należy, że zjawi się niebawem poczu-
cie solidarności interesów europej-

skich i to nie-jakiejś mitycznej soli-
darności, na której oparta jest ideo-

logia Ligi Narodów, lecz realnej, wy-

nikającej ze zrozumienia konkret-

nych interesów politycznych przez

ludy europejskie. '

Skąd tedy biorą się alarmy wojen-
ne? Zdaniem naszym, z dwóch źró-
deł — z faktu bankructwa ideologii

Ligi Narodów i z dążeń polityki ży-
dowskiej. :

Jest jasne, że ci, co wierzyli, że:

Liga zabezpieczy „świat od wojen,
wpadli w panikę,gdy się przekonali,
że jest to instytucja w tym zakresie

całkiem nieużyteczna. Kryzys wła-
snych wierzeń biorą ludzie tej kate-

gorii za kryzys rzeczywistości i wpa-

dają w depresję.
Bardziej skomplikowana jest spra-

wa z Żydami. Jeśli chodzi o doraź-
ne interesy Żydów, jako kapitali-

stów, przedsiębiorców, czy kupców,
to oczywiście wojna by im nie posłu-

żyła. Inaczej się jednak rzecz przed-

stawia, jeśli wziąć sprawę. żydowską

w perspektywie dziejowej. Wówczas
widzi się cały tragizm ludu żydow-

skiego w czasach współczesnych. $dy

rosnący szybko prąd * narodowy

wśród ludów europejskich zaczyna

zagrażać istnieniu samemu Żydów w

Europie, gdy coraz wyraźniej zary-

sowuje się przed nimi konieczność

nowej wędrówki. Nie można się dzi-

wić, że ewentualność taka przeraża

Żydów, że przywódcy ich gotowi są
chwycić się najradykalniejszych, naj:
ryzykowniejszych środków, byle jej

uniknąć.

Organ wielkiego przemysłu „Prze-
gląd Gospodarczy” wydrukował w
pierwszym numerze tego roku arty-
kuł p. t. „Gospodarka surowcowa
włókiennictwa polskiego na przelo-
mie”, z którego wynika, iż przemysł
włókienniczy u nas zrezygnował z
dalszego oporu i chcąc nie chcąc go-
dzi się na zastąpienie bawełny su-
rowcem krajowym, pragnąłby już tyl-
ko zastosować w tej akcji tempo po-
wolne. Nareszcie więc wzięto byka
za rogil

Zastąpienie zamorskiej bawełny
krajowym lnem lub konopiami pod-
niesione zostało jako postulat ko-
nieczny najpierw przez wojsko, któ-
re też, posługując się w znacznej
m'erze drobnym, domowym przemy-
słem Iniarskim, w ciągu krótkiego
czasu usunęło bawełnę ze swego u-
życia, poparło przy tym próby i ba-
dania, które doprowadziły do zasto-
sowania Inu nie tylko do celów о-

innych artykułów, jak np. waty opa-
trunkowej. Konsekwentna  działal-
ność wojskowej adminis*racji na tym
polu zasługuje na największe uzna-
nie. Przeprowadzenie tego postula'u
samowystarczalności było jednak o-
czywiście na terenie wojska znacznie
łatwiejsze, niż na terenie ogólnym,
gdyż tu przemysł bawełniany m'ał za
sobą sprawę kosztu tkanin, oraz ich
jakości, lepiej odnow'adaiącej gustom
i wymaganiom publiczności.
Bawełna od samego początku, gdy

się tylko zjawiła z Arabami w Euro-
ie, stała się niebezpieczną dla Inu
onkurentką, a z czasem, po wpro-

„wadzeniu mechanicznej przeróbki,
zwyciężyła go całkowicie. Przędzenie
bawełny jest łatwe i tanie,a tkanina
z niej otrzymywana jest miękka,przy-
jemna w dotknięciu i tania. Przeciw-
ko tym przewagom nie mógł walczyć
len i uległ, a źródłem jego niepowo-
dzeń była pewna właściwość kon-
strukcji włókna. lnianego. Podczas,
gdy bawełna składa. się z drobnych,

„luźnych, niczym nie związanych ze
sobą włók'enek, we lnie takież włó*

„ kienta+ elementarne sąbardzo trwale
ze sobą posklejane; stanowi to wiel-

Ostatnie dni. przyniosły naszemu
obozowi znowu | satysłakcję.
Chodzi o projekt skierowania emi-
gracji żydowskiej — na Madagaskar.
Sam projekt przeznaczenia Mada-

gaskaru na rezerwat rasy żydowskiej,
skazanej na wysiedlenie z krajów o
cywilizacji europejskiej, nie jest
wprawdzie nasz. Projekt ten słormu-
łowano po raz pierwszy w  Niem-
czech. Nie zajmowano się nim tam je-
dnak zbyt żywo.

Projekt ten podjęliśmy my — na
tyle stanowczo, że możemy bez zby”
tniej przesady sami do głównego au-
torstwa tego projektu, trak'owane-
go już nie jako luźna myśl, ale jako
plan zupełnie konkretny i rzeczowy,
pre'endować, 3
Kto nie ma pamięci zbyt krótkiej,

ten sobie przypomni, że nie tak da-
wno ogłaszaliśmy w naszym piśmie
artykuły o położeniu geograficznym,
warunkach klimatycznych i stosun-
kach ludnościowych Madagaskaru z
punktu w'dzenia możliwości uczynie-
nią tego kraju terenem na początek
skromnego liczebnie, a potem maso-
wego i naczelnie sprawę żydowską
regulującego osadnictwa żydowskie-
go. A także, że pisaliśmy o koniecz-
ności przystąpienia 'przeż  politvkę
polską do rozmów na ten temat z ko-
łami kierowniczymi francuskimi, ma-
jącymi w reku decyzję co do otwar-
e'a bram Madagaskaru dla immigra-
cji żydowskiej, co: przypomnieliśmy
jeszcze raz po objęciu we Francji sta-
nowiska szefa rządu przez Żyda, p.
Leona Bluma. | :

I niewąfpliwie przypomni sobie
Czytelnik — jak myśł nasza zos'a!a
wówczas przyjęta w Polsce. Ileż to
drwin -spadało na nasze głowy! Mó-
wiło się @ „projektach operetko-

Nie zamierzamytu nikogo o nic o-
skarżać,nie ulegamy wcale dążeniom
do przypisywania Żydom wszystkie-

go złego, które na święcie dziać się
(może. Sądzimy jedynie, że byłobv
rzeczą zupełnie zrozumiałą, gdyby

Żydzi woleli wojnę i skomunizowanie
Europy, coby im pozwoliło w tej no-
wej Europie pozostać, niż rozwój D0-
kojowy ruchów narodowych, który

musi doprowadzić do emigracji Ży-
dów z Europy. | "
Nie na podstawie tedy informacyj 

dzieżowych, ale również do wyrobu,

a ao Ne

ką przeszkodę w przędzeniu nici
cieńszych numerów, zmusza do kło:
potliwego i kosztownego rozczesywa-
nia i przędzenia na mokro, tak że mi
mo nie wyższej zwykle niż przy ba-
wełnie ceny surowca, przędza i tka-
nina Iniana wypada w rezultacie
znacznie drożej i ta w większości
wynadków decyduje o powodzeniu,
mimo iż wyższa cena kompensuje się
większą trwałością tkaniny lnianej.
Ten uparty klej roślinny pociąga za
sobą jeszcze inne złe skutki, Tkanina
lniana, o ile nie będziemy brali pod
uwagę bardzo kosztownych i cien-
kich gatunków, jest w porównaniu z
bawełnianą sztywna i łatwo się mnie
To zniechęca do Inu konsumenta, na-
tomiast producenta zniechęca to, iż
sklejonych włókien Inianych nie moż-
na prząść na tych samych maszy-
nach, co bawełny, a więc przejście na
len zmuszałoby do zakupu całkowi-
cie nowej maszynerii przędzalniczej.

Prostsze i ekonomiczniejsze było-
by oczywiście znalezienie sposobu
pozbycia się owego szkodliwego kle-
ju z włókien lnianych i w tym kie-
runku idą już oddawna  us'łowania
techników. Proces ten polegający na
upodobnieniu włókna lnianego do
baweinianego nazwano „kotoniza-
cją”. W ostatnich czasach proces ten
poczynił wielkie postępy, tak że już
w połowe ubiegłego roku stwierdzo-
no u nas możliwość przędzenia sko-
tonizowanego włókna |Inianego na
zwykłych maszynach bawełniczvch,
tkaniny zaś otrzymywane z bawełny,
pomieszanej z ko*oniną odpowiadają
wszelkim wymaganiom.

Sprawa więc posunęła $ię tak da-
lece naprzód, że jak świadczy wspo-
mnianyna wstępie artykuł „Prześlą-
du Gospodarczego”, przemysł baweł-
rniany uważa dalszy opór'za bezna-
dziejny i uznał, iż surowcowa gospo-
darka teśó przemysłu znalazła się na
przełomie. Jest to wielki triumf pol-
skiej myśli gospodarczej. Sumy pła-
сопе zadranicy przez nas za baweł-
ńę doszłyby prawdopodobnie w naj-
bliższych latach do 150 milionów zło- 

 

tych rocznie, więc! chociażby czę-
ściowe zastąpienie jej surowcem kra- '

wych”, o „humorystyce”, o „żar-
tach”, Jakoś nie mieściło się lu-
dziom w głowach, by projekt osad-
nictwa żydowskiego na Madagaska-
rze mógł być projektem — na serio.
I by mógł — na serio — wiązać się z
planami realnego rozwiązania kwe-
stii żydowskiej.
Jakże się dziś sytuacja zmieniła!

Nikt się już nie śmieje, gdy mówić o
Madagaskarze, jako miejscu osiedle-
nia Żydów. O Mądagaskarze mów'ą
już dziś — całkiem serio — ci, k'ó-
rzy dawniej plany madafgaskarskie
wydrwiwali, albo nie raczyli się n'mi
w ośóle interesować,będac wyżsi po
nad fantazje polityczne, iak się to
barwnie w „antvendeckiei“ pras'e
mówi, „zaczerpnięte z dziecinnego
pokoju”. ›
‚О temrora! Dzisiaj już i „Gazeta
Polsta'* umieszcza cykle artvkulėw
o położeniu geośraf'cznym. kl'marie
i s'osunkach ludnościowych Mada-
gaskaru. Bal wysyła nawet na sam
Madagaskar swedo koresnonden'a w
„osobie p. Arkadedo Fiedlera. Już od
paru tydodni prasa żydowska notuie
z niepokojem poółoski o rozmowach
p. Bechą z p. Leonem Blumem na
temat Madad»skaru, on'suie, jak to
francuski gubernator Madagaskaru
„przestraszył się” groźnej wieści (do-
prawdv, że groźnej; przes'rachowi
Się zgoła nie dziw'mv) 0 ewen*ral-
nym przvieździe Żydów i stwierdza,
że na Madagaskarze byłoby miejsce
dla osadniciwa „natwvżej drobnej
garstki" wybraneśo Indu, ,
Wreszcie — nadszedł wyw%ad fran-

cusk'edo ministra kolonii, p. Mouteta
z dn'a 15 stycznia, w którym ni mniej
ni wiecej, tyllrn stwierdzone zos*rło,
że miejsce na Madagaskarze dla Ży-
dów się znajdzie.

lub podejrzeń, lecz na podstawie spo-

kojnego rozumowania, wychodzące-

|go z przesłanek, wysnutych z oceny

interesów ludu żydowskiego, docho-

dzimy do wniosku, że jeśli ktoś mógł-

by w Europie mieć korzyści z woj-
ny, to tylko Żydzi. Stąd zaś wypro-
wadzamy wniosek dalszy, że polityka
żydowska jest dla pokoju europej-

skiego niebezpieczna, że natomiast

bardzo istotne i poważne interesy

nakazują wszystkim ludom europej-

skim pragnąć zachowania pokoju.

 

 

Wzięto byka za rogi!
jowym jest poważną zdobyczą w bi-
lansie handlowym, a ważniejsze: jest
może jeszcze poparcie rolnictwa
przez powiększenie plantacji roślin
włóknistych, wymagających dużej
ilości pracy, ale zato bardzo również

dajnych.
edług ostatnich wskazań tech-

nicznych i rolniczych będziemy uży-
wali jako surowca włókienniczego
nie tylko lnu, lecz również w wiel-
kiej części konopi. Z jednego hektara
plantacji otrzymuje się 170 kilo ba-
wełny, dwa razy więcej, bo przecięt-
nie 350 kilo włókna Inianego, a aż
1000 kilo włókna konopnego. Kono-
pie więc prześcigają wszystko pod
względem wydajności, i chociaż wy*
magają starannej i kosztownej tipra-
wy, opłacają się znakomicie. Słabą
stroną zarówno lnu, jak i konopi jest
wielka ilość odpadków, jaka pozo-
staie po „wyprawie” włókna. Od-
padki te w postaci małowartościo-
wych pakuł i paździerzy wynoszą na
wadę trzy razy więcej, niż dobre
włókno. Ale technika znalazła i dla
nich użytkowanie, mianowicie da się
z tych odpadków wyrabiać znakomi-
tej jakości celuloza, materiał noszu-
kiwany do wyrobu wielu artykułów
m»soweś0 użytki .
Kotonizacja włókna lnianego i ko-

nopnego połączona więc być może i
powinna z wyrobem celulozy i naj-
€konomiczniej wypadnie, gdy będzie
wykonywana w pobliżu rejonów plan-
tacyjnych. Przejście więc na krajo-
we surówce włókiennicze uwarunku+
je powstanie wielu średnich wielkoś-
ci zakładów fabrycznych w różnych
częściach kraju, przyczyni się więc
poza wszystkim innym również do
równomiernego uprzemysłowienia.
Gra jest więc bardzo warta świecz-

ki i należałoby sobie życzyć, aby pre-
sja, która doprowadziła przemysł ba-
wełniany do rezygnacji, nie ustała i
przekonała naszych „krėlėw“ tėdz-
kich, że zastąpienie 5 do 10 proc, ba-
wełny ze wszystkich źródeł t. zn.
Przez sztuczny jedwab, kotónine i la-
nital, jako program na rok 1937 jest
programem zbyt skromnym.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

"ŻYDZI NA MADAGASKAR
„O ile chodzi. np, o Madagaskar,

— mówi p. minister — to guberna-
tor tego kraju zawiadamia mnie, iż
skłonny jest przychylnie rozważyć
projekt osadnictwa na tym terenie
pod warunkiem, że będzie się miało
do czynienia z osadnikami, popiera-
nymi przez poważne organizacje i
posiadającymi odpowiednio zapew-
nioną pomoc finansową".

W dodatku warunek owego zaopa-
trzenia osadników w „pomoc finan-
sową“ dałby się może osiąśnąć bez
zaglądania do kiesy światowego ży-
dostwa. t

„Możliwe jest również — zakoń-
czył minister — iż w koniecznym
wypadku znalazłaby się odpowied-
nia pomoc finansowa, ale tylko wte
dy, gdyby się miało do czynienia
z odpowiednio poważnymi organi-
zaciami”,
A więc— Francja „w koniecznym

wypadku” da pieniądze. Da zresztą
również i wszelką inną pomoc:

„O ile chodzi o mnie, to wspólnie
z gubernatorami kolonii jestem skłon
ny oddać do dyspozycji osób, prowa-
dzących badania w tej sprawie, ka-
dry fachowców, którzyby im znacz-
nie ułatwili zadanie.
Badania tego rodzaju już się zresz

tą rozpoczęły i jestem w posiada-
niu odnośnych raportów kierowni-
ków kolonialnych",
W dodatku, możliwości immigra-

cyjne nie ograniczają się tylko do
Madagaskaru.

„Poza tym terenem — mówił p.
minister Montet — można jeszcze
wziąć pod uwagę terytoria w no-
wej Kaledonii,na nowych Hebrydach,
a nawet w Guyanie, gdzie klimat
jest mniej niezdrowy niż się ogólnie
przypuszcza”.

Francuski minister nie oznacza
narazie, jakich rozmiarów imm'gracja
do wspomnianych krajów wchodzi o0-
becnie w rachubę. Możemy zresztą z
góry być pewni, że narazie chodzi o

niewielkie.
Tak już było zawsze, że gdy się

zaczynało wychodź'wo do jakiegoś
nowego kraju, to najpierw em'óro-
wały jednostki, po*em dziesiątki je-
dnostek. po'em setki, potem tvs'ące,
potem dziesiątki tysięcy. a dopiero
potem ciei miliony: Nie 6 to cho-
dzi, by na Madagaskar wvjechało od-
razu parę milionów Żydów, ale bv
madagaskarski strumień emigracji
żydowskiej — zacząć.

| takż

 

adna.

PRZEGLĄD PRASY
WPŁYWY ŻYDOWSKIE
W SOWIETACH

Wydanie wyroku śmierci na kilku-
nastu Żydów - trockistów w Moskwie

mogło wywołać wrażenie, że Żydzi
tracą wpływy w_ centralnych wła-
dzach Sowietów. Tak jednak nie jest.
Korespondent moskiewski „Kuriera
Warszawskiego” cytuje kilka nowych
nominacyj Żydów na stanowiska kie-
rownicze. I tak

„Żyd Ruchymowicz stanął - na czele
nowo utworzonego komisariatu przemy-
słu wojennego, jego zastępcą na tym sta
nowisku został również Żyd, M. Kaga-
nowicz, brat komisarza komun kacji.
skład nowomianowanych zastępców ka-
misarza ciężkiego przemysłu znalazło
się, na trzech osobników, dwóch Żydów.
Stanowisko Żydów na szczytach rządu
sowieckiego doznało w ten sposób nie-
byleiakiego vmocnienia,
Wbrew niektórym pozorom żywioł žy

dowski stanowi "ciąż jeszcze oparcie,
na które rzad sowiecki w Rosji liczy z
całą pewnością”, ww

O tej niezawodnej podporze wła-
dzy sowieckiej trzeba zawsze pamię-
tać. Tworzą ją Żydzi nie tylko w Ro*
sji, ale w całej Europie, popierając
w swej wielkiej masie Front Ludowy
w myśl instrukcyj Kominternu. Front
Ludowy zaś, to nowe wydanie kie-
reńszczyzny, prostuiącej drogę rewo-
lucji komunistycznej.

O CZYM W SEJMIE
NIE MÓWIONO

„Wieczór Warszawski” zwraca u-
wagę, że w dyskusji nad budżetem
M.Ś.Wewn. nie poddano krytyce ad-
ministrącji politycznej, na którą
wszyscy narzekają.

„Pomyśli ktoś, że posłowie bali się
zadzierać z ministrem, będącym równo-
cześnie premierem. To nie to. Rząd o-
becny otrzymał administrację w spad-
ku po licznych przodkach, więc nie jest
obciążony całą odpowiedzialnością za
nią, a zatem chętnie przyjmie dyskusję
na ten temat.
„Powód właściwy jest inny. Tkwi on

niżej, w, samvch władzach admin'stra-
"cyjnych drugiej i pierwszej instancji, w
samych starostwach i województwach,

jm obecny w dużym stopniu jest dziec
Viem tych właśnie władz. Sprawiła to or-
dynacia p. Sławka i jej pierwsze zasto-
sowanie.
Synowie nie chcą zadzierać z rodzi-

cami, którzy nie tylko ich zrodzili, ale
że pomaga'ą im w życiu politycznym.

Bo iakięż-oparcie w okręgu poza staro”
stą i podległymi mu wójtami może mieć

3 BE. „bezparty'ny”, mający przeciw 50-
ie tych, co nie 6losowali, i wielą ta-

kich, którzy głosowali, ale nie wiedzieli
na kogo i dlaczego?”.

Tu fkwi bezsiła obecnego Sejmu.
Izba, która ma wykonywać nad rzą-
dem kontrolę, winna wychodzić z wy*
borów niezawisłych i być wyrazem
woli społeczeństwa, a nie biurokracji.
Żadne sztuczne zastrzyki nie zastą-
BR jej tej przyrodzonej życiowej
siły.
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Gdy się zrobi początek — będzie

można myśleć o dalszym ciągu. A ten

„dalszy ciąg" jest gdzie robić. Miej-

sca nie zbraknie. Madagaskar ma bo-
wiem 616 tys, kilometrów kw. obsza-
ru (tyle, co Niemcy i Czechosłowacja
razem wzięte), Guyana ma 90 tys, km.
kw. (tyle, co Węgry), a Nowa Kale-
donia 19 tys. (tyle, co województwo

. łódzkie), Jeśli do tego dodamy mo-
| żliwości emióracyjne do Palestyny,
do Birobidżanu (i w ogóle Rosji so-

| wieckiej), oraz do pozostałych kra-
jów świata — to stwierdzimy, że cał-
kowite pozbycie się Żydów z Polski

| jest rzeczą zupełnie reainą. |

: Р. minister Montet uza!eżn'ał udo-
stępnienie kolonii francuskich osad-
nikom žydcwskim od warunku, że
będzie się „miało do czynien'a z od+
powiednio poważny i organizacją”
mi“. Organizacje te mogą i muszą
powołać do życia Żydzi. Powodzenie
akcii od nich w

Niech się nie tłumaczą, że nie ma+
ją gdzie em'śrować. Klucz sytuncji
leży w ich własnym ręku. Żndne de-
magogiczne frazesy tego faktu nie
zaciemnią,



 

SPORT
K P. W. OGNISKO—A.Z.S. 311.
W niedzielę został rozegrany w

Wilnie towarzyski mecz hokejowy
pomiędzyKPW Ogniskiem a miej-

scowym AZS. który zakończył się
ięstwem kolejarzy w stosunku

3:1 (1:0), (1:1) i (1:0).

Spotkanie to było pierwszym w
tym sezonie spotkaniemmiędzyklu-

bowym i dlatego można uważać je

za otwarcie sezonu sportów Zimo-

wych.
Bramki zdobyli dla Ogniska

Stankiewicz i Andrzejewsk', dla

AZS „Gitern“. Sędziowali bardzo

dobrze pp. Wasilewski i Kostanow-

ski Publiczności około 200 osób.

W środę odbędzie eęmecz

kejowy o mistrzostwo okręguwileń-

skiego między Ogniskiem a AZS.

Mecz ten odbędzie się w Parku

sportowym im. gen. Żeligowskiego.

ZWYCIĘSTWO BOKSERÓW
WARSZAWSKIEJ LEGII

WWILNE.

Rozegrany w Wiln'e mecz bokser-

ski między warszawską Legia a

miejscowym AZS  zaxończy się

nieznacznym zwycięstwem gości w

stosunku 9:7. i

Wyniki walk przedstawiają się

następująco:
aga musza — Bask'ewicz (Le-'

Lendzinem.gia) remisuje z
Kondracki (Le-Waga kogucia —

gia) przegrał z Lukminem.
aga Pa: — Komar (Le-

gia) uległ Kuleszy. ;

Waga lekka — Bareja (Legia)

egrywa niespodziewanie z o wie-

Koai=ye technicznie Morawskim.

Waga półśrednia — Wasiak (Le-

gia) bie przez K. O. w pierwszej

rundzie Igora. ‹
Waga šrednia — Doroba 2 (Leg'a)

znokautował Starzyńskiego.
Waga półciężka — Doroba 1 (Le- .

gia) wygrał w drugiej rundzie przez

O. z Polakowem. +

W wadze ciężkiej wilnianie od-
dali dwa punkty walkowerem z bra-

ku zawodnika. Publiczności dużo.

WILNO DOMAGA SIĘ PRZYJĘ-
CIA ŚMIGŁEGO DO LIGI
NA MIEJSCE DĘBU.

W niedzielę odbyło się w Wilnie

walne zebranie wileńskiego OZPN.,
na którym, po omówieniu wielu ak-

tualnych spraw i rzeczowej krytyce

ustępującego zarządu, wybrano po-

nownie na prezesa mjra Jaxa. Dele-

galem na zebranie PZPN został red.

Nieciecki.
W wolnych wnioskach postano-

wiono domagać się na walnym ze-

braniu PZPN pożyczki w sumie 2.000
zł. na rozszerzenie propagandy pil-
karstwa na prow ncji.

Ponadto walne zebranie upo-

ważniło delegata Wi. OZPN, aby
domagał się przyjęcia WKS. Śmigły
do Ligi w miejsce u. Wilnianie
motywują ten wnosek tym, że Śmi-

gy Qd sześciu lat walczy o wejście
© Ligi i w tym sezonie zdobył trze-

cie miejsce w tych rozgrywkach.

MISTRZOSTWA NARCIARSKIE
OKRĘGU KRAKOWSKIEGO.
W pierwszym dniu mistrzostw

narciarskich okręgu krakowskiego
w Rabce odbył się bieg na 16 km.
otwarty i do kombinacji. Trasa wy-i

 

STANISŁAW CYWIŃSKL

Ecce
Przed rokiem zdawałem na tem

miejscu sprawę z doskonałej ksią-

żeczki Konrada Górskiego o Mauria-
cu. Od tego czasu ukazały sę nowe
dzieła tego francuskiego pisarza, ta

w oryginale, jakoteż w przekładzie

polskim. Więc n. p. przełożono na
nasz język arcytypową powieść Mau-
riaca p. t. Genitrix, które to słowo

oznacza po łacinie netylko rodzi-
cielkę i matkę rodu, ale też i wino-

waiczynię. Tytuł wielce charakte-

rystyczny, doskonale też oddaje

myśl autora, uosabiającego w starej

kobiecie bezwzględność i bezwied-

ne okrucieństwo, płynące z ącz-
nej miłości macierz iej. (Pod
wpływem tej książki powstała zda-
je się Cudzoziemka Kuncewiczowej).

Inne dzieło Mauriaca, przyswo-
jone w r. ub. to powieść Czarne
anioły, 642е tem mianem chrzci au-
tor księży katolickich. Rzecz zna-
mienna, że krytyka polska prze-
ważnie nie zrozumiała tytułu i naj-
opaczniej odniosła go do postaci

głównego  „bohatera”,  Gradere'a,

postaci zbrodn'czej, budzącej tak w

autorze, jak i w czytelnikach wstręt
i litość, i jeno w pewnych chwilach

A

į
j

k jednak od zasadniczej

znaczona przez Bronisława Czecha,

prowadziła przez pięknie ośnieżone
rtie Bani, Grzebienia, Szum:ącej,
atarowej.
Wyniki biegu są następujące:
1) Kondys Stefan (KSM Rabka)

1:08:14,5 sek.
2) Bandura Włodz. (AZS Kra-

ków) 1.08:15,5.
3) Głodkiewicz Mieczysław (TTN

Kraków) 1:10:5.
Rewelacyjne wyniki biegu na po-

wyższej trase osiągnięto poza kon-

kursem, w którym startowali i ko-
leino zajęli miejsca:

1) Wawrytko Stan. (Sokół Zako*
pane) w czasie 58:45,5.

2) Bursa Józet (Sokół Zalkopane)
1:01:46,5.

3) Pyzowski Józef (Sokół N. Targ)

1:06:58.

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA
OKRĘGU LWOWSKIEGO.

W sobotę rozpoczęły się we

iLwowie narciarskie m.strzostwa o-

kręgu lwowskiego. Ogółem starto-

wało około 50 zawodników.
W biegu na 16 km. pierwsze

miejsce zajął Stopka KSN, 2) Teis-

“r KSN, 3 Prokopowicz (Lechia).

ieg pań został w ostatn.ej chwili

odwołany.
W niedzielę w drugim dniu mi-

fstrzostw rozegrany został konkurs

skoków otwarty i do biegu złożo-
| nego.
j W wyniku biegu złożonego tytuł
mistrza okręgu lwowskiego- zdobył
Te.ssery (KŚN), z notą 299.8, i sko-

kami 32 i 33, 2) Matelka (Lechia) no-

ta 251.8, skoki 27 i 26, 4) Hoppe
(KSN).

Konkurs skoków otwarty wygrał,
Matlka (Lechia) nota 101.4, skoki
26.5 i 34, 2) Szczepanowski (KSN)
nota 97.8, skoki 26 i 25.
W klasie juniorów p.erwsze miej-

sce zaiął Baranowski (Lechia) nota
114.7, skoki 31 i 28 z upad.

Poza konkursem startował Stani-
sław Marusarz, który osiągnął od-

ległość 49.5 i 50 m. ten ostatni skok
stanowi nowy rekord skoczni Brzu-
chowickiej.

OTWARCIE ZIMOWYCH ZAWO- p
DÓW KONNYCH W ZAKOPONEM

W niedzielę nastąpiło w Zakopa-
nem przy licznym udziale buna
ści, w ności inspektora ii
gen. dyw. Rómmla Juliana, otwarc.e
ogólnopolskich zimowych zawodów
konnych, konkursem otwarcia o na-
grodę kupców i przemysłowców Za-
ikopanego.
W konkursie wzięło udział około

40 koni, które miały do pokonania
parcours o 12 przeszkodach.
W wyniku konkursu pierwszą na-

grode zdobył por. Gerlecki na koniu

2. por. Sędzialarz na „Šasie“.
3. rtm. Skupiński na „Promieniu,

4, kpt. Dąbski-Nehrlich na „Wiel-
kim Księciu”,

5. por. zarski na „Sępie“,
6. p. Strzeszewski na „Rysiu“,
7. por. Turaszwilli na „Sławie 2",
8. por. Piechocki na „Trubadu-

rze”,
9. por. Męczarski na „Psyche

"Utodziwa".
Po dekoracji zwyc'ęzcow wstęga-

mi rozegrano 2 gonitwy włókiem za,

homo
współczucie. Gdzieżby tu była mo-
wa o anielstwie, chociażby „czar-
nem''?

Obie te powieści nie odbiegaą
linji twór-

czości Mauriaca, który, snadź za
powieścią rosyjską, tawił sobie
za zadanie rehabilitację po-
jęcia grzechu.

Mówię wyraźnie „rehabilitację
pojęcia grzechu”, co oczywiście nie
oznacza bynajmniej rehabilitacji
grzechu, lecz właśnie przecwnie:
wydobycie grzechu z tej niwelacji
moralnej, w której od 200 lat prag-
nie go zatopić „moralność” nowo-
czesna. Przecież, jak to pisałem w
szkicu o wieści  Sieheniówny,
główny wysłek współczesnej „mo-
ralności' jest skierowany ku temu,
aby wyrugować wogóle ze świado-
mości pojęcie grzechu, a co za tem
idzie także cnoty, objektywnego
rawa moralnego, no i interwencji
óstwa, czyli poprostu: religji. Mau-

riac, odtwarzając raz po raz, raz po)
raz grzechy i jego konsekwencje,
stara się w ten sposób (może nie
zawsze fortunnie) naprowadzić zno-
wu sumienia ludzkie na drogę reli-

 

GŁOSY CZYTELNIKUW

!

| | Tytuł brzmi żartobliwie, a jest

„zupełnie poważny. Jest bowiem

wioska p. n. „Kiena Panieńska”, a

w tej wiosce — jak to wszędzie są

troski i zmartwienia. :

Wioska „Kiena Panieńska" znaj-

duje się w bardzo ładnej miejscowo-

ści, blisko od stacji kolejowej, tuż

przy torze kolejowym 1 nad ładną

rzeczką, która dostarcza ludziom

wody do picia, do prania, a od czasu

do czasu i ryb trochę do spożycia.

Z powodu obf.tości wody do picia

czy też z innych względów, u miej-

scowej ludności dało się zauważyć

brak zamiłowania do innych, bar-

dziej gorących napojów, jak na-

przykład — do samogonu. „Z tego

powodu ludność Kieny Panienskiej

odznaczała się zawsze spokojnym

usposobien'em i dążeniem do oświa-

ty.
Worzed kilku laty powstała na te-

renie wsi organizacja p. n. „Stowa-

rzyszenie Młodzieży Polskiej”, któ-

ra jako szkoła. życiadlamłodzieży

pozaszkolnej wniosła do życia i oby-

czajów ws: dużo rzeczy nowych i

ecznych.

Po miarę rozwoju pracy społecz-

nej na terenie wsi, zaczęły rodzić

cię we wsi kłopoty i troski. Ludność

miała przekonanie do religijnego

wychowania młodz:'eży (swoich dzie

«ij, a miejscowa nauczycielka była

utwierdzona w przekonaniu wyr

chowywania młodzieży tylkow sen-

sie fizycznym. Na t tle powstał

rozdźwięk: wszyscy do „Sasa, a jed-

na do „lasa” i zamiast zgodnej pra-

cy w jednej organ zacji, powstała we

wei inna organizacja. RA

Ludność kieńska spokojna i rę

trwała. Przyglądała-sie temu rot,

przyglądała się — dwa. Wreszcie

sprawdziło się powiedzenie, że „105

ludu — głos Boga”. To copowstało

z woli ogółu — ostało sę, a to co z

woli jednostki — rozchwiało się. W

iku na terenie wioski pozostało

Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-

ży oa.
о-

zieży Polskiej): A,

2 Ladiss Kieńy Panieńskiej w

dalszym ciągu s kojnie i zufnością

atrzy na wysiłki swojej młodzieży,

o podniesienia kultury
zmierzające

wsi.
: ;

W/ tem staje się coś nieprzewie,

dzianego i nadspodziewanego.

W trzeci dzień świąt BożegoNa-

rodzenia, w dniu 27 grudn a 1936 r.

Oddziały Katolickiego Stowarzy-

łodzieży w Kienie Panień-
szenia Mit 8

skiej urządzily uroczystość łamania
e wis'ę wspólnie opłatkiem wi

e organizacyjnem, W domu

T Si

s PRE,
jeźdźcem (ski-skjoerign). W pierw-!

szej na dystanse 1.600 m. wygrał ,

por. Krasuski z narc arzem Jackow-

skim na „Olkuszu“ okilkadziesiąt

długości przed por. Rozwadowskim

z narciarzem Wojciechem Wojcic-

Ikim na „Turi“ i por. Radwanem z

narciarzem Ochotnickim na „Seret

nadzie“.
W drugiej gonitwie na dystansie

1.800 m. wygrał por. Zalewski z
Ochotnick'm „na koniu „Tamten“

‘

' przed rtm. Skowrońskim z por. Hu-
serederem na „Druhu“ ipor. Rozwa-
dowskim z Kusiem na „Ozonie“.

gj. Czy to metoda najwłaściwsza?
nie przesądzam, ale, na miły Bóg!
nie rzucajmy kamieni pod nogi &
co całem sercem służąc Bogu i Ob-
jawionej przezeń Prawdzie, inaczej
pojmują tę służbę, niżeli my.

(Uwagi te kreślę z tego powodu,
gdyż ostatnio odezwało się w prasie
polskiej kilka głosów, w tem Ada-
ma  Doboszyńskiego, p'ętnujących
rzekomo „zły” katolicyzm  Mauria-
ca. Sądzę, że rzecz polega na krzyw
dzącem znakomitego pisarza niepo-
rozumieniu. W każdym razie ja nie
uzurpuję sobie tu prawa cenzora,
może właśnie dlatego, że i wobec
Mauriaca „pęd swych zastrzeżeń
usilnie trzymam na wodzy').

Ale nie o twórczości powieścio-
wej Mauriaca chciałbym pomówić
w tym artykule. Tytuł jego wskazuje
wyraźnie, że chcę tu mówić o ostat-
niej jego książce p. t. Życie Jezusa,
wydanej świeżo we Francji z apro-
batą Władzy duchownej (Nihil ob-
stat Imprimatur Lutetiae Parisiorum
die 12 Februarii 1936), a w grudnu
ub. r. przetłumaczonej na język pol-
ski i ogłoszonej nakładem Roju w
Warszawie.

| Jest to indywidualnie przemyśla-
na przez Mauriaca treść Ewangelij.
Autor sam zdaje sobie doskonale
sprawę z tego, iż „skreślony tu w-
;zerunek Chrystusa jest nazbyt oso-

DS GAINARISEVDA

jednego z druhów, Władysława Ba-
słyka, zebrała się młodzież stowa-
rzyszona przy licznym udziale ro-
dziców i w miłej, zgodnej harmonji
spędzali wieczór świąteczny, uroz-
ma.cając zebranie śpiewem kolend,
opowiadaniem o czasach minionych
i składaniem sobie życzeń wytrwa-
nia w dobrem do końca.
W pewnej chwili do obejścia. dru-

ha Władysława Basłyka, gdzie od-
bywał się wspólny opłatek, wkracza
grupa pjanych osobników z dzikie-
mi wrzaskami. Jedni pozostają na
podwórzu, stanowiąc niejako rezer-
wę, inni wchodzą do mieszkania z
wyraźną intencją zakłócenia spoko-
ju zebranych.

Że nie doszło do tego, aby się
spełniły zamia owych pijanych
osobników, zawdzięczać należy spo-
kojnej, poważnej i zdecydowanej po-
stawie rodziców zebranej na wspól-

Szastanie groszem publicznym.
gminne. Racja

Dużo było hałasu w gminie prze-
brodzkiej za urzędowania wójta p.
Artura Klotta. Nie minęło 2 lata, a
już zaczęli przebąk wać o rachun-
kach, o słoninie dla aresztowanych...
Podobno sprawą zainteresował się
prokurator. Wójt i sekretarz zostali
zawieszeni w czynnościach.
Wyjaśnień żadnych do dziś w pra-

sie nie czytaliśmy.
Następca — p. Juljan Chiliński

też długo nie zagrzał na krześle wój-
towskim. Dziś wójtem z naznacze-
nia jest p. Markul.

Największą bodaj biedą dla p.
Markula jest szkoła powszechna,
czy raczej budynek nowy dla szkoły
powszechnej w Pasinciszkach. Za-
czął go budować p. Klott, i skończył

Ch liński. Szkoły jeszcze nie
przyjęto, a ściany nowiutkiego bu-
dynku wychyliły się. Ma'ą cały bu-
dynek nowy brać w 18 klamer że-
laznych.

Szkołę budował niejaki Pieciu-
ikiewicz — białorus z Ciec'erek.
Kto poniesie konsekwencje takiej

budowy? Kto będzie płacił za par-
tacką robotę?

Celem uczczenia pamięci Mar-
szałkaPiłsudskego na Wileńszczyź-
nie ma stanąć 100 szkół powszech-
nych. Jedną taką szkołę postano-
wiono wybudować w Dziedzinie,
gm. Przebrodzkiej.

Troski i zmartwienia Kieńskie - Panieńskie —
za

nym opłatku młodziełży. Fakt jednak
zastanawiający, że ową grupę pija-
nych, złożoną z siedmiu osobników
stanowili ludzie ze wsi Kiena Pa-
niefska, ludzie skąd inąd spokojni.
Że na czele tej grupy stał niejaki
Łukaszewicz Wincenty.

Fama głosi, że wspomniany Ła-
kaszewicz spaja dobranych kompa-
nów w celu użycia ich na zastrasze-
nie organizacji Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży bądź też po-
szczególnych «członków tej organi-
zacji, zamieszkałych we wsi.

Ciekawem jednak jest, czy aby
niema kogoś, kto jest sprężyną po-
pychającą do złego Łukaszewicza?
Czy ktoś nie zasila go w gotówkę
na robienie we wsi zamętu przez
spajanie ludzi, którzy pewnem jest,
„že nie wiedzą co czynią.
į „Prz

Tajemnice
istnienia gminy

Jak się gospodaruje groszem
publicznym, niech świadczy fakt
wydania aż 2.500 zł. za samą robo-
tę murowana tylko fundamentów.

Oto gospodarka gminna.
Biedna ta gmina przebrodzkał

Nie miała ona szczęścia do wojtów.
I rodzi się mimo woli pytanie, po

co ta gmina istnieje? Co z niej za-
korzyść? A podatki trzeba płacić
jak w żadnej chyba innej gminie kre
sowej. Bo i proszę, gdzie płacą po
24 zł. z ha podatku śminnego. A toż
to taka uboga gmina! Ludność jęczy,
a sekwestratorzy swoje robią.
W Przebrodziu, małej m ešcinie,

niema żadnego ruchu, żadnego ryn-
iku. Kto ma coś do sprzedania czy
kupienia jedzie albo do Drui, albo
do Mior, Pohosiu, Jod, Brasławia.
Do Przebrodzia idzie czy jedzie go-
spodarz tylko, aby podatek  zapła-
cć, albo w-g wezwania. W. każdej
innej gminie, jadąc na targ, może i
sprawy gminne, podatkowe zalat-
wić, w przebrodzkiej nie.

Kto zna teren gminy, dziwi się,
iż tylko się mówi o oszczędności, a
gdy można oszczędność zrobić,
szukują się  argumenta, bue
oszczędności nie dopuścić, Komu
zależy na gminie w Przebrodziu? —
mieszkańcom miasteczka i świętemu
B.urokracemu. Kr.

łacnem_WAREENAETIENECZECWYKRET:TIEANET TTTIB

Doroczne zgromadzenie żeńskiej
siużby domowej

W/ sali przy zaułku Kazimierzow-
skim 3odbyłosięp przewodn'c-
twem ks, dyr. Aleksandra Mošcic-

kiego doroczne walne zgromadzenie

ea les ren Związku Zawodo-
wego Żeńskiej Służby Domowej. Po
załatwienu wstępnych formalności,
p. prezeska Grohmann zreferowala
sprawozdanie z caloksztaltu @2а-
łalności związku w roku ub. Że spra

wozdania wynika, że związek praco-
wał nad podniesieniem warunków
pracy służących, Pp; roztaczał

opiekę nad bezrobotnymi. Zgroma-

bisty”. (Wstęp, str. 16), ale. sądzi, że
imdywidualny i oryginalny sposób
podejścia do każdego bez wyjątku
tematu jest wręcz obowiązkiem

każdego chrześcijanina. „Musimy sę

zastanowić nad prawdą nabytą dro-

gą doświadczenia: wszystko odbywa

się tak, jakby każdy chrześcijanin
miał swoją zgóry wyznaczoną dział-

kę na polu Ojca, działkę, która mu-
si być zorana i zasiana. O ile zaś

uchylamy się od naszego zadania,
istotna jego część bywa spełniona

poprzez nas i niemal pomimo nas”.
Tedy, jakkolwiek dostrzegą au-

tor w Panu Jezusie w „głębi pokój
Jezusa właściwy, do żadnego innego
niepodobny, Jego pokój, jak go

sam nazywa, pokój zjednoczenia z
Ojcem, ciszę tkliwej miłości”, to
jednak, zgodnie z własną naturą, w

obrazie Jezusa woli świadomie ogra
niczać się do powierzchni. i

mu o odtworzenie Jezusa - człowie-
Ка bez zapominania ani przez chwi-
lę, że ten przedziwny Człowiek był
jednocześnie Chrystusem - Bogiem.
Sądz. on, że egzegeza dotychczaso-

wa była jednostronna: jedni widzieli

tylko człowieka, drudzy—wyłącznie
Boga. On, Mauriac, stojąc na stano-
wisku syntetycznem, dba w odtwa-
rzaniu Jezusa (niemal stale tem tyl-

ko imienem nazywa Zbawiciela)

przedewszystkiem o „wyrazistość

dzenie dokonało wyboru nowych
władz stowarzyszenia.  Prezeską
związku została nownie p. Z.
Grohman, sekretarką — St. Kaspe-
rowicz, skarbniczką F. Wisz-
niewska, a członkami zarządu pp.
Fr. Dowdiłło, Monika Wierbielówna,
Katarzyna Dzierżyńska, Karolina

Kobieczysówna, entówna,  Saś-
kowska i E. Mackiewiczówna. W

„skład, Komisji:« Rewizyjnej weszły:
PR M. Giedrojciówna, M. Bajewska

i K. Szyłejkówna. (m)|

 

konturu“, o wydobycie „postaci naj-
bardziej dynamicznej z ód wieł-
kich postaci Historį.“. Jade Jezuo—
to cziowiek „rozdražniony, niecier-

pliwy, czasem niepohamowany w
gniewie”.

Czy taki obraz Zbawiciela (zaraz
zobaczymy szczę o _ jaki)

przekonać r czytelnika, zwla-
szcza czytelnika Polaka? — którego
naczelnym elementem duchowym
(jakkolwiek by się na to narzekałoj
jest uczucie, wzruszenie? Znów nie
odpowiadam odrazu na to pytanie,
znowu sę powściągam...

Mauriac z całą rzetelnością tłu-
maczy, dlaczego tak a nie inaczej
ujmuje postać Jezusa. „Jedną z
głównych pew (pisze), która
mnie ośmieliła do napisania tego Ży-
wota, była potrzeba odnalezienia i
poniekąd dotknięcia żywego i cier-
zee Człowieka... Na tym punk-

cie ulegtem pewnym nakazom mojej
umysłowości, która wyłącznie w

dziedzinie konkretnej uzyskuje swo-
bodę ruchów. Wyznam szczerze, że
ybym nie znał Chrystusa—,„Bóg"

byłby dla mnie słowem bez treści.
Bóg filozofów i uczonych nie grałby

żadnej roli w mojem życiu moral-
nem. Wierzę tylko w to, czego do-

tykam i co widzę, w to, co się wce-
la w moją substancję, i dlatego wie-

rzę w Chrystusa”. (D. <. n.)



27 tysięcy abonentów korzysta
z usług Wileńskiej Elektrowni Miejskiej

W, r.. 1936 Elektrownia Miejska '

nabyła za sumę 60 tys. zł. plac o po”|

wierzchni 10.000 mtr. kw. znajdujący,

się przy ul. Rybaki obok Elektrow-

ni. Nabyto go w celu rozbudowy

magazynów i warsztatów ze wzglę-

du na stale zwiększający się obszar,

zasiłany prądem miejskim, co wylma-

ga posiadania większej ilości mate-

riałów i sprzętu. Wspomniany plac

został już częściowo uporządkowa-

ny oraz wybudowano na nim nowo-

cześnie wyposażone składy.

W. obecnej chwilikorzysta z'prą-

du miejskiego 27573 abonentów.

Liczba ta wszakże nie obejmuje je-

szcze całego miasta, 'bodotychczas

„pracują. Elektrownia Kolejowa. i E-

lektrownia Zeffa przy ul. Stefań- |

skiej 10. /Wi ciągu r. ub. przybyło

Elektrowni Miejskiej blisko 3500

nowych abonentów, z tej, liczby w

grudniu — 511. Są to przeważnie

mieszkania prywatne, bo więksi abo

nenci w Wilnie naogół są rzadkoś-

cią.
Premium w postaci bezpłatnych

50 kwg. za założenie nowej instala-

cjj w domach, nie posiadających

elektryczności, przyczynia się w po-

ważnym stopniu do propagandy, kon-

sumcji prądu. W ciągu rokuub:egłe-

go przybyło 847 takich abonentów.

Obok stałego wzrostu abonen-

tów, wzrasta również elektryfikacja

miasta. Obecnie Elektrownia pracu-

je nad przyłączeniem do sieci Po-

"Aresztowanie
narodowca

W. dniu wczorajszym organa P.P.

zatrzymały w godzinach rannych

członika Stronnictwa Narodowego —

"Władysława Wiiszniewskiego. Przy-

czyny zatrzymania nieznane. (s)

Podziękowanie
Zarząd Herbaciarni N. O. K. dla bezrob.

intelig. składa niniejszem najserdeczniejsze

podziękowanie przedewszystkiem pani Ja-

dwidze Dmochowskiej za stałą opiekę od

szeregu lat. Pozatem instytucjom i osobom,

które złożyły składki dobrowolne w $o-

powszczyzny, Traktu Batorego i

ulic, znajdujących się w ich są-

siedztwie. Prace nad tym zostaną

zakończone w ciągu bieżącego mie-

siąca. Dalsze prace będą miały; na

celu rozszerzenie oraz usprawnie-

nie sieci w poszczególnych dzielni-

cach, gdzie oświetlenie jest jeszcze

niedostateczne.
Wobec / uregulowania brzegów

Wilji w pobliżu Elektrowni, dokona-

no ujęcia wody chłodzącej, dopły-

wającej z rzeki. Przebudowane zo-

stały kanały i przez to usprawniony

sam dopływ tej wody, a jednocześnie

zapobieżono i namulaniom  wiosen-

nym. W ten sposób zabezpieczono

Elektrownię przed skutkami wyle-

wów Wilji. Na wiosnę oczyści się

dno rzeki koło Elektrowni. Porozu-

miano się już w tej sprawie z Urzę-

dem Wojewódzkim, który przyobie-

cał wypożyczyć specjalną maszynę

do tych. prac,.
Z pośród wszystkich inwestykcyj,

jakie zostały dokonane w roku ze-

szłym lub jakie obecnie: się dokonu-

je, niewątpliwie największą było u-

stawienie nowego turbo-zespolu o

mocy kilkuset KW. Wspomniany

turbo-zespół, który się obecnie uru-

chamia, pozwala już dziś Elektrowni

na zaopatrzenie prądem miejskim

nie tylko obrębu Wielkiego Wilna,

ale też bliższych i dalszych jego o-

kolic w promieniu kilkunastu kilo-

metrów. W: związku z tym również,

Elektrownia Miejska wszczyna о-

becnie pertraktacje z Elektrownią

Kolejową, zaopatrującą w prąd No-

wy Świat i szereg miejscowości pod-

Zjednoczenie
Zarząd Okręgowy Zjednoczenia

Kolejowców Polskich w Wilnie na

posiedzeniu w: dniu 15 stycznia 1937

roku powziął następującą uchwałę:

„Zamknięcie Uniwersytetu Ste-

fana Batorego, po za dalszymi skut-

ikami ogólno-społecznej natury, sta-

nowi cios, godzący w najsłabszą tówce:

J. E. Ks. Arcybiskup Romuald  Jał-

brzykówski 50 zł., ks. biskup  Michalkie-

wicz 25 zł., Konsystorz Ewangelicko-Retor-

mowany 25 zł, pp. Młyński 5 zł., proi. Mu-

szyńska 2 zł, B. P. 20 zł, p. Karasiński z

Wilejki pow. 2 zł, p. K. Sokołowicz 5 zł.,

pracownicy Wil. Banku Ziemskiego (pozo-

stałość od rorat) 13 zł. 50 gr., Burzyńska 7

zł, p. Walerjan Rymkiewicz 2 zł., p. Po-

pławska 5 zł., na ręce p. Pereszczakowej 8

zł, p. M. Nowodworska 3 zł, p. Olchow-

ski 5 zł, p. Czyżewska 1 zł., p. Łopattów-

na i Jankowski 9 zł, p. Malecki 5 zł, za

pośrednictwiem red. „Słowa* 190 zł. 50 śr.,

za pośrednictwem red. „Dziennika Wileń

skiego” 74 zł, Bank Kredytowy m.Wilna

25 zł, na ręce p. Zdrojewskiej 5 zł, p. M.

Błażejewiczowa 5 zł., p. W. Charytonowi-

czowa 2 zł, N.N. 3 zł, A. P. 2. zł. p-

Rymszyna 8 zi, M. N. 10 zi, N. M. 5 zi,

„p. Chomiczewska 5 zł, St. Wolodžkowa 5

zł., na ręce p. Girvo 5 zł. 50 $r. ks. pro-

boszcz Nawrocki 5 zł., na ręce p. Dudziny

20 zł., p. kpt. Freilich 3 zł., p. Z. Dromski

2 zł, p. Tworowski 3 zł, p. Bujniewicz

Marja 1 zł, p. Franciszek Okołokułak 2 zł.,

p. doktór Stecka 5 zł., p. M. Malinowska 2

zł, p. Skowzgirdowa 5 zł, Z. D. 1 zł, na

ręce p. Mackiewiczowej 55 zł., oraz złota

obrączka od p. Szpakowskiej Krystyny.

W. produktach: т

Zjednoczenie Katolickie Kolejarzy Pol-

skich, Spółdzielnia Mleczarsko -Jajczarska,

oraz pp. Garecka, Milwidowa, Czyżewska

Malecka, Makowiecki, Koriowa, Koło

Czerwonego Krzyża przy szkolePowszech- |

nej S. S. Nazaretanek, Zajączkowska, je:

nuszewiczowa, Dudzina, Wolbek, Dr. Bo-

rowska, Sielska, Malecka.

W odzieży i książkach: ‚

Pp. Karczewska, Burhardtowa, Jankow-

ska, Hejmowska, Godlewska, Monkiewicz,

Šwiątecka, Dudzina, Pereszczakowa, Bla-

žejewiczowa, Wolodžkowa,  Holownina,

Iwaszk'ewiczowa, Ostrowska, Jachimowi-

> czowa, Milowidowa, N. N, Przesiecka,

Paszkiewiczowa, Augustowska, Achmato-

wicz, N.N., Lachowicz, S.S. ze szpitala woj-

skowego, N.O.K., Makowiecka.

UTMRSEKT

STRONNICTWO NARODOWE
ŚRÓDMIEŚCIE.

Dziś, we wtorek, dnia 19 b.m.,

o godz. 20, w lokalu przy ul. Mosto-

wej i odbędzie się pierwsza lekcja

kursu kandydatów.

ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI.

Dziś, we wtorek, dnia 19 b. m.,

o godz. 19-ej, w lokalu przy ul. Soł-

taniskiej 30 odbędzie się pierwsza

lekcja II kursu kandydatów.

„skim, Z.  Sierakowskim,

ekonomicznie część Społeczeństwa

Polskiego, a przedewszystkiem w

Świat Pracy. "

Na bezpośrednie, a dotkliwe

skutki zamknięcia Wszechnicy wyr

stawien: są zwłaszcza najgorzej sy-

tuowani pracownicy kolejowi, kształ

cący na niej swe dzieci kosztem naj-

większych wyrzeczeń. Częste są

wypadki, gdy np. z zarobku, nie-

przekraczającego 150-ciu zł, rodzi-

na z 6-ciu osób kształc: dwoje dzie-

ci na Uniwersytecie i dwoje w śred-

niej szkole. Ofiarom rodziców od-

powiadają rujnujące jej zdrowie ofia-

ry młodzieży, opłacającej studja np.

tłuczeniem kam'eni na drogach.

Wszystkie te wysiłki iwyrzeczenia |

dokonywane są w uciążliwej atmo- |

sferze redukcji czasu pracy, przed-

"Kasa Bezprocentowa przy parafii
Bernardyńskiej

W, dniu 16 bm. w lokalu parafial-

nym przy kościele! Bernardyńskim,

odbyło s'ę organizacyjne zebranie

celem uruchomienia Kasy Bezpro-

centowej przy parafii Bernardyń-

skiej w Wilnie. Po omówieniu tej

sprawy i gruntownem zapoznaniu się

ze statutem powołany został Zarząd

z następujących osób: ł

Z za kotar studio
„Nieznany rapsod"- — Słuchowisko w rocz-

nicę powstania listopadowego. {

Wišrėd bohaterskich zdarzeń powsta-

nia styczniowego, mniej znaną kartę przed-

stawiają dzieje polskich wypraw morskich,

które w latach 1863/64 ważną odegrać mia-

ły rolę przy dostawie broni i amunicji na

Litwie. Jedną z tych awanturniczych -wy-

praw, zaprojektowaną przez dyrektoraMie-

rosławskiego wespół z partyzantem litew-

powierzył Rząd

Narodowy do wykonania pik. Teofilowi

Łapińskiemu wsławionemu tuż przed wy-

buchem powstania dowództwem nad re-

woltą czerkieską na Kaukazie. Fakt, że u-

dział doradczy w wspomnianej wyprawie

wzięli najprzedniejsi konspiratorzy i rewo-

lucjoniści tych, czasów z MaArzim, Bakuni-

nem i K. Marksem na czele, nadaje dziś tej

nieznanej karcie naszej historii posmak

wręcz sensacyjny. Tło i zdarzenia tych nie-

zwykłych wypadków dziejowych posłużyły

znanemu pisarzowi ' maryniście Januszowi

Stępowskiemu, do opracowania oryginal-

mego słuchowiska pt. „Nieznany  rapsod'",

które nadane zostanie przez PolskieRadio

miejskich, oraz z elektrownią Zefła,

mieszczącą się przy uł. Stefańskiej

10, która posiada 300 abonentów, w
sprawie przejęcia terenów od obu

wspomnianych elektrowni. Rozmo-

wy: na ten temat wkrótce będą za-

kończone i w ciągu kilku najbliż-

szych tygodni elektrownie: Kolejo-

wa i Zefła zostaną zlikwidowane. Po

likwidacji tych przedsiębiorstw,E-

lektrownia Miejska będzie zasilać

prądem całe miasto, a nadto bliższe

i dalsze miasteczka, jak Nową Wi-

lejkę, Troki, Borki, Landwarów i in.

Zerwanie z poprzednią polityką

Zarządu Miejskiego w sprawie opłat

za światło wyszło wszystkim na

dobre. Bo z jednej strony konsument

zużywa dziś więcej prądu, a z dru-

giej — dochód miasta nie zmniej-

szył się wcale. Zachęcony tymMagi-

strat postanowił od kwietnia b. r.

ponownie obniżyć cenę prądu elek-

trycznego.

Wreszcie warto wspomnieć o pro-

jekcie wybudowania publicznej pły-

walni, zaopatrzonej w ciepłą, bieżą-

cą wodę. Obecnie z Elektrowni od-

pływa do rzeki całkiem ibezużyjtecz-

nie nagrzana wodą, która nie jest

zabrudzona, a więc jeszcze zdatna

do użytku. Elektrownia wileńska,

biorąc przykład z elektrowni więk-

szych miast zachodnich, postanowi-

ła zużytkować tę wodę w pływalni,

którą projektuje wybudować na no-

wo-nabytym płacu przy ul. Rybaki.

Będzie-to pływalnia kryta. Odda się

ją do publicznego użytkumieszkań-

ców miasta. : >
m. r. S.

<kolejowców

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? przez Ks, Prob. Tad. Makarewicza

Zachmurzenie naogół umiarkowane, gdzie- Zakład Krawiecki Antoniego Łoty-

niegdzie drobny śnieg. sza, przeniesiony. z ul. Mickiewi-

Mroźno. Umiarkowane wiatry z połu- cza 22.

dnio-wschodu i wschodu. ” SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

й NEKROLOGIA. — Przeniesienia w Izbie Skar-

—Podziękowanie. Wszystkim, któ- bowej. Dotychczasowy zastępca na-

rzy okazali nam tyle serca w cięż- czelńika Urzędu Skarbowego w Po-

kich dla nas chwilach ipośpieszyli

7 oddaniem ostatniej posługi ś.p. Ju- został przeniesiony do Lwowa. Na

lii Maciejewiczowej, a w szczegól- jego miejsce został mianowany! p.

ności Przewielebnym Ks. Ks. Kano- Przemysław Nieciecki z Wilna.

nikom Janowi Kretowiczowi i Sta- WYPADKI.

nisławowi Jasińskiemu, Wielebnym — Usiłował zamordować brata. Wczo-

raj wieczorem na ul. Góra Bouifałowa nie-

jaki Gabryel Narbutowicz (Lipówka 43), ży-

wiąc oddawna urazę do swego brata Leo-

mirda, napadł na niego, raniąc go nożem.

W kałuży krwi ofiarę=bratobójczych: pora-

chuńków znalazł. policjant, który zaalarmo-

wał' pogotowie "ratunkowe. Narbutowicza

przewieziono do szpitala. Napastnika .0sa-

Ks. Ks. Prefektom Czerniawskiemu

i Jeleńskiemu, p. Prof. Stanisławowi

Kościałkowskiemu, Dyrekcjom Szkół

i Szanownemu Nauczycielstwu, Pra-

sie Wileńskiej, Organizacjom Kobie-

cym, „Maciejówkom”, młodzieży

szkół średnich, przyjaciołom i zna-

jomym serdeczne „Bógzapłać” skła-

 

dają Siostry i rodzina. _dzono w areszcie. (h)

* Z'MIASTA. —Całarodzina zaczadziała. 'W miesz-

— Oczyszczenie wnętrza bazyli- kaniu przy "ul. Szkaplernej 81 zaczadziała

ki wiieńskiej. Restauracja Bazyliki rodzina Alekszfidry* Danićzeńko. Nad ra-

Wileūskiej zbliża się ku końcowi. Ž nem sąsiedzi znaleźli gospodynię oraż. dwo-

Obecnie odbywa się przygotowanie je jej dzieci zupełnie nieprzytomnych. Po-

podkładówpod posadżkę, której u-' gotowie ratunkowe, po diužszych zabiegach

kładanie rozpocznie się za kilka!zdołało zaczadzonych uratować. (b)

dni. Jednocześnie z tym, przystą:į T
eatr imuzyka

piono do oczyszczania wnętrza. (m)

_— Chleb sitkowy podrożał, Wo-,  — Teatr Miejski na Pohulance,Wystę-

bec podniesienia się cen zbóż Sta- py Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewiczo-

rostwo Grodzkie Wileńskie w poro- wej. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15 dwa przed-

zumieniu z przedstawicielami bran- stawienia komedii „Żołnierz królowej Ma-

ży piekarskiej ustaliło z dniem 19 dagaskaru” z występem znakomitej artyst-

stycznia rb. cenę na chleb sitkowy ki Nuny  Młodziejowskiej-Szczurkiewiczó-

30 groszy za 1 kg. zaś ceny chleba wej — z ulubieńcem publiczności Leonem

.pytlowego i razowego pozostają, jak Wołejką w roli tytułowej.

uprzednio, tj. 33 gr. i 25 gr. za 1 kg.' W czwartek dana będzie nowa pre-

— Pod protektoratem JWPP. miera sezonu, na którą złożą się dwie ko-

Wojewody Ludwika Bociańskiego, medie: Aleksandra Fredry „Odlutki i poeta”

gen. dyw. Stanislawa Skwarczyń-' w reżyserji Nuny Młodziejowskiej - Szczur-

skiego, Prezydenta miasta Wiktora kiewiczowej w obsadzie pp: Neubelt, Szy-

Maleszewskiego Polski Biały Krzyż mański, Zastrzeżyński, Polakówna, Borów-

—Stow. Wyższ. Użyt. urządza w S0- ski, i komedia Józela Korzeniowskiego

botę dnia 23 stycznia Bal w salo- „Majster i czeladnik” w reżyserii Włady-

nach oficerskiego kasynagarnizono- | sława Czengerego, w obsadzie pp.Wołłej-

wego. Cel jaki przyświeca — zw.ęk- „ko Szpakiewiczowa, Ściborowa,  Staszew-

! ski, Dzwonkowski, Utnik, Roman. Oprawa

      

stawach p. mgr. Hipolit Makarewicz -

w sprawie zamknięcia Uniwersyte

  

  

  

  

  

в tu 3 szenie funduszów na oświtę w woj-

wczesnych zwolnień ze służby i —|sku, oraz dwie doborowe orkie-

w najlepszym razie — dotkliwie|stry, na czele z zespołem Wopaleń-

okrojonych emerytowań. tani i wykwintny

W. tym stanie rzeczy zamknięcie YE
skiego,

Uniwersytetu równoznaczne jest z|wie przyczynią się do wodzenia|wykonaniu

całkowitym przekreśleniem studjów Ka” dB 3 z

większej liczby / młodzieży i to tej|Początek o godz. 23-ej. Zaproszenia

właśnie, można otrzymać wktóra drógę do wiedzy zd

bywa w największym trudzie,darty-

jąc poświeceniem serca na pożytek

Narodu. w > ;

Któż bo wie ile z tej bohater-

skiej młodzieży utraci resztę sił i

resztę nikłych możnośc:, ile jej nie- sobotę. Niejasna sytuacja na” uniwer-

potrzebnie padnie w ciągu tak trud- jsytecie daje pole rozmaitym pogłos-

nej, a tak fatalnie. przedłużonej 0 kom. 'Wczoraj kolportowano wiado-

rok cały drogi? Ё mość o odbywających się rzekomo

Pod znakiem lego tragicznego iwyborach Rektora Usa. Po spraw-

pytania Zarząd Okręgowy Zjedno-| dzeniu, okazało się, że wczoraj od-

czenia Kolejowców Polskich w Wil-|były się tylko zebrania elektorów na

nie zwraca sę do właściwych czyn: |wydziałach prawnym i humanistycz-

ników z gorącym wezwaniem o jak-| nymi, "Wybory! Rektora odbędą się w

najrychlejsze ponowne otwarcie U-| sobotę, 23:b. m. £

czelni.
"SPRAWY AKADEMICKIE,|

-— Zarząd Kasy Zapomogowej

P.B.K., przy uL Wileńskiej 42,

A zatym wszyscy spotkamy

alu P. B. K. :
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

— Wybory RektoraU.S.B. —w

Prezes Zarządu Okręgowego

(—) podpis. "Medyków Polaków Studentów USB.

Sekretarz o | w Wilnie podaje do wiadomości, iż

(—Э podpis. Doroczne Walne Zebranie członków

Kasy odbędzie się dnia 20-g0 stycz-

nia 1937 r. w lokalu Kasy (Zamko-

wa 24) o godzinie 19-ej w _pierw-

szym terminie, o godzinie: 20-ej w

drugim.
Bratnia Pomoc Polskiej Mło-

dzieży Akademickiej U. S;'B. zwra-

ca się z gorącym apelem do Społe-

czeństwa, które niejednokrotnie w

zrozumieniu syfudcji i stanu mater-

jalnego Polskiej Młodzieży Akade-

mickiej wydatnie dążyło z pomocą.

Chwila jest b. ciężka, dyż Uni-

wersytet zamknięty, wsz kie sty-

pendia i dotacie na pomoc nieza-

możnym akademikom są wstrzyma”

"ne i wielu z pośród nas jest bez

"środków do życia.

* Zgłoszenia w każdej formie (o-

Prezes Aidam Zawadzki, wicepre-

zesi: Wiktor Jankowski, Roman

Piekarski, skarbnik Ludwik Stanik,

sekretarz Adolf Raziukiewicz, człon-

kowie: M'chał Kaszyc, Zarzecki.

Do Komisji Rewizyjnej: Konstan-

ty Sienkiewicz, Michał Banel, Zady-

kiewicz.
Wybrany Zarząd przystąpił na-

tychmiast: do swoich czynności.

 
w rocznicę Powstania Styczniowego dn. 21

stycznia 1937 o. godz. 19.00. biady, mieszkan'a, ubrania czy tež

Przyšpieszenie realizacji planu inwestycyj- ofiary w gotówce) rzyjmuje  Brat-

nego radiofonii polskiej. nia Pomoc Polskiej Młodzież Akad.

Wobec znacznego: wzrostu abonentów USB (ul. Wielka 24) — Komisja

„Polskie Radio” może przyśpieszyć również Kwalifikacyjna w godzinach od 13—

wykonanie planu rozwoju technicznego ra- 15 coiz'ennie.

diofonii polskiej. ' Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.,

— Środę literacką dnia 20 stycz-

nia wypełni prelekcja dr. K. Piwoc-

kiego

Jak się dowiadujemy, poza przewi-

dzianym już dawniej powiększeniem mocy

radiostacji w Krakowie i Łodzi,

bliższe 2 lata przewidziane jest wybudowa-

г

na naj-

nie lub przebudowanie czterech dalszych 19 w.eku. Odczyt będzie ilustrowa-

stacji 50 Kw, a mianowicie: dwóch na ny przezroczami.

wschodzie — w Baranowiczach i na Wo- sro Chrześcijańskiego Uniwer-

łyniu, oraz dwóch na zachodzie — w Po- sytetu Robotniczego. We wtorek

znaniu i na Śląsku. dnia 19 stycznia br. w sali Chrze-

Poza lym ma być jeszcze zwiększona ścijańskiego,Uniwersytetu Robotni- .

moc ogólno-polskiej stacji ńadawczej w czego przy. ul.Metropolitalnej 10

Raszynie. ‚ gcdzinie 19-ej (7 wieczorem) zostanie

Wydział Budowy „Polskiego Radia”, wygłoszony odczyt.przeż p. Nowo-

który już wybudował względnie przebudo- gródzkiego tg ak ludzie żyją na

wał stację w Torunia, Lwowie, Wilnie świecie''.Wstęp wolny. .

oraz Warszawę 2, ma obecnie wW planie bu- || .

— Dziś,o godz. 10 rano, przy ul.
dowę 7 stacji całkowicie we własnym za-

kresie. Św. Jańskiej zostanie wyświęcony

'etariacie; sza premiera.

о „kierunkach poimpresjoni-, W:

stycznych w malarstwie francuskiem-

dekoracyjna W. Makojnika.

Wobec nadzwyczajnego powodzenia, „w

bufetdla! niedzielę najbliższą, na poranku dla dzieci

wybrednych =smakoszów niewątpli-| zostaną powtórzone „JasełkaPolskie” w

wychowanków 9 Selezjańskiej

zł. Akademicy 2 zł.| Szkoły Rzemiosł. Ceny najniższe.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dzisiej-

Dziś wchodzi na repertuar

m. 40.| Teatru „Lutnia” „Całus i nie więcej”, ko-

się na|media muzyczna węgierskich autorów. Ja-

ko temat, nowość dzisiejsza porusza w spo-

sób humorystyczny aktualną kwestię roz-

wodową. Reżyser Ki. Wyrwicz-Wichrow-

ski czuwa nad całością przedstawienia.

Fantastyczny. balet pomysłu J. Ciesielskie-

go wykona wzmocniony zespół baletowy z

M. Martówną na czele. „Całus i nic wię-

cej”, jako komedia muzyczna znana ze

scen zagranicznych i warszawskiej, wzbu-

dziła wielkie zainteresowanie.

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dn. 19 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje i

giełda. Muzyka na dzień dobry. Audycja

dla szkół. 11.57: Sygnał czasu. 12.03:Płyty.

12.40: Dziennik południowy. 12.50: Wady

naszych gleb, pog. 13.00: Płyty: 13.15: Pora-

nek szkolny z Wilna. 15,00: Wiadomości go-

spodarcze. 15.15: Koncert reklamowy. 15.25

Życie kulturalne miasta. 15.30: Codzienny

odcinek prozy. 15.45: Muzyka polska. 16.00:

Ze spraw litewskich. 16.10: Płyty. 16.15:

Skrzynka P. K. O. 16.30: Muzyka hinduska.

17.15: Dni powszednie państwa Kowalskich,

powieść. 17.30: Sonaty skrzypcowe L. V.

Beethoena. 17.50: Życie papierowe — mo-

nolog. 18.00: Pogadanka aktualna. 18.10:

Sport w miastach i miasteczkach, poś:

18.20: Aktualności w sztuce teatralnej.

18.35: Płyty. 18.50: Pogadanka aktualna.

19.00: Czy i w jaki sposób książka wycho-

wuje dzieci. 19.20: Koncert mał. Ork. Pol.

Radia. 20.00: Koncert Stow. Miłośników

Dawnej muzyki. 21,50: Nowości taneczne.

22.30: Poezja powstania styczniowego. 22.45

Muzyka taneczna z Cafe Club. 22.55: Ostat-

nie wiadomości dziennika radiowego.

-—

otfiarvy
1) Na mieszkanie i wyžywienie dla nie-

zamożnych studentów Polaków chrześcijan

do dyspozycji Bratniej Pomocy Pol. Młodz.

Akadem. U.S.B. — W.P.P. Kosscbudzcy zł.

40—; NAN. zł, 10—.
2) Z tytułu dobrowolnego opodatkowa-

mia się od zajmowanego lokalu I Polowa 17

m. 3 dla bezrobotnych narodowców składa

p. Józefa Tarłowska zł. 5—.

Przeszło dwumiesięczną gażę w sumie

12 zł, (dwanaście zł.), ofiarowaną mi za pra-

cę w dziedzinie muzyki do tańców ryt-

micznych przez Komitet Rodzicielski Przed-

szkola Wojewódzkiej Rodziny Urzędniczej,

przekazują na internat gazeciarzy przy ul.

Zawalnej 9. Barbara Brzostowska.

4) Dla bezrobotnych narodowców do

dyspozycji Zarządu grodzkiego S. Nar. w

Wilnie — ubranie męskie i bieliznę (koszu-

le) składa p. Iwaszkiewicz.
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W roi. gł. Annnabella
Dziś premiera.MARSj

Zachwyt nadzwyczajny film!
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. głośnej powieści£ŁAUDE FARRERA

NOC mi bitwą
Piękny nadprogram.
Sala dobrze ogrzana

Polska komedia muzyczna
pełna humoru i dowcipu

„Mały marynarz
w rol. gł. Bogda, Chorski, Fertner, Srodniewiczj Conti I in.

Nad program: Dodatek muzyczny i aktuali

 

"JAN FRLICZKA
„WIELKA 11, tel. 19-69
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„ Wilno, Skład kurtowy, uł. wielka 19
Składy detaliczne uł: w efh. 19, ui. Mickiewicza 6, tel. 4-24
Platery, kryształy, szkło, tajans, porcelana, naczynia, lampy,

u, Kilimy i t. p. wyprzedajemy po znacznie zni-serwety -ze

 

    

PUMNKTUALNO ŚĆ — jest nieodzownym
warunkiem dó y dzisiejszej Dokładny czas wskaże„MOJA GWIAZDECZKA”,Z Е б A R E K kupiony lub _ neprawiony |

Sala dobrze ogrzana'

Jaka kobieta ma prawo do szczęścia? Na to.

„Po burzy"
Luiza Ulrich i Gustaw Diessi |

MATKIEWICZAJ
'w Wiinie,ul.ZAMKOWA 12 (vis A vis Skopówki)

dtajal Naczynie za bezcen

| D.H.„T.ODYNIEC"). mzlicka

 

WILNO — $-TO JARSKA 6 („JANUSZEK“)
poleca:

Wyłkwiatną bielirnę damskąi męską. Trykotaże,
nowsze krawaty. Torobki damakie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartuszki czkolae

i gospodarcze.POCENACH WYJĄTKOWO NAJNIZSZYCH.

Blarki, Swetry, Pulowery. j-

LZ

 
lostytui

Kronika policyjna
— Zdemolowanie baru. W barze przy

| ul Ludwisarskiej 1 między grupą pijaków
wynikła bóka. W czasie interwencji właści-
ciela baru, uczestnicy bójki szybko się
pogodzili między sobą i usiłowali pobić
właściciela, a gdy to im się nie udało, po-
częli demolować urządzenie baru. Wezwae

ua policja awanturników zatrzymała. (h)

pret 400044009 vės

| RÓŻNE ji  PRaca — $
i] POSZUKiWw.

Moore 000000000000000000200

 

Pocz. seansów 4, 6, 8, 10.16

Oliwa
najwyższej marki

Vve Goiran et Fils,
Nice, świeży trans-
port własnego impor-

tu poleca:

wodociągowy,

ELEKTROMONTER

ślusare
i palacz, poszukuje
pracy przy młynie, fa-
bryce,

dozorcy,
lub  wožnego,

czy jakiej
D/H. St Banel i S-ka innej. z. Bernardyński
ul. Mickiewicza 22-a, 4—5, Hryhorowicz.

tel. 8-49.

 

WSPÓLNIKA-CHRZ.
z udział. zł. 1000—,
dobrze  zabezpieczo-
nym, z ewent. łatwą
współpracą płatną po-
szukuje od N.R. ge-
neralne zastępstwo na
Polskę firmy wszech-
światowej — na ber-
konkurencyjny. powa-
żny i b. korzystny ar-
tykuł już nadesłany.

į Pilnel Zgł. sub „Pew-
ność” — do admin

  

na wileńskie i war-

 

= 43—2

INTELIGENTNA,
młoda, bez rodziny
osoba zajmie się pro-
wadzeniem domu kui-
turalnej osoby, lub
jako pielęgniarka ia
chowa do chorych,
Wilno „Poste-restan
te“ legitymacja b. u-
rzędniczki 5167,

OGRODNIK
z dlugol, praktyką
poszukuje posady. —
Świadectwa dobre.

A „Dz. Wil”, lub Stara 2 Archanielska 3—4.
Eo 3, m. 3, godz. 22 = —-

НЙa SŁUŻĄCA|
res `& dobrem  gotowa-

REPREZENTANTA niem, świadectwami,
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'. oficerowie rezerwy. energiczny, rzutki, ma-„Student SDK Gru,u ie aj: : я и :el- е iU.S.B. fachowy kore- na 17. de ae a

petytor, udziela lek- s a Sdz? aćA> : tykanta, najchętniej wcyj.z matematyki, fi. 200%000000000. |Spółdzielni, ewentual-zyki i chemii. Ceny Od ż mie jako wspólnik do
przystępne. Zarzeczna mro en e interesu. Wymagania

  

skromne. Miejscowość
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ARNO ALEKSANDER.

FANATYK
23

Powieść współczesne.

Adaptacja Eugeniusza Bałuzkiego.

— Niech pani słucha uważnie,
panno Natol.. Gdyby na rączce re-
woiweru stwierdzono ponad wszel-
ką wątpliwość odciski palców tyiko
Borewicza i niczyje inne, to samo-
bój,stwo staioby się niemal pew-
nością. Natomiast gdyby na rączce
me pozostało wogóle żadnych śla-
aów,. przyjęlibyśmy, że mamy do
tzymienia z morderstwem, ponieważ
po oddaniu śmiertelnego strzału
kioś musiał wytrzeć starannie cały
rewolwer. A kto to mógł zrobić?
'lyiko: człowiek, któremu zaieżało
na wprowadzeniw policji w błąd —
a więc morderca. Tymczasem na
rewolwerze znaleziono odciski pal-
ców ,lscz takie niewyraźne i na pół
zatarie, że nie można było ustalić,
kto je pozostawił: Borewicz czy
ktoś inny. Wiobec tego wyników
śwaztwa nie wolno było op'erać
tylko na badaniu broni, Zwrócąne
się z kolei do innych przedmiotów
i wykryto bardziej wyraźne ślady
na kluczach, Niektóre linie byty: zu-
pełnie jasne, ale, n.estety — nasi fa-|

ADMINISTRACJA: Wiino, uł. Mostowa 1, cryana od gods ® — 10. CENY PRENUMERATY: miecięczeje s odnoszoniem do dom
CENA OGŁOSZEŃ: ss wiersz milimetr. przed tekstem i w tekócie (5 łom.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— za

£ 0,15, słowo tłuste sł. 0.25. Kronika redakcyjea i komunikesłowo «

“
   

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNŃSKI

chowcy mogli powiedzieć tylko ty-
le, że te ślady pozostawił najpraw-
«opodobnie; Borewicz. Jeśli chodzi
o rewolwer, to rzeczoznawcy wyra-“
zili przypuszczenie, że domniemany
morderca zatarł jedyne ślady, wy-
kazał przy tym wiele przebiegłości,
nie usuwając ich zupełnie, ponieważ
w tym wypadku fakt morderstwa
stałbył się zbyt jasny. Z kluczami
sprawa się przedstawia inaczej —

lgł, Oferty do biura wejściem
ogłoszeń S. Grabow-

Reklama jest dźwignią handlu Zzgnę=""" sowa Ska
 

'

schodowej do wyna- wy.

jąć, żesam wyjął £szudlady rewol-
wer, który późniejpo walce lub w
jakikolwiek inny spósób dostał się.
w ręce mordercy. Potem Borewicz
znów zamkńął na klucz szufladę.
Takie przypuszczenie 'jest pozba-
wione odrobiny zdrowegosensu i
dlatego. 'włacze prowadzące: śledz-
two nawet się nad nim n.e zastana-
wiały. Rozumie pati?
W. zamyśieniu' potrząsnęła głową.
— Nie bardzo się znam na od.

ciskach palców, ale ponieważ mor-
derca otwierając. szutladę mógł za-
winąć klucze w chustkę do nosa...
— Tak, ale wówczas zatarłby

ślady i one wyglądałyby tak samo—
jak na rewolwerzel..: |
— Innym. słowy wynik badania

tu według wszelkiego prawdopodo-|kluczypotwierdził "ponad wszelką
beństwa nikt nie: próbował  znie-|wątpliwość samobójstwo?!...
kształcić odcisków palców. Jeśli — Nie, panno „Nato, wcale nie
morderca tego nie zrobił, to jedynie| mówię, że „ponad wszelką wątpli-
dlatego, że nawet nie dotknął klu-| wość”, lecz musimy się trzymać tej

czył... Teraz proszę zwrócić uwagę| wentualności, póki nie mamy pod-
na to, że wszystkie szuflady biurka, staw ćo zbudowania inne; „bardziej
były zamknięte i...
— Wszystkie szuilady? — za-

wolala podnecona Natalia,
Jarowyt tak się zapalił,

wiarygodnej. :
Głęboko zamyślona Natalia u-

łecz siadła przy biurku -i spróbowała
iż nie spo-| otworzyć prawą górną szulladę —

strzegł nic osobliwego w jej głosie.| była nie zamknięta i na miejscu, na
— Tak, wszystkie szuflady! —| którym leżał kiedyś rewolwer

powtórzył z naciskiem. — Jeśli te-
raz się zastanowimy nad ewentual-
nością morderstwa, to musimy przy-

ty ma wieryadruku30 gr. Zaogłoszenia

prewo Amisa+ termiau druks ogłoszeń |nie przyjmuje vmatrretni mieis»

rewicza, widnała teraz broń służ-
bowa Jarowego.
— Gdybym wiedziała, że taki

 

klatki pu potrzebny. Uczci-
Ra-erenoje,

powszeclina.

 

drobiazg może sprowadzić śledz-
two na fałszywą drogę, prawdopo-
dobnie wszystko miaioby nieco in-
ny przebieg... — pow.edziała prze-
ciągie. — Nie wiem, czy zamilczała-
bym wówczas © pewnym szczególe,
lecz nikt z prowaczących śledztwo
nie objaśnił mnie dokładnie, o co
chodzi właściw.e. Wszyscy tak się
zachowywali, jak gdyby moje zezna-
nia nie miały najmniejszego znacze-
nia...
— (o pani wie, panno Nato? —

zapytał poważnie, — Może coś na-
prawdę ważnego?
— Proszę mi dać swoje klucze—

odparła zamast odpowiedzi,
Zacznijmy od tego — ciągnęła, bio-
rąc ad Jarowego cały pęk. — Ten
klucz jest do środkowej szuflady,
ten otwiera obie:wie dolne... a ten
— miech pan uważa, panie Toma-
szu — ten służy do górnych szuflad,
do prawej i do lewej. Otóż ten klucz
zosiał zrobiony dopiero przed ty-
godniem czy przed ośm oma dniami,
na lżądanie pańskiego poprzednika,
który s'ę wyprowadził momentalnie,

że mie wszystkie szułlady można
zamknąć na klucz... — Co pani mówi?!... — zawołał
porywczo: Jarowy, — Więc obie

mie am ayini i ais aj

Ti.

go szukal:...
biurka
klucze leżą na stole.
trzeć ewentualnych odcisków pal-
ców szuflady zostają otwarte! przy

 IF
 

g6rne szullady byly stale otwarte?
panie Tomaszu.— Tak,

 

wyzdrowieją. — Łask,
ofiary dla „Wdowy ®
2-giem dzieci” do Ad-
ministracji „Dz. WI.

е

Klucz
zginął 'eszcze przed k Ikoma laty.
—Ależ to jest niemożliwe! Prze-

cież szullada była zamknięta, gdy
przyszła policja...
— Tylko nie tym kluczem, na

pewno, panie Tomaszu. Ten klucz
był znacznie później dorobiony.
— Boże -święty... — mruknął po

©chu Jarowy, pocierając czoło, —
Nie, niech pani zaczeka., a jednak
lo jest zupełnie niemożliwe! Policja
nie mogłaby otworzyć odrazu szuiią

by w tej chwili,
dy. Prowadzący śledztwo spostrzegł

że brakuje klucza!
— Nie wiem. Stw.erdzam tylko

z całą stanowczością, że gdy Bore-
wicz tu mieszkał,
nie było klucza,

do tych szuflad

Jarowy pochylił się nad aktami
i zaczął gorączkowo przerzucać kar
ty.

są

Wreszcie znalazł miejsce, które-
„wszystk e

zamknięte.
szuflady

Wszystkie
Aby nie ze-

jak tylko się dowiedział, jakie nia- pomocy  wytrychów. . Zawartość
' szczęśc ezaszło w tym pokoju. Lo- szuflad przedstawia się następują-kator nie chciał się z tym pogoczić, co...”

Jarowy: podniósł głowę. Jego rę-
ce drżały wyraźnie,

(C. d. n.)

i паььа A

ARRAS SMIIOISONKISTANIIIASPOECI
u lub przesyłką pocztową s! 2 gr 50, twartalnie cl 7 go 50 segranicę zł. 6.-mm. jednoszp., nekrolog: 4) g:- 1e tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobus cgłoszenie w dziale

sylrowe : tębelarychne o 25*> drożej IV, ;uzrukującyeh pręcy 50%, uwięki
ogłoszeniowym s
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