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Krażomik„anaat” pondardował Rardoę
Niewykonana dotąd umowa © nieinterwencji ulegnie zmianom
SOWIETY — HISZPANIA.
STAMBUŁ, 19.1. Hiszpański sta-

tek „Cabo Santa Tome“ wyszedl
dziś pod rządową flagą z tutejszego
portu do Sowietów. „Cabo Santa
Tome“ ma 12.500 t pojemności i naj-
nowocześniejsze urządzenia. W cią-
gu idnia przejeżdżają przez tutejszy
port w drodze do Sowietów lub z
powrotem przecętnie dwa rządowe.
statki hiszpańskie.

BOMBARDOWANIE MOLO
W. BARCELONIE. 26

WALENCJA, 19.1. Agencja tele-
graficzna rządu hiszpańskiego dono-
si: Około godz. 2-ej nad ranem krą-
żownik powstańczy „Canariasi" bom-
bardował mole San Beltram w por-
cie Barcelony. Z krążowhika dano
29 strzałów, celując w statek nafto-
wy „Campillo“. Batere wybrzeża
zmusiły krążownik de odwrotu.

NIEINTERWENCJI NIE BĘDZIE.

LONDYN, 19.1. Reuter donosi, że
rzędy w Walenc'i i Burgos odpowie-
działy na przesłany im na początku
tego miesiąca projekt kontroli wyko-
nania umowy 0 n einterwencji.

Rząd w Walencji nie odrzuca sa-
mego projektu ani też zasad, lecz
wskazuje na to, že projekt powinien
także dotyczyć problemu ochotni-
ków. Rząd w Walencji zaznacza, że
w razie jakiegokolwiek pogwałcenia
paktu, uzyska swobodę działan:a.

Rząd w Burgos uznał projekt za
niemożliwy do przyjęcia, wskazując
równocześnie na tysiące ochotników
francuskich, przekraczających grani-
cę hiszpańską. W zakończeniu rząd
powstańczy wyrażą swoje uznanie:
dla poszanowan a neutralności przez
W. Brytanię i dia jej dzjałalności w
dziedzinie humanitarnej.

DO KOGO NALEŻY
ZŁOTO HISZPAŃSKIE?

LONDYN, 19.L „Daily Herald“ dą-
nosi: W czasie wczoraszego posie-
dzenia podkomiietu m'einterwencii,
Lord Prymouth postawił wniosek o
utworzenie komisji prawniczej, Ikto-|
rej zadaniem ma być wypowiedzenie |
się w sprawie kompetencj. komitetu
dla zbadania kwestji, do kogo BANY.
złoto banku hiszpańskiego. Wniose
tensa: в ie orhasela irae)
la Niemi och, podczas gdy am-
basador ZSRR wyraził zdzwienie,
że lord Plymouth stawia wniosek,
włkraczający w prawa suwerenne
państwa, uznanege. przez W. Bry=
tanię. 3

Wobec miemożności uzgodnienia
stanowisk, lord Plymouth odroczył
dalsze rozstrząsanie. propozycji.

PROJEKT KONTRO> O NIEIN-
TERWENCJI MA ULEC MODY-

“+ FIKACIL
LONDYN, 19.1. Agencja Reutera

donosi, że projekt kontroli nad wy-

Ikonanem umowy o nieinterwencji
ma ulec modyłlikacji przy czym przy-
jęcie go nie będzie. uzależnione od
zgody rządów w Walencji i Burgos i
dotyczyć .on będzę nie tylko mate-
riału wojennego,
ochotników. Podkomitet do spraw
nieinterwencji nie rozpoczął jeszcze
obrad nad ptojektóm w tej nowej re-
dakcji.

{

LONDYN, 19.1. Izba Gm'n odbyła
dzisiaj, po przerwie €wiątecznej, de-
batę w sprawie polityki zagranicz-
"nej. Debatę tę zagaił minister spraw
zagr. Eden. +. |

Min. Eden sformułował ponownie
znaną ięzę, potępiajscą wszelką о5-
cą: interwencję w sprawy Hiszpanii.

"Następnie wspomniał o wywiadzie
Młussoliniego, w. którym Mussolni
powiedział, że utworzenie republiki
sowieckiej w Hiszpanni, stanowiłoby
naruszenie terytor alnego status quo,
jaki zagwarantowany został. w umo-
wie między Włochami a W. Bryta-
nią, z czego możnaby wysnuć wnio-
sek, że fakt tego rodzaw uważany
byłby za ostateczną podstawę dla

 

Burza na Atlantyku i Bałtyku
Wiele okrętów w niebezpieczeństwie

LONDYN 19.1. Burza szalejąca
na wszystkich wybrzeżach Anglii
nie uspokoiła się w ciągu całego
dnia. Burzy towarzyszy olbrzymi
pabiyw. śrupie wysp Szetlandz-
ich ani jeden statek rybacki nie

mógł wyjść na morze. Olbrzymie fa-
le uniemożliwiają komunikacę dro-
gami nacbrzeżnymi. W Portland
okręt wywiadowczy „Alecto”, rzu-
cony falą, zderzył się ze stojącymi
obok łodziami podwodnymi.

Bridlington pogłębiarka „Rose Vis“
została zerwana z cumów i dopiero
po wielu wysiłkach udało się statek
rzymocować do nabrzeża. U wy:
as irlandzkich, z pośród załogi
statku „Combria* z żeglugi kabota-
zowej, 4 ludzi odniosło rany w wal-
ce z żywiołem. Rannych umieszczo-
no w szpitału w Belfast, Komuni-,
kacja pomiędzy Agślią a kontynen-
tem na kanale jest niezwykle trud-

 

Czemu nosz porloment jest niepopularny
Z komisji budżetowej Senatu

W. dniw wczorajszym komisja bud-
żetowa Senatu przystąpiła do obrad
nadprelminarzem buażetowym pań
stwa na rok 1937—38.

Budżet Prezydenta Rzeczypospo-
litej nie został zmieniony -przez ko-
misję. W dyskusji senator ukrainiec
Decykiewicz wyraził m. inn. postu-
lat, ażeby wśród urzędników kance-
larj. cywilnej znajdował się urzędnik
narodowości ruskiej. Powoływał się
przytem na przykład Austrii, gdzie
w gabinecie prywatnym cesarza byli
urzędnicy różnych narodowości. Dy-
rektor kancelarii cyw.lnej odparł na
to, iż struktura Rzeczypospolitej jest
inna, niż Austrii, a, zresztą, powoly-
wanie urzędników kancelarii cywil-
nej jest jeaną z prerogatyw Prezy-
denta, wobec tego nie może adpo-
wiedzieć, w jakim stopniu inicjatywa
sen. Decykiewicza ma widoki rea-
lizacji. | '

Przy omawianiu budżetów Sena-
tu ł Sejmu wywiązała się dyskusja

na temat niepopularności obecnego
parlamentu w społeczeństwie. |

Między innymi senator J. Radzi-
wiłł doszedł do wniosku, że ordyna-
cja wyborcza, która jest podstawą
dzisiejszego istnienia parlamentu, jest
niezadowalająca, eliminując dużą
część społeczeństwa od udziału w
życiu politycznym. Dziś, po 2-letnim
išošw adczeniu, można stwierdzić, że
tu tkwi jedna z przyczyn niepopular-
ności parlamentu. w kraju i brak
szerszego kontaktu ze społeczeń-
stwem. Niepokoi mówcę również.
nieżyczliwy stosunek niektórych mi-
nistrów do parlamentu. Nawet rze-
czową krytykę traktują oni jako
chęć dokuczem.a im.

Kilku senatorom (Fudakowski, E-
wert, Pawelec) niepodoba się krót-
kotrwałość cesji. Trzy i pół miesią-
ca, zdaniem ich, nie wystarcza na
to, by dobrze. pracować w izbach

ustawodawezysi. :

na. Ferry-Boat, odchodzący z Dun-
kierki do Dower, wczoraj nie wy-
szedł w zwyłkły rejs. lnne statki na
tej linii miaty poważne opóźnienia.

HAMBURG 19.1 Nad morzem
Bałtyckim szalał 'w nocy huragan
śnieżny. Siła wiatru dochodziła do
11—12 stopni według skali Bauforta.ł
W ujściu. Elby statek niemiecki
„Schleswig“ uległ uszkodzeniu.

BERLIN 19... . Huraganśnieżny
przeszedł dzisiejszej nocy nad cały-
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"Ulgi dla nowych budynków
bęcą wkrótce ograniczone

WARSZAWIA, 19.1. : Prasa donosi:.
Komitet ekonomczny ministrów na
ostatnim swym posiedzeniu uchwał.
wytyczne w sprawie polityki budo-
wlanej na rok 1937 oraz ustalił kwo-
tę kredytu na ten cel. Ogółem prze-
znaczono 26 miln.
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W POW. WILEŃSKO-TROCKIM ‹

otwartej interwencji włosko-niemiec-
kiej, której W. Brytania n.e mogła-
by zakwestionować.

Na to min. Eden oświadczył:
„W deklaracji -włosko-brytyjskiej:

nie ma ani jednego wiersza, który
jakiemukolwiek.mocarstwu dawał
prawo interwencj. w Hiszpanii, nie-
zależnie od tego, jaki rząd istniałby
w którejkolwiek części. Hiszpańii.*

W. sprawie Maroka min. Eden,
przedstawiając chronolog czny prze”
bieg wypadków, stwierdził, że otrzy-
mane dotąd raporty wysłanych tam
oficerów marynarki brytyjskiej, są
naogół uspokajające. |
Zakończenie mowy min. Eden po-

święcił całkowicie sprawie Niemiec.
Dokąd, zapytał, zaprowadzi Niemcy
— hitleryzm? Czy do przywrócenia
im stanowiska wielkiego mocarstwa,
czy też do międzynarodowych arg:-
gonzmów, lub do izolaci. Nie jest
możliwe, stwierdził przy skupionej
uwadze całej lzby, aby Europa w
dalszym ciągu toczyła się ku coraz
bardziej niepewnej przyszłości. О
ileby Niemcy wybrały drogę roko-|
wań i współpracy z innym państwa-'
mi, to każdy w W. Brytanii byłby

Komitet ekonomiczny ministrów
postanowił wreszcie powołać- komis-
ję, złożonąz przedstawicieli _zainte-
resowanych ministerstw oraz biura
ekonomcznego prezesa Rady Mini-
strėw. i B.G.K.,. mającą opracować
„projekt zmiany ustawy o ulgach dla
nowowznoszonych budowli w kie-
runku pewnego ograniczenia tych ulg
dla nieruchomości, których budowa
rozpocznie się po 1 stycznia 1938 g

 

„Min. Eden przemawia
wzywając Niemcy do uznania Ligi i zaprzestaniainterwencji

gotów udzielić im pomocy, ale W.
brytania nie moze się zgodzić na.po*
litykę interwencji w sprawie innych
państw. Konieczną rzeczą jegt wresz*
cie, aby Niemcy. uznały Ligę Naro-
dów.- -- aż

s —- a RS" "m

O ile pierwsza część mowy min.
Edena, dotycząca Hiszpanii, nie wy-
warła głębszeso wrażenia, o tyle.o-
statna część, dotycząca Niemiec,
sprawiła na: Izbie silne wrażenie.
Siowa min, Edena, aprobowane
przez cały rząd brytyjski, wypowie-
dziane są celowo, alby spowodować
odpowiednią reakcję ze strony rządu
Rzeszy. 5

 

Min. Beck wyjechał
do Geneny

WARSZAWA, 19.1, Minister Spr.
Zagr. J. Beck wyjechał 19 b. m. do
Genewy, celem wzięca udziału w
sesji Rady „Ligi Narodów.

Ministrowi towarzyszą: dyrektor
gabinetu ministra Lubieński i sekre-
tarz osobisty p. Siedlecki.

Prorektor Patkowski konferuje
z p. ministrem W. R.i O. P. w Sprawie

otwarca
WARSZAWA, 19.1, Do Warszawy

U. Ss. B. ;

lem przeprowadzenia rozmów z p.
i Ni i. Statki kursuj przybył prorektor Uniwersytet“ Ste- ministrem W. R.i O. P. w sprawie

morzu Niemiecka i SBaltija tana Batorego proi. Patkowski, ce- otwarcia Uniwersytetu Wileńskiego,

Burzliwe posiedzenie rady miejskiej w Łodzi
szukały schronienia w Kilonii i in-
nych portach.. Z powodu zamarznię-
cia. rzelk komunikacja na Odrze zo-
stała całkowicie przerwana. W) ko-
munikacji kolejowej powstały duże
trudności wobec zasypania śniegiem
torów.
OSLO 19,1. Nocy ubiegłej o godz.

22-g, statek norweski „Trynn* o po-
jemności 3000 ton, liczący 19 ludzi
załogi, odszedł kierując się do Mid--
delsborough w Anglii. Statek ten
począł nacawać sygnał S.O.S. nad-
mieniając, że ma uszkodzony ster i
spływa, niesiony ialą. na wysokości
60 mil morskich z północy na po-
łudnio-zachód od brzegów norwe-
skich. Wiadomość radiowa donosiła
dalej „Toniemy powoli”. -Po. otrzy-
maniu, tej „wiadomości, norweski
statek pocztowy „Venus* nie zwra-
cając na niesłychanie ciężką walkę
z huraganowym wiatrem i olbrzymią

| falą, odnalazł po 4 godzinach tonący
„statek. O świcie rozpoczęta zostanie
akcja ratunkowa, niemożliwa w
ciemnościach nocy. O godz. 3-ej nad
ranem s/s „Trynn' wolno pogrążał
się. Sądzą, że.nie utrzyma się om

įaluje, na powierzchni. | ^

ŁÓDŹ, 19.1. Dzisiejsze posiedze-
nie rady miejskiej, po wyborach do
komisyj, kieay przystąpiono do na-
stępnego punktu porządku obrad —
wolnych wn osików i interpelacyj —
stało się bardzo burzliwe. Pomiędzy  

przedstawicielami różnych ugrupo-
wań doszło do ostrej wymiany zdań.
Po pierwszym ostrzeżeniu, iż nor-
malny tok obrad w tych warunkach
jest niemożliwy, kiedy me nastąpiło
uspoko,enie, przewodniczący: przer-
wał posiedzenie.

Specjalne komisje pilnować będą wpłat
od lokali na p

WARSZAWA, 19.1. Odbyło się
pod przewodnictwem min. Kościał-
kowskiego posiedzenie naczelnego
wydziału wykonawczegoOžžinonos
skiego Komitetu Pomocy, Žimowe$,

Sprawozdanie z akcji rozdawnic-
twa zebranych ofiar stwierdza, że
dotychczasowe wpływy zbiórki wy-,
noszą, wraz z naturaliami, około 14
miln. zł. ч

Jeżeli chodzi o akcję rozdawni-
czą, to koszt jej wynosi z górą 6 miln.
zł. miesięcznie bez kosztów. adm'ni-
stracyjnych, których akcja pomocy:
*zimowej nie ponosi.

Po sprawozjaniach zabrał głos

omoc z mową
min. Kościałkowski, który podkreś-
lił niedostateczne działan'e niektó-
rych źródeł finansowych. Zawiodły
szczególnie wpływy z opłat od loka-
li, a również zbiórki płońów rolnych .
są nieproporcjonalne ani w stosunku
do okar zadeklarowanych, ani do
potrzeb pomocy zimowej. '

Następnie wywiązała się dyskusja,
po której uchwalono m. in.: Wobec
stwierdzenia, że najopieszalej doko-
nywane są wpłaty świadczeń od zaj- |
mowanych lokali, oraz z tytułu wy-
Фепумаша handlu, powołując spe
cjalne
wpływów z tych źródeł.

 

komsje-.dla dopilnowania““ ^



ž
— ET110

BAL

 

Projekt wielkiego zjaz
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Kongres Stronnictwa Ludowego
wypowiedział się przeciw faszyzmowi i komunizmowi

Jak już pokrótce informowaliśmy
w n-rze pomedziaikowym „Uz.enn.

Wil” w niedzieię przez cały dzień

obradował w Warszawie kongres

St. Lucowego. Obrady: toczyły się w

wielkiej sal. Resursy Obywatelskiej,

uczestniczyło w n.ch okoio 600 Osób.

Przewodniczył p. pos. Ihugutt. Re-

ferat poiityczny wygiosił b. marsz.

Rataj, który m. .n. zaprzeczył sta-

nowczo pogioskom o tarciačh we-
wnęirznych w stronnictwie, Siwier-

dzi też bezpodstawność ataków,

zarzucających  stronn ciwu komu-

nizm wzgiędnie podejmowanie walki

z religją i duchowieństwem. Nie

istnieą w stronnictwie żadne „Iron-

ty luaowe' ani „łronty Morges, ne

ma żadnych umów z tymi kierunka-

mi ani z ludźmi tych kierunków. Bę-.

dziemy waiczyli — zakończył p. Ra-|
taj — wyiącznie o Poiskę ludową.

Odbiciem nastrojów; panujących
w kraju wśród chłopów, zorganizo-
wanjch w Stronnictwie Ludowem,
była dyskusja, przeprowadzona na
Nadzwyczajnym Kongresie  Stron-
nictwa w Warszawie.

Najwyższy oddźwięk na sali wy-
wołał wn.oselk delegata z wojewódz-
twa kieleckiego, żądający zjazdu
chłopskiego w Warszawie z całej
Polski.” Na każde. wezwanie przybę-
«zie do Warszawy najmniej pół mil-
jona chłopów. Delegat powiatu war-
szawskiego oświadczył, że i dla ml-
jona znazdą się kwatery na wsiach
podwarszawskich. : Delegat woje-
wództwa _ krakowskiego „zgłosił
wniosek, domagający się * zaostrze-
nia taktyki Stronnictwa, aż do straj-
iku generalnego włączn:e.

Ńwesta żydowska "wywołała  sil-
ny oddźwięk. Gdy delegat z powia-
tu płockiego stanął na stanowisku

jakichkolwiek  organizacyj tajnych
lub jawnych.  Poruszona została
sprawa chlopów  hiszpańsk'ch, nie
miej jednak komisja wnioskodawcza
wniosek ten odrzuciła, a Kongres
zajął stanowisko komisji.° ..
W związku z Kongresem Stron.

Ludowego zaznaczyć należy jeden
fakt interesujący: Poniedziałkowy
numer ,„Kurera Porannego* został
skonł.skowany «za sprawozdanie z
przebiegu obrad kongresu Stronnic-
twa Ludowego.

Obok „Gazety Polskiej”, „Kur-
jer Poranny” uchodzi za organ pół:
urzędowy. Po słynnej konfiskacie
„Gazety Polskiej" (po
lwowskich) konfiskata „Kurjerą Po-
rannego" stwarza dość osobliwąsy-
tuację na warszawskim rynku  pra-
sowym.

Ż pism „sanacyjnych” medal za

 

rozruchach '

Y — najweselsza zabawa
du chłopów pod Warszawą

karnawału

 

" „śtany Zjedn. Europy sq utoplq”
/ mówi Mussolini niemi
| RZYM 19.1. Redaktor dyploma-
tyczny agencji Stefani stwierdza na
podstawie depesz, nadesłanych z
różnych okolic, że wywiad Mussoli-
niego ogłoszony w  „Voelkischer
Beobachter', wywołał oddźwięk
europejskįi światowy. Szef rządu
iwloskiego sprecyzował w
nym swym stylu pewne zasady poli-
Viyčžnė i historyczne: 1) Stany Zjedn.
jEuropy są utopią, 2) Bolszewizm
jstanowi groźbę dla cywilizacji za-
jchodniej, 3) Demokracje zbankruto*
wały, 4) Porozumienie z Anglią za-

lapidar-

eckim dziennikarzom

pewnia na szereg lat spokojną ewo-

lucję, 5) Nie ulega pogorszeniu, a

wprost przeciwnie, wzmocnia się
aś Rzym — Berlin, uzupełniając w

ten sposób wysiłki na rzecz pacyfi-

kacji Europy, 6) Walka o Madryt nie

wywoła komplikacyj  międzynaro-

dowych, 7) Włochy nie mają zamia-

rów terytorialnych w Hiszpanii,
gdzie przeciwnie, interwencja 60-

wiecka jest oczywista, 8) Prokla-

mowanie republiki sh w

Hiszpanii, albo tylko w części Hisz-

panii uważane byłoby za grozę dla

, status quo.

| Paryż będzie. portem dla hydroplanów
transatlantyckich

PARYŻ 19.1. Rozważany jest'pro- utworzony w miejscowości podpa-

jekt budowy wielkiego portu wodne-. ryskiej Gennevilliers, gdzie znajdu-

go dła hydroplanów pod: Paryżem, ją-się odpow.ednie. tereny, stano-

który umożliwiłby wodowanie wiel- wiącę własność departamentu Se-

Po przemówieniu p. Rataja roz- „kich wodnopłatowców*komunikacji kwany, co ułatwiłoby znacznie re-

winęia sę obszerna dyskusja, W wy-

niku której uchwalono szere$ rczo-

lucyj, dotyczących sytuacji .we-

wnętrznej, gospodarczej i polityki
zagranicznej.
W zakresie polityki wewnętrznej

kongres domaga się likwidacj..obec-

mego systemu rządzenia. Protestuje
przeciwko represjom, stosowanym;

wobec działaczy stronnictwa, żąda

zniesienia obozu odosobnienia w

Barezie bez względu na to, kogo
izolacja dotyka.

Kongres wyraża przekonanie, iż
próby podzielenia spoleczeństwa na

Ż obozy: ;eden pod protektoratem ia-

szyzmu, drugi—komunizmu, nie po-

wiodą się, albowiem są w spoitczeń-

stwie siły potężne, w. pierwszym
rzędze Str. Lucowe, które stoją na
gruncie demokracji, przeciwsiawiaą

się'w sposób zdecydowany nie Lyl-

ko systemowi sanacyjnemu, ale i.

faszyzmowi z prawa i jak komuniz-
mowi z lewa. dir. Ludowe wierząc,
iż. kaida dyktatura jest zgubna dla
chłopów i że masy. wiejskie tylko w
ustroju demokratycznym mogą uzy-
skać należny im wpływ odrzuca
możność wspólpracy tak z faszyz-
mem, jak z komunizmem, czy jakim-
koiwiek bądź innym ugrupowaniem,
dążącym do wprowadzenia dyktatu-

obrony żjlaów, uczestnicy Kongresu
bardzo silnie zareagowali przeciw-
ko. takiemu stanowisku, a następń:
табусу  wyraźnię. stwierczili, że
sprawa żydowska Wymaja całkowi-
tej likwidacji na wsi. jednymz
wniosków zaatakówano pośrednio
masonerję, stw.erdzając, 2е człon-
kiem Stronnictwa może- być „tylko
jednostka całkowicie "niežaldina i
nieskrępowana w swem sumieniu od

mogła chjlba tylko t. zw. prasa czer-
„prawonmyślność” otrzymaćby teraz
wona, dotychczas nigdy:jeszcze n.e
konliskowana.

Jak wiadomo, „Kurjer Poranny
wyraża poślądy tego odłamu dawne-
go B. 3,, który dąży do OR
w Poisce L zw. „irontu demokra-
tycznego” — po nieucanych. pró-
bach rozszerzenia podstaw  „Folks-
irontu“.

| transatlantyckiej « wrót stolicy.
„Plan ten opracowany ”
mu, obecnie został na nówopodjęty

|samorządowych Paryża George'a
| Prade.* Tym razem, jak się zdaje,
Spotkał się on z pozytywnym usto*
sunkowaniem władz  teckń'cznych
Ы. w.pierwszym rzędzie ministef-
stwa lotnictwa. « Port ten zostałby

 

„Zawrócić z błędnejdrogi!
„Do czego doprowedziła obecna politykanaWoiyniu -

- Warsz, Dzienn,, Narodowy. pisze
w korespondencji w Łucku:

Już w korespondencji z Wołynia
donosiliśmy, iż u ks. biskupa Szeląż-

ka bawiła delegacja poselska, w

skład której między innymi wcho-

dził także poseł Suchorzewski, bur-
m strz Wiodzimierza i obecny.pre:
zes Izby Rolniczej na Wołyniu...

Organ
„Żywie Katolickie. podaje szczegóły,|
o celach tej delegacj. i. przytacza

kazanie ks. Tokarzewskiego, które
stało się przyczyną interwencji. ry. Śtr. Ludowe dążyć będzie do

wspóldziałania 4 ugrupowań ami
szczerze demokratycznymi dla  re-
alizowania konkretnych celów. bez
ograniczenia samodzielności polityr
ki stronnictwa.

Dalsze rezolucje domagają się
głębok ch reform społecznych z re-
formą rolną na czele, uprzemysło-
wienia Polski we wszystkich dzie-
dzinach i przeprowaczenia wizllkie-
go planu robót publicznych, co by
dostarczyło pracy wielomil onowym
„masom bezrobotnych i póibezrobol-
"nych. Dalsza rezolucja stwierdza, że
lud polski dążyć winien do pracy w,
samorządzie, do t ia samo-|
dzielnych placówek rczych it
kulturalnych.
W rezolucjach dotyczących spraw

zewnętrznych poruszono zagadnie-
ne Gdańska oraz położenia  Pola-
ków w Niemczech.

, Jedna z agencyj podaje następu-
jące informacje:

 

' Masłowa i

„Życie Katolickie"  umiešcilo
następujący „komunikat:

—-„J: E. Ks. Adolf Szelążek, przyjął
delegację wołyńskiej reprezentacji parla-

mentarnej 'w składzie senatorów Miko.aja

Joachima Wołószynowskiego,

oraz posłów Mykity, Bury i Leona Sucho-

rzewskiego, która złożyła Ks. Biskupowi

memoriał w. sprawie okoliczności, związa-

nych z pogrzebem  posterunkowego P. P.

Józeia Marczewskiego w Kowlu. J: E. Ks.

Biekup w odpowiedzi stwierdzi szczere dą-

żenie duchowieństwa i ludności katol:ckiej

do braterskiej zgody między  społeczeń-

stwem polskim i ukraińskimi wyraził ży-

czenie, by wszyscy obywatele Wołynia

łuckiej kurii biskupiej|„,,

wienie, którego najgłówniejszyustęp
„| brzmiał:

*— „Wiemy wszyscy, że padł z ręki te-
rorysty ukraińskiego, który już 9 oiiar miał
na swym sumien.u. Wiemy, że dla tego

został zamordowanym, iż” był wiernym

sługą Poiski”„ „Co ta Polska im ziego na
Woiyńiu zrobiia, ze mordują wierne jej

! sługi?" : o
„Za -polskie pieniądze, nieraz kosztem | pięktunefń: - 2

honoru i interesów polskich, m.ejscowego

ch.opa prawosiawnego nauczano, ргаекода-

no i wbrew nmiexaz jego woli, wmówionow

niego, że.jest ' o

śpicwać „Szcze mie . wmera Ukraina", ©

której on dowiedział się po raz pierwszy
od Polaków". ;

mowy ukraiūskiej. Stworzono cerkiew, te-

atr i pisma ukraiūskie, kluby „Kidne Cha-

ty” i organizacje polityczne”.

„kiojną ręką siano tu na Wołyniu ziar-

no ducha ukraińskiego, o którym oni doiąc

pojęcia nie mieii *... | nie od dziś zbiera się

piękny snop czystej polskiej pszenicy, zwa-

;| lony sierpem dzikiej. m.enawiści, zwalony

na gnojowisko eksperymentów". @

„Czy po modhtwie za jego duszę,wró-

c.wszy z kośc.oia, znowu mamy iść tymi

samyml drogami?" „Obowiązek mój, kapła- zgodnie pracowali dla wspólnego dobra”.̀

Komunikat ten brzmi niejasno i

wymaga komentarzy. Cóż takiego

stało się na pogrzebie-śp. Marczew-
skiego, który został zamordowany

przez terorystów ukraińskich. Otóż

na pogrzebie, po Mszy żałobnej ks.

prałat Tokarzewski, b. kapelan Na-
czelnika Państwa, wygłosił przemó-

 

* GOFRING U MUSSOLINIEGO,

   

  
Parada miodzieży taszystowskiej na forum Mussoliniego. '* -

na katolickiego polskiego, peinego upoko-

rzenią dumy narodowej, daje mi prawo tyl-,

ko mówi..*
„Dla nikogo uczciwie myślącego nie

jest tajemnicą, za czyje pieniądze teroryści

ukraińscy mordują najlepszych synów Pol-

ski. Patrzą oni z zachwytem jak polskie

organizacje wypowiadają wojnę Kościołowi ,

katolickiemu, zamiast wojować z zalewem

bolszewickim  rozwartymi  irontami, Ich

płatni agenci szerzą bibułę komunistyczną,

a nasi działacze niestety rwą i rzucają do

kosza pisma katol.ckie, by nie doszły do

“ rąk ludu...“

Ks. pralat Tokarzewski odmalo-
wał wiernie stosunki, jakie panują

na Wołyniu. To było nie tylko jego
prawem, ale wprost obowiązkiem.

- Codzienne wypadki potw.erdzają
słuszność słów  kapłana-patrioty.

/ Przecież potwierdził te wywody: 0-

"' statni proces sądowy terorystów z

O. U. Ń. Interes Polski, interes naro-

WEBBEZ DRA TRAWIEZZOSORO ZADBA

Ukraincem. Nauczono $o0|--

+ © „Dzieciom polskim kazano uczyć się| -:. :

zmiwo”. „Otoleży przed nami w trumnie|

du polskiego wymaga; aby słowa ks.
Tokarżewskiego uslyszano tam,
gdzie się dzś decyduje o liniach po-
lityki i aby z tych słów wyciągnięto

wszelkie konsekwencje. * >

Tego'domaga się również ludność

polska na /Wołyniu, która, bynaj-

mniej mie sol daryzńje się z człon*

(kami delegacji i jej inspiratorem+i

ZLITWY.
i Rokowania

BERLIN 19... Z Kowna donoszą,

że rokowania między rządem litew- wają się pomyślnie ńaprzód.  We-

dług przypuszczeń, da «się usunąć

róim ce zdań w.sprawie wykonania

(postanowień .konkordatupowstałe

| przed 5 Jaty, gdy. odwołany został

1 Wobec tego, że dotąd nie zostały

utworzone licea nauczycielskie -no-

wego typu, tej kategorii dyploma-

tom brak było wymaganego cenzu-

su, przy zapisywanu się na wyższe

uczelnie, ministerstwo Oświaty ze-

|
i

juž-2 lafa te“

-qysiącom dzieci w Polsce grozi głód.
"Pomyślcieo tem i <złóżcie ofiarę

naPomoc Zimowądla bezrobotnych.

skim: i kościołem katolickim posu-:

/ przywstępowaniu na

alizację całej sprawy. Prasa podaje,
że urzeczywistnienie tego. pomysłu
uczyniłóbyz Paryża ośrodek komu-

„| przez jednego ż wybitnychdziałaczy” nikacji transatlantyckiej. е

Nie bądą wozić
| zapałek
|.. AMSTERDAM, 18.1. Na ostatnim

posiedzeniu rady. nawigacyjnej po-

jstanowiono, Jż w prżyszłości okręty
holenderskie, nie będą przyjmowały
ładuńkw zapałek. Stało się to na

skutęk pożaru, który niedawno wy

ił na pokładzie wielkiego pa-

rowca „Marńit van Sint Aidegonde“
podczas przesuwania skrzyń z za-

pałkami, . - д
„Bunt w w'ezieniu
MONTREAL, 18.1. W więzieniu

w 'Guelphs wybuchł bunt 700 więź-

niów: 150 więźniów zbiegło. W pew-
nej--chwili całe więzien.e znajdowało

Sięjuż w rękach zbuntowanych, któ-

rzy.zniszczyli urządzenia wewnętrz-

'ne -gmachu, powybijali szyby, spalili
pościel. Szkody. obl.czono na 40

buch: 

 „4 tys. funtów.

  

o konkordat
* nuncjusz apostolski na Litwie Bar-

tolini. Przedmiotem obecnych ro-

kowań: są przede wszystkim sprawy
związane z wychowaniem młodzieży
| ze.szkolnictwem. Według przewi-

dywań,  rząd.. litewski. zezwoli na

wznowienie działalności katolickich
stowarzyszeń „szkolnych.

 

| Ułatwienia dla nauczycieli >

 

uniwersytety
zwoliło w drodze wyjątku na zapisy

absolwentów seminariów  nauczy-

cielskich w charakterze słuchaczów
wydziałów humanistycznych i stu-

„diów pedagogicznych Uniwersytetu

, Warsz. i Uniwersytetu Jagielloń-

„skięgo w Krakowie:

Rokowania wsprawie eksportu Inu
wileńskiego do Anglii

Już 'od tygodnia bawi w Londy-

nie delegacja Izby Przem.-Handl. i

sier Iniarskich, której zadaniem jest.

finalizacja rokowań: w spraw e - elks-

portu lnu z Wileńszczyzny dó Anglii.

Brockerzy -londyńscy. óddawna

 

już interesowali się lnem wileńskim.

Teraźniejsze więc rokowania mają

tylko ustał:ć kontyngent i ceny. Za-

mówienia londyńskie przyczynią się
niewątpliwie do wzmożenia ekspor-

tu mu. (s).

Losowanie książeczek; =——L---22——— — —1222222227

oszczędności
Dnia 15-go stycznia 1937 odbyło się w

Centrali P.K,O. w Warszawie 43-cie z kolei

losowanie książęczek na premiowe wkłady

oszczędnościowe Serii I-ej

Po zł 1.000— otrzymają właściciele

następujących książeczek:
3.116 27.306 36.851

4.831 28.718 42.190

1.466 28.794 43.327
14.163 30.599 | 46.190
15783 | 36.164 * 4125

Celem -ułatwienia . uiszczenia „należności

| Od Administracji.
za prenumeratę

„do dzisiejszego riumeru- „Dziennika. Wileńskiego" załączyliśmy

dla wszystkich naszych Sz.

jbłankiety prz
„opłat pocztowych. ..

- Prenumerata miesięczna &

„» «one egzemplarze będą: z; dniem

„mane. *

 

Preńumeratorów -zamiejscowych

kazėw  rozrachunkowych, wolnych od wszelkich

„przesyłką 2ał. 50 gr. "Nieopta-
„l-go Lutego 1937 r. wstrzy-

    



 

(HARAKIERYSTYCZNE
> PRZEMILCZENIA
W ubiegłą niedzielę odbył sięw

Warszawie, pod przewodnictwem p.

Thugutta, kongres Stronnictwa Lu-
dowego.

Kongres powziął szereg uchwał,

"które nie tyle nawet ze względu na
swoją treść „ile z uwagi na znamienne

przemilczenia, są bardzo charaktery-
styczne.

Treść ich bowiem nie odbiega zbyt-

nio od dotychczasowych oświadczeń

przywódców ruchu ludowego i da się

sprowadzić do żądania reformy rol-
nej, robót publicznych, amnestii dla
więźniów brzeskich, zniesienia Bere-

zy oraz demokratycznych wyborów
parlamentarnych.

Do tego trzeba dodać postulat
wzmożenia, przeż konsolidację społe-
czeństwa, siły obronnej państwa;

przeciwstawienie się „polityce nad-
miernej uległości wobec Niemiec”, w
szczególności w sprawie Gdańska,

oraz ubolewanie z powodu napręże-

nia stosunków polsko - czeskich:

Uchwały te świadczą o postawie 0-

pozycyjnej Stronnictwa Ludowego

wobec systemu sanacyjnego. Są one
zarazem szeregiem warunków” pod!
którymi ludowcy są gotowi poprzeć |-
rząd, zmierzający do likwidacji tego
systemu bez ws'trząsów. OQ rządzie
takim p. Thugutt mówił, że „zapisze
sobie piękną kartę".

Jeśli jednak chodzi o to, jak wyo-
brażają sobie przywódcy ludowców
dalszą przyszłość Polski, należałoby
sięgnąć nie tyle do tego, co w u-
chwałach zostało wyrażone, ile do te-
g0, o czym one milczą. :

A milczą przede wszystkim o spra
wie żydowskiej. Nie uszły uwagi kon-
gresu nawet losy „demokratycznej. o-
pinii" w Gdańsku ;ale to, co się dzie- |

je w Polsce, w szczególności na wsi,

w związku.z kwestią żydowską riie
przedstawia — widocznie — dla kie:
rowników Stronnictwa Ludowego po-
ważniejszego znaczenia. ои
Tymczasem proces. odżydzania się.

wsi polskiej, kolonizowanie przez lu-
dność wiejską miast i miasteczek,
wytwarzania się w tej walce w szyb-
kim tempie nowej warstwy społecz-

przyszłości kraju wagi.

Wiemy dobrze, że Żydzi pragnąc
proces ten zahamować, usiłują, za
pomocą wszelkich środków, odwró-
cić uwagę przeludnionej wsi od han-
dlu i rzemiosła. Chcą oni zamknąć

chłopa na wsi, zająć jego myśl wy-

łącznie kwestią takiej, czy innej re-

formy rolnej ,utrzymać jego zainte-
resowania wyłącznie w granicach o-
płotków wiejskich.

Z punktu widzenia: interesów ży-

dowskich jest to dążenie zupełnie u-

zasadnione, ale czyż jest ono również
uzasadnione z punktu widzenia tych,
którzy usiłują reprezentować intere-
sy ludności wiejskiej?
Każdy rozumie, że najradykalniej-

sza reforma agrarna nie rozwiąże
kwestii przeludnienia wsi i związane-
£n z nim bezrobocia, czekanie*zaś na
szerokie uprzemysłowienie Polski,
podobnie jak na wielkie roboty pu-
bliczne, zważywszy nasże zasoby fi-
nansowe, nikogo zbytnio nie zachęca.

Zdrowy proces odpływu części lu-

dności rolniczej do handlu i rzemio-
sła, do miast i miasteczek, powinien
znaleźć poparcie ze strony wszyst-

kich, którym losy tej ludności bar-
dziej leżą na sercu, niż jakiekolwiek

doktryny „demokratyczne”.

* Tym bardziej, że proces ten wiąże

się z głównym zagadnieniem naszego
życia politycznego, jakim jest bez-

względny prymat narodu polskiego w

państwie i pozbawienie Żydów do-
tychczasowej przewagi we wszyst-

kich niemal dziedzinach naszego ży-
cia.

Ludność wiejska przestała być cie-

mną masą, stanowiącą wyłącznie

biologiczną podstawę narodu, Poczu-

ła się ona nierozerwalną, świadomą

jego częścią. Chłop stał się obywate-

lem i w dużej swojej części pojął to

obywatelstwo poważnie i głęboko.

„telnikom prasy Hearsta, że obecny parla-
, ment hiszpański wyszedł z wyborów gło-

„która przeciwstaw'a się rzodowi, buntuje

telnicy podzielać będą Pański punkt wi-

"wonej stanowi zjawisko zasadniczej dla ||

 

Artykuł
Znany, komunizujący pisarz ame-

rykański Upton Sinclair, ogłosił na-
stępującej treści list otwarty:
„Oto list, który już dawno temu pocz-

tą wysłałem. Nie otrzymałem nań odpo-
wiedzi, Niechaj Czytelnik osądzi czy na
odpowiedź zasługiwał. ;

Generał Robert Lee Bullard
Prezydent Bezpieczeństwa

Narodowego
Nowy Jork.

Drogi Generale Bullard!
W jednym 'z ' dzienników Hearstow-

skich z dn. 9 sierpnia zauważyłem na
pierwszej stronie artykuł, przypisywany:
Panu, z następiijącymi tytułami: „Snop
światła natajną działalność: Młodzież
hiszpąńska  wojskowo przysposobiana
przóz czerwonych.Niechaj sytuacja Hisz-
pańii posłuży jako przestroga Stanom
Ziedńoczonym :oświadcza nam Bullard".
W attykule tym powiada Pan narodowi
amerykańskiemu co. następuje:

| „Komun'sta- kieruje” hiszpańskim
rżądem „frontu ludowego", a polity-

| kajego czyni zeń! w szybkim tempie
rząd sowiecki. Wielka część ludno<
ści wrazz niemal całą armią zbun-

" towała się, by się przeciwstawić bol-
szewiżacji kraiu, Ci przeciwnicy bol.
szewizmu mieli wyćwiczonych żoł-

+ nierzy, broń „armaty „amunicję, zśra-
bną inicjatywę w operaciach wojen*

„ nych, Powinni byli szybko odnieść
zwycestwo. Dlaczego się tak nie
stało?". '

W.dalszym ciagu swego artykulu thr-
maczy Pan , že „hiszpafiscy czerwoni”
potaiemnie „przysposabiali swych zwo-
lenników, zwłaszcza zaś młodzież”. Ca-
ły.świał zaskoczony został oporem
„młodej czerwonej milicji", w końcu do-
daje Pan, że posiada to specjalne zna-
czenie dla Stanów Zjednoczonych, po-
nieważ czerwoni zbroją się potajemnie,
ćwicząc'i przysposabiając amerykańską
młodzież do tego samego celu”.

Zdaje mi się, że w powyższej-h'storii
opuścił Pan szereg doniosłych i charak-
terystycznych faktów, Nie mówi Pan czy-

sami wiekszości narodu hiszpańskiego.
Ta „wielka część ludności hiszpańskiej”,

się przeciw woli hiszpańskiego ludu, Jak
się to dzieję, że symnatyzuje Pan z bun-
townikami j że liczy Pan, iż Pańscy czy-

į
przez Sinela'ra urywek z artykułu |

1

"ponad to, dodaimv. poparcie szero-

parcie, które się wyraziło w cyfrze

"ników, jak arm'a, gwardia _cvwilna dzenia?

 

|_| Coraz

 

generała Bullard'a
Zdaje mi się, ge.e.sle Bullard, że na-

ród amerykański ma prawo żądać, by
wyjaśnił Pan Swoje stanowisko wobec
tych prób obalenia siłą woli danego na-
rodu, tak jak się ona legalnie objawiła w
powszechnym głosowaniu”.

Dalej następują rozwlekłe wywo-
dy, które nas w danej chwili nie ob-
chodzą. ‚
Mniej nas również obchodzi to, co

Upton Sinclair: piszę o „woli narodu
hiszpańskiego, wyrażonej. w' wybo-
rach. Po:pierwsze dlatego, że popeł-
nia on zasadniczy błąd, mówiąc o wy-
niku tych wyborów: w wyborach tych
większość mandatów. uzyskał dzięki
dowcipnie przez ordynację wyborczą
i przez nacisk administracji obliczo-
nym wynikom, Front Ludowy, ale
większość. głosów uzyskała pra-
wica. A po wtóre dlatego, że nawet
większość głosów, padająca w wv-
borach przez władze nie „robionych”,
może być nieraz sprzeczna z istotną,
dojrzałą wolą danego pokolenia na-
rodu i może.być wynikiem chwilowe-
$o nas'roju, a. nie rzeczywistych,  trwałych uczuć i dążeń wyborców.
Bardzo na'om'ast zasługuje na u-

ważne przemyślenie ów przytoczony !

gen. Bullard'a, dzięki Hstowi', S'n-
claira,
przez prasę Frontu Ludowego'w Pol-
sce. ;

Powstańcy hiszpańscy „mieli wy-
ćwiczonych żołnięrzy, broń, armaty, |
amunicję, zdrabną iniciafywę w ope* ,
raciach woiennvch“. Mieli jeszcze

kich rzesz hiszpańskiego narodu, no-

około 200.000 ochntników, dos*»r-
czonych armii gen. Franco przez Fa-,
langei karlistów. Mieli wreszcie za-
pał, bohaters'wo.i pnświęcenie — u-
jawnione choćby w'abron'e Alkazaru:

«Powinni byli szybko odnieść zwv-
cies'wo, Dlaczego s'ę tak nie stało?"
Dlaczego 'nows'anie trzech tak po-

teżnych solidarnie działających czvn-

(policja) i zoróanizowana wiekszość
narodu nie dało natychmias'owych
rezultatów, udając się poczatkowo
tylko w trzech, niepowiazanych z o-
ba.tery'orialnie nunktach raju (Ma-
rokko, Sewi!la, Burgos — Pamnlona),
lecz załamując się wszędzie gdzie in-

usłużnie  przedrukowanemu |. (i, s%ieanirahotnik

, resztą0 tyle.o i

 dziej? « -* bė

ec propozycji brytyjskiej
więcej zastrzeżeń

Boistniała w kraju tajna, znakomi-
cie przez fachowe, z Rosji przysłane,
tajne sztaby zorganizowana, świetnie
wyćwiczona i przygotowana, znako-
micie uzbrojona siła w. postaci bojo-
wej organizacji komunistycznej.

Doświadczenie: hiszpańskie jest
nauką dla wszystkich narodów. Stara
się uprzystępnić tę naukę swemu na-
rodowi amerykański generał Bullard.
O ileż większe znaczenie ma ona dla
nas, którzy z Rosją sowiecką bezpo-
średnio sąsiadujemy! :

& ‚ 4
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Przegłąd prasy
SMUTNY OBRAZ SZKOLNICTWA
Dostrzega już! fatalną spuściznę

braci Jędrzejewiczów i lewicowo-sa-
nacyjny „Kur.Por.“. Na-calym obsza-
rze naszego szkolnictwa konsta*uje
wielkie braki, i jeszcze wieksze ble-
dy. Tak więc ra'wyższych -szkołach
jest i ciasno i drogo, `
„Walka'o przviecie przy wpieach; wall
o miejsca wolne w. rator'ach. pra-

cowniach, seminariach i-audytoriach. Za
wszystko się płaci :za wpis, za wykłady,
za egżaminy, zapracownie. Na wyksz!a'-

cenie wyższejuż nie jest w stanie poztno-
+ ani tym ziej

chłopy na ass"Ties dać mogą
swoi zieciom tylko ludzie zamożni,

ja le uda A iej zdobyć ul-
gii lub-wyżebrać odpowiedniezapomogi z
fundiszów społecznych «i: państwowych”.
+ W szkole śradniej.nowy ustrój dzia-
ła fatalnie: Gimnazja -są dalej za- ‚
pchane mlodziežą. Ponad to
„brak programiwychowawczedo sora-

wił, że programy nanczania trzeba bvło
już w nastepnym roku zmieniać i dalej
się je zmien'ą j zmieniać musi w miarę
tedo. jak się brdą zmieniały of'cjaln= po-
gladv na cele wychowawcze danej
szkoły”. :

Nic' nie przygotowano, by uručho-
mić licea.

„Ot mamy no, już ostatnie półrocze
noweśo, gimnazjum, a nikt jeszcze nie
wie, jak będzie rmydladało_ przyszłe li-
ceum, śdzie i jakie typy bedą zorganizo-
wane, jakie warunki boda wymagane przy
przyjmowaniu kańdydatów do szkoły,
która się ma zaczać już we wrześni" r. b.
Albo w $'mnazjach zawodowych. Mamy
już druga klase, a do żadnej z tych klas
nie ma właściwie ani jednego podręcz-
nika”,
Braki szkolnictwa powszechnego |

są nadto dobrze znane. Milion dzieci
bez szkół. Dokształcaniemłodzieży
—jeszcze nie zaczętć.. ;//«../: ..

RZ KNvelai
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Jaka będzie odpowiedź Włoch i Niemiet?
"BERLIN(PAT). Odpowiedzi tran-

cuska i sowiecka na notę brytyjską z
dnia 10 bm. w sprawie nieinterwencji,
opublikowane w niedzielę, przyjęte
zostały w berlińskich kołach politycz-
nych niezwykle krytycznie.  Nocie
francuskiej zarzucają tu „przede
wszystkim _ „jawne przystosowanie
się do odpowiedzi sowieckiej", .W
fakcie tym dopatrują się tutaj pew-
nego uzgodnienia stanowisk obu tych
rządów, chociaż z drugiej strony wska
zują na fakt, że vdpowiedź francuska
znana była w Moskwie 'już przed jej
opublikowaniem. Odpowiedź zaś mo-
skiewska, odrzucająca całkowicie pro

pozycjebrytyjskie, stanowi pewnego
———————IIITTKSTT TIT TANKT

Zrozumiał on ,że ciąży na nim od-
powiedzialność za naród i państwo,
że od jego postawy, od jego energii

w życiu publicznym, w dużym stop-

niu zależy przyszłość kraju, Ponad ta
zrozumiał i to jeszcze, że przysziość

ta będzie zapewniona jedynie wtedy,

kiedyPolska będzie rządzona wy-

łącznie przez Polaków. Ż tego zro-
'zumienia płynie nacjonalizm olbrzy-
miej części mas wiejskich, wyrażają-
cy się zarówno wwalce © odżydze-

nie kraju, jak i w dążeniu do pań-
stwa narodowego.

Kongres iudowców nie odzwiercia-
dlał tego wszystkiego. Stanęła temu

na przeszkodzie obawa przed nacjo-

nalizmem oraz to, że przewódcy lu-

dowców, traktują lud wiejski w spo-
sób mie odpowiadający już jego doj-
rzalošci.

Mówią oni wciąż o „sprawie chłop-
skiej“ i ujmują ją tak,jakgdyby wieś

polska dopiero ótrząsała z siebie po-
zostałości okresu pańszczyźnianego.

Tymczasem na wsi, która coraz
bardziej żyje prądami ogólnymi, co-  raz mniej się. słyszy o „sprawie

rodzaju świadome storpedowanie po-
jedyńczych propozycyj francuskich. |
Nota francuska — oświadczają м !

Berlinie — stawia jednak szereg za- |
sirzeżeń, które uirudnią zapewne*!
bardzo wyjście z. trudnego położenia. |
Tutejsze koła polityczne zarzucają|
dalej odpowiedziom powyższym ak-
tualizowanie przede wszystkim kwe-
stii ochotników, którą Niemcy i Wło-
chy wysuwały już w sierpniu ub. r.
jako rzecz najważniejszą.-
«Neta francuska i sowiecka przecho- |
dzą poza tym do porządku dziennego |
nad tak zwanymi kwestiami jak inge- |
rencja polityczna, która ujawnia się
m. in. za pośrednictwem radia  so-

chłopskiej”, coraz więcej natomiast o

sprawie narodowej i marksizmie. 1

dlatego wieś nasza przejawia tyle
dynamiki politycznej. '

Na kongresie ludowców mówiło si

wiele o konieczności zmian stanu o-

becnego. Znacznie mniej natomiast o

tym, do czego trzebadążyć, jak ma
wyglądać przyszłość Polski.

Całe to ważne zagadnienie spro-

wadzono do ogėlnikowego stwier-

dzenia, že Polska powinna byč „de-
mokratyczna“,
Bardzo wątpimy, czy takie ujęcie

sprawy zadowoli naszą ludność wiej-

ską. Na pewno zapyta ona kierowni-

ków kongresu, co zamierzają uczy-

nić, aby zachować przede wszystkim
narodowy charakter kraju i uczynić.

naród polski niepodzielnym gospoda--.
rzem państwa? $

Niestety i ta kwestia zostala prze-
milczana, zapowiedź zaś współpracy
z „grupami szczerze demokratyczny-
mi”, które, jak wiadomo, wszystkie

godzą się na mieszany pod względem
narodowym charakter państwa, nie

wróży dobrze
 

wieckiego i agentów Moskwy oraz in-
gerencja gospodarcza. Odpowiedź so-
wiecka jest — jak mówią tu — „bez-
czelnie obłudną”. Nie dość, że odrzuca
ona z miejsca istotne punkty propozy-
cji angielskiej, lecz „zaprzecza zna-
nym jaż ogólnie łaktom sowieckiej in-
gerencji wojskowej na terenie Hisz-
panii. ;

Wskazują tu przy tym naostatnie
informacje, publikowane przez agen-
cję Reutera, którawymienia szczegó-|
łowo ilość ciężkich samolotów bombo-
wych, wozów pancernych, dztał, ka-
rabinów maszynowych i masy materia
łu wojennego, dostarczonego do Hisz
panii z Moskwy. Niezależnie od tego
oświadczają tu, powołując się na Reu
tera, iż sowieckie samoloty wojskowe
posiadają własną obsługę rosyjską, a
dowódcą czerwonych oddziałów pan-
cernych jest generał sowiecki.

Jak wnioskować można ze stąno-
wiska, zajętego „rzez tutejsze koła
polityczne wobec powyższych odpo-
wiedzi Paryża i Moskwy, nie pozosia-
ną one bez wpływu na odpowiedź 'nie-
miecką. Jak wiadomo, odpowiedź nie-
miecka nie została dotychczas dorę-
czona i termin jej opublikowania nie
jest również «wiadomy. Przypuszczają
tu jednak, że Berlin odpowie równo-.
cześnie z  doręczeniem odpowiedzi
włoskiej, czego oczekują lada dzień.
Ze strony półurzędowej .oświadczają
już vbecnie, iż „przy «oceniei decy-
zjach w «sprawie całakształtu zagad-
nienia nieinterwencji nie można w
żadnym razie ignorować .tego rodza-
ju stanowiska i.wyraźnych 'fałszów,
niedających żadnej gwarancji co do
czystości zamiarów -na przyszłość”.
Tego rodzaju oświadczenia -wskazu-
ją wyraźnie, iż odpowiedź niemiecka
obwarowana będzie w najlepszym ra-
zie szeregiem: bardzo daleke idących
zastrzeżeń, jeśli już ze względu na
negatywnestanowisko"Sowietów nie
ujawni skrajnej rezerwy rządu 'Rze-
szy. { 2М

w

|

Tak więc po 10 latach rządów sa-
nacyjnych nasza mocarsiwowość na
odcinku szkolnym wygląda posępnie
nawet w oczach, widzących dzieła
tych rządów z reguły w barwach ja-
snych.

POLSCY GÓRNICY DO BELGII
Górnicy belgijscy domagają się skró-
cenia czasu pracy do 40 godzin w ty-
godniu. Przedsiębiorcy godzą się na
tę obniżkę, lecz twierdzą. że wywoła
'ona; konieczność sprowadzenia gór-
ników z, zagranicy, by produkcję wę-
'#а utrzymać na obecnym poziomie.
„Narodowiec” donosi, że rząd belg'j-
ski na propozycję ministra socjali-
styczneśo, p. Delatire zgodził się

„na,skrócenie tygodnia pracy pod wa-
runkiem, jeśli związki zawodowe nie bę-
dą nans), przeciw sprowadzaniu
dó Balg'i kilku tysiecy górników obcych.
Ze względu, iż obecny rząd belgijski
znajduje się pod wpływem socjalistów,
"można uważać, iż tym samym sprawa
sorowadzenia z Polski górników została
definitywnie przesądzona. Dowiaduiemy
sę jednocześnie, że pomiędzy przedsta-
wicielami rządu polskiego i kopalniami
belgijskimi została podpsana w Brukseli
umowa, w sprawie sorowadzenia pie
szego transportu naszych robotni
który się będzie składał z 2:500 csób'.

« W razie przejścia na 40-godz. ty-
dzień pracy ,trzeba będzie sprowa-
dzić do Belgii przeszło 20.000 górni-
ków. ! i .
PRZYMUS I OPINIA PUBLICZNA

Prof. Bohdan Wasiutyński zwalcza

  

 

w ;,Kurierze Poznańskim” przesadną °
u nas wiarę w skuteczność wszelkich
zarządzeń przymusowych państwa.

„Nie można zaprzeczać roli państwa w
urabianiu poglądów 'spółeczeństwa: “Ale
takie urabianie wymaga dłuższego okre-
su czasu. obejmującego życie szeregu po+

łaniu przynnis,zewnętrzny, obawa przed
represją karną przekształca się w przy-
mus wewnętrzny, w nakaz etyczny. Ja-
ko Pyka przytoczyć można, że w kra-
jach skandynawskich kradzież jest prze-
stępstwem zuoełnie wyjątkowym; przypi-
sują ten fakt bardzo surowym  repre-
sjom ja w 19 wieku spotykano tam
wielu ludzi z obciętymi za kradzież rę-

mi.

Jednak trzeba uczynić w związku z
tym twierdzeniem jedno
epresje i w ogóle przymus państwo:

spełniają swą rolę. wychowawcza. jeżeli
są zgodne z opinią publiczną. W prze-
ciwnym wypadku, jeżeli nakazy i presja
rządzących nie znajdują poparcia w spo-
leczeūstwie, następuje demoralizacja i
rządzących ł rządzonych. Znowu przy-
ładem może służyć Rosja carska. Prze-

'ciwko narzucanym przez państwo zasa-
om, nie ma'ącym obarcia w op'n'i, po-

wstawala reakcja. która parokrotnie po-
grążała Rosię w odmęt anarchii,

rganizowan'e opinii narodowej stano-
wi podstawę wszelkiej skutecznej walki

-z rostrojem społecznym ; moralnym. Tę
prawdę zdobyliśmy w okresie najcięż-
szym naszego bytu. politycznego”.

: FORMOWANIE
„SYNTEZY DEMOKRATYCZNEJ“

Masońska „Epoka“ pisze:
„Jedynie w walce solidarnej sił demo-

kratycznych dójść możemy do syntezy,
którądyktuje logika dzisiejszego życa
polskiego. Stronnictwo Ludowe ; Wici
pospołu z Polską Partią Socialistyczną
stanowią najważniejsze składniki poli-
tyczne syntezy demokratycznej, Obok
Kręmkdy chłopskiej j rzesz robotniczych,
ojrzewapolitycznie i przygotowuje. się

do samodzielnej roli w życiu zbiorowym
poważny odłam inteligencji acującej,
przeciwstawiający się w a zdecydo-
wany uroszczeniom społecznej i 'poli-
tycznej reakcji”.
Równocześnie p. Kaczanowski w

„ Robotniku“ zapewnia, że między
PPS. a ludowcami bywały przed ma-
jem tylko „jakieś mimowolne i chwi-
lowe nieporozumienia.
„ Ten sam p. Kaczanowski w ma-
ju r. 1926 szedł z kolejarzami socja-
listycznymi przeciw rządowi Witosa.

HISTORIA WEDŁUG BOYA
Czytamy w „Wiadomościach Lite-

rackich'':
„Musiała i tym razem Marysieńka za-

więść oczekiwania Celadona (Sobieskie-
$o), musały karesy i konfidencje wypaść
nie po jego myśli skoro rad nie rad
wybrał la Gloire. Niedosytom miłości i
karesów zawdzięczamy może — Chocim.
Błogosławmy oziębłość Marysieńki, za-
miast — jak czynia niektórzy history-
cy — jej złorzeczyć.
A gdyby tak Boy — zauważa

„Myśl Narodowa'—w jakichś „Wie-
'czorach pod l'pą'* opowiedział w ten
sposób całe dzieje Polski? Toby by- ła radość w Izraeluł

koleńrChodzi:o to;że:po dłuższym dzia. ©

zastrzeženie; *

    



 

Rola żydów w masonerii
Izaak Salomon Borhardt, nadra

bin okręgowy w Berlinie, wtajemni-

czony; mason, w swojej pracy o ma-

sonerii pod tytułem „Das tudium

der Freimaurerei“ (Studium o maso-

nerii), Berlin 1869, stwierdza:

„Moje więcej niż 30-letnie studia

w wolnomularstwie i nad wolnomu-

łarstwem dały mi możność dotrzeć

do pierwotnej masonerii starożyt-

nych Hebrajczyków, którą patriar-

cha Abraham założył za pomocą no-

wego słowa mistrzowskiego „Ado-

nai' i ukształtował jako zakon,

zaś Salomon rozszerzył, a która we-

dług obietnicy biblijnej musi prze-

trwać aż do dnia sądnego. Bardzo

dużo napisano 0 znaczeniu słowa

„łoża”. Pochodzi ono od hebrajskie-

śo słowa „liszche'” i znaczy + ój

przyległy”, „Dom Boży”, czyłi świą-

tymia Salomona, miała oprócz trzech

istotnych części albo pomieszczeń

jalnie dużo  „pokojėw  przyle-

głych” (lóż), dlatego zakon masoń-

ski wybrał nazwę „loža“, а nie

„šwiątynia“. p

W. wydawnictwie „Jewrejskaja

E a (Žydowska-+ Encyklo-
ia) czytamy:
„Należy sądzić, że wydanie w

roku 1738 „Księgi Ustaw”, powie-

rzone w nowej r cji Anderseno-

wi, wywołane było pragnieniem kie-

rowników „Wielkiej Loży” położe-

nia kresu wątpliwościom, powstają-

w kwestii przyjmowania do
masonerii żydów albo niechrześcijan

wogóle. Redakcja pierwszego zasad-

niczego obowiązku zmieniona zo-
stała.w nowym wydaniu w tym веп-

sie, że „samo powołanie obow:ązuje
mularza, jako istotnego  noachidę

(którego obowiązuje tak zwane pra-
wo Noego), być posłusznym ptawom*
obyczajowym Noego”. Polecając bra

<ciom wykonywanie prawa Noego,

Łoża oczywiście nie przywiązywała
znaczenia do tego, że wymagane

było ono przez etykę żydowską. Naj
ważnejsze zaś z praw Noego brzmi:

„Zwierzchności żydowskiej być po-

słusznym”.
Ta sama „Jewrejskaja Encikło-

pedia* dalej o masonerii pisze:
„Żydzi se mieli w tym

czasie (koniec XVIII, wiekuj dost
tylko do zakonu braci Azjat ich
albo „Rycerzy i braci Jana Ewan-
gelisty z Azji w Europie". Założy-

ciel zakonu, a raczej. jego i-
ciel, "baron "Hans-'Henryk Eckert
ws e z żydem Hirszma-

nem. on wewnątrz miał charak-

terystyczny układ. Wyższe kierow-
mictwo Zakonu
kach sanhedrynu, który składał się
*z 72 członków, a na czele jego stał
naj Wielki Mistrz Zakonu
(Chacham). Przy współdzałaniu ży
dów bracia aziatyccy gorliwie zaj-

mowali się kabałą, która oczywiście

służyła w rękach żydów, jako śro-
dek osiągnięcia zbliżenia z chrze-
ścijanam; przy powszechnym prze-

gęciu się mistyką kabała dawała žy-

dom meżność przyciągnięcia do Za-
(komu innych lóż i razem z tym umoc

nienia własnej pozycji w zakone.
„Loża tolerancji” tła założona w
Berlinie około 1790 roku, tj. w cza-

sie, gdy skończyło się istnienie za-
konu azjatyckiego. Założyciele loży
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- (prof. Herz, Itzig) postawili sobie za
jzadanie „za pomocą masonerii przy-

„bližyė żydów do chrześcijan, usunąć

odwieczne uprzedzenia”. „Loża to-

|lerancji" była właściwie  tajn
| schroniskiem, gdzie żydzi, wymijając

| formalności, bez hałasu przedosta-

wali się do nowej religii, nie przyj-

|mując jednakże wszystkich jej dog-

„ matów”.
|  „Veritć Israelite"

| dowska'*) tom V, rok 1861, na str.
| 74, mówi, co następuje:

„Duch ten (masonerii) — to duch

(żydostwa w jego wierzeniach pod:

stawowych, to są jego idee, to jest
jego język, to jest prawie ji orga-

|nizacja. „Jewish Tribune” „Trybu-
"na żydowska”) z 28 października
"1927 roku wyraźnie już pisze: „Ma-

soneria jest oparta na żydostwie i

jeżeli z rytuału masońskiego usunąć

naukę judaizmu, to nie pozostanie

nic".
To też masoni podczas swoich

obrzędów i prac w lożach, podobnie
jak żydzi w synagogach — mają na-

kryte głowy, a znany mason Her-

mann. Gloede. tak to tłumaczy: -,„Po-

nieważ także nasze zwyczaje na-

wiązujemy bezpośrednio do żydow-

skiego kapłaństwa, można więc nasz

zwyczaj nakrywania głowy wyjaśnić
jako znak, że mamy stanowić świętą
kapłańską gminę żydowską”.

(W końcu zaznaczyć należy, że w
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masońskim kalendarzu — атегуКай-

kim Daniel Sickels (New York 1901!
str. 71) stwierdza: „„Masoni wznoszą

budowlę, w której Bóg Izraela ma

na zawsze zamieszkać, a masońskie

pismo „Le Symbolisme“ („Symbo-

lizm"), rok 1928, podaje: „Pierw-
szym czynem masonerii będzie glo-

ryfikacja rasy żydowskiej, która

przechowała nienaruszalny boski de

opra. się, by przekreślić granice”.

° Jak z powyższego niezbicie wy-

nika, żydzi nie tylko byli jej odno-

wicielami wczasach późniejszych,
lecz do dzisiejszego dnia stanowią
jej mózg i kierownictwo, rząd:

Ikowu'ąc _ interesom owskim
wszystkie istniejące w świecie łoże

masońskie, bez względu na ich cha-

rakter narodowy. Masoneria posłu-

$uje się oprócz tego całym szere-

giem organizacyj pokrewnych, fak:

„Liga Praw Człowieka i Obywate-
la“, „Rotary-Kluby“,

sońskimi lub pół-masońskimi sto-
warzyszeniami, które stanowią nar

rybek dla właściwej masonerii. Ma-

soneria więc ze wszystkimi jej od-
gałęzieniami jest przede wezys
„organizacją prożydowską, maj
wyłącznie na cel
ich
„ostateczny rezultat,
wyżej cytowanego pisma „Le Sym-

bolismei" — przekreślenie granic.

j(Obec
|
1

|

(„Prawda ży- pozyt tajnej wiedzy. Na niej więc!

i innymi ma-,

tkim Obecnie zatem | jeszcz:

ącą w więzieniw radomskim ośmiu więź-

łu interesy żydów i niów przyt

Wielki proces przytycki nie

przeszedł jeszcze wszystkich instan-

cyj sądowych. Obecnie, po rozpra-

wie apelacyjnej, która odbyła się w

końcu listopada 1936 r. w Sądzie

Apelacyjnym w' Lublinie, akta: spra-

wy znajdują się jeszcze wLublinie,

gdzie wst rzędów i” moty-

wyroku apelacyjnego.

az Šanio 10-ciu Polaków z Przy-

tyka, przebywających od marca

1936 r. w więzieniu radomskim =

Sąd Apelacyjny postanowił zwolnić

najmłodszego, 19-letniego Wacława

Kacperskiego, na skutek stwierdzo-

nej przez lekarza więziennego cho-

roby serca. Kacperski przebywał w

więzieniu 9 i pół miesiąca i został

zwolniony, w pierwszy dzień Bożego

Narodzenia.
Na Nowy Rok zwolniono z wię-

zienia drugiego Polaka, JózefaPyt-

lewskiego,. komendanta „Strzelca“

w Przytyku, również z po

roby, który tak samo, jak iKacper-

ski, przesiedział w więzieniu 9 i pół

miesiąca i talk samo został skazany

na półtora roku więzienia.

przebywa jeszczć

jch — Połaków, z któ

panowanie nad światem, a jako, rych Zarychta karę 2 lat ukończy

stosownie do, odsiadywać dopiero 11 marca 1938

Karę półtora roku wię-r., Olszewski
11 września 1937 r.,zienia dopiero

daL
XI rocznik „Ateneum Wileńskiego”
Ukazał się świeżo na rynku księ-

garskim jedenasty rocznik „Atene-
ume- Wileńskiego", czasopisma nau-
kowego, poświęconego badaniom
przeszłości ziem Wielkiego X. Li-

tewskiego, które to czasopismo jest
lškacją wydziału III Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. O
wartości tego czasopisma i jego zna-
czeniu nawkowem i kulturalnem nie,

| trzeba mówić — zbyt dobrze! znane popr:
jest ono +
rozwój na
Ale zanim przejdziemy do zrefero-:

wania treści „Ateneum, chcielibyś-.!
my zwrócić uwagę na jego szczęśli-
wy rozwój. Oto leży ga nami

rocznik zeszłoroczny, dziesiąty z

kolei: ogółem stron 580, pióra 52 au-;

wszystkim, którym

<torów.* Roczmik najnowszy, jedena- :

sty, liczy stron 981, autorów 43. Ży-
czyć nam tylido trzeba, aby nadal

podobnie rozwijało się „Ateneum”'!

; Treść najnowszego rocznika, jak

zresztą i poprzednich, dzieli się na

następujące działy: I Rozprawy;
I Miscellanea i materjały; III Re-
cenzje i sprawozdania; Bibljogra-
fja Umwersytetu Wileńskiego za
1. 1933—1935; V Bibljografja historji

ziem b. W. Ks. Litewskiego za rok
1935; VI Kronika; VII Wystawa
„Marszałek Józef Piłsudski a Wil-
no“ 11.V—14.VI 1936 w Bibljotece

Uniwersyteckiej w W'nie (z foto-
grafjami); VIII Nekrologi.
W dziale pierwszym, obejmują-

cym całe rozprawy, znajdujemy qya-

cę Karola Maleczyńskiego „W spra-
wie autentyczności dokumentów

Mendoga z lat 1253—1261". Znany

2

Ecce homo
(Ciąg dalszy)

PoZa tą potrzebą konkretyzacji
postaci Jezusa, inna jeszczepobud-

ka rządzła Mauriakiem, gdy pisał
swą książkę. Oto dziś we Francji

dość silną jest grupa polityków i pi-
sarzy, których nazwać należy ka-
tolikami bez chrześcij.a Ń-

stwa.
Dosto'ewski w swym Wielkim

Inkwizytorze w sposób genalny
przeczuł tę możliwość. Pomysł iefo

jest oburzającym paszkwilem, gdy
chodzi o ogół wiernych, o Kościół,
jako Kościół, jako organizację. Ale

jest, niestety, prawdziwy, gdy cho-

dzi o tę dzisiejszą grupę Francuzów,
„którzy na czele z Maurrasem i

Monthėrlantem, nazywają s ebia ka-
tolikami i poziwiając wszystkie e-

lementy doczesne katolickiej budo-
wy, odrzucają samą jej istotę, jej du-

cha chrześciańskiego, co ją ożywia.

Mauriac, mający w tem śrone

ficznych przyjaciół, przeciwstawia

się jednak w omawianym „Wstępie”

tej dziwacznej i potwornej ich idei

naczelnej. Całe p ękno Kościoła —
ło dlań blask Prawdy. „Gdyby Je-

zus nie był Chrystusem, odczuwał-
bym w katedrach, tylko przeogrom-

ną pustkę”. (Taką n. p. pustkę au-

tor niniejszego szkicu odczuwał we

wspaniałych gotyckich katedrach,
przerobionych na świątynie prote-
stanckie w takim Gdańsku czy Lo-
zannie). To też z ogromną siłą prze-
konana gromi Mauriac tych obłą-
ikańców z Action Francaise: „Arty-

sta niedowiarek zapomina o funda-

mentach nawy Piotrowej: o tylu po-
święconych  żywotach, o takiem

mnóstwie ofiar. Przecież od 19 wie-

ków najlepsza część ludzkości krzy-
żuje się idobrowolnie. Radość jej
jest owocem nieustannego zwycię-

stwa”. I takiemi oto krzepkiemi sło-

wy zamyka Mauriac swą Przed-
mowę:
„Wielkie drzewo katolicyzmu wy-

daje się nam tak pięknem tylko dla-

tego, że jest istotnie żywe, że mimo

tylu uschłych gałęzi burzy się od

soków i krew Chrystusa krąży po
niem nadal od korzeni aż do naj-

drobnie'szych paz i do ostatnie-

go liścia. Katolicyzm bez Chrystusa
byłby pustą, misternie rzeźbioną
muszlą. Gdyby przeciwnie jaikiš

przypływ morski zburzył świątynie
i klasztory, pałace i dzieła sztuki —

|króla

|szczególnych dokumentów.

i polskiej łeży na sercu. „VII

 

uczony, polemizując z dotychczaso-“
wemi wynikami badań nad kwestjo-

nowaną autentycznością 10 znanych

nam dziś dokumentów pierwszego
litewskiego, wypowiada tu

swe zdanie na ten sporny temat,

ilustrując swe wywody dwiema tabli-
cami, zestawiającemi teksty po-

Józef

Puzyna umieszcza uzupełnienia i
awki do swej rozprawy  „Ko-
i Korjatowicze“, drukowanej w

roczniku „Ateneum z r. 1931.

Praca jego nosi tytuł „Korjat i Ko-

rjatowicze oraz sprawa podolska” i
przynosi nowe szczegóły odnośnie

tej ciekawej kwesji. Następnie czy-

tamy w działe rozpraw: Kazimierza

Tymienieckiego uwagi o wpływach

feodalnych + w. Polsce i na. Litwie,

ciekawy szkic Łukasza Kurdybachy
„t „Wpływ kultury wileńskiej na

rjat“

wów w początkach XIX wieku” ki

(któremu niebawem poświęcimy o-

sobne sprawozdanie, gdyż poruszo-

ny przez autora temat jest niezwy-

kle interesujący), wreszcie Juljusz

Willaume drukuje swą rozprawę

„Scheda po  hetmanie W. Ks. Lit.

Ogińskim" i Marja Baryczowa u-

mieszcza dokończenie swej pracy

p. t. „Augustyn Rotundus ieleski,

wójt wileński, pierwszy historyk i

apologeta Litwy“.

Dział drugi, „Miscellanea i ma-

terjały”, zawiera 12 artykułów róż-

nych autorów, między któremi ma-

my. 5, poświęconych sprawom ko-

ścielnym. Na pierwszem miejscu
znajduje się suni i szczegó.owy

„Wykaz alumnów, Seminarjum Pa-

nie nie byłoby w istocie zburzone,
bowiem zostałby Baranek Boży, któ
rego niedokładny obraz starałem się
na tem miejscu utrwalić",

Jakiż to jest obraz?
Wiemy zgóry, nietylko ze wstę-

pu, ale ze znajomości psychikiMau-

riaca, że ten obraz będzie konkret-

ny, że górować w niej będzie psy-

i chologia Jezusa, że natomiast brak

tu będzie prób sięgnięcia poza mnó-

stwo szczegółów konkretnych do

podłoża filozoficznego myśli i wy-

powiedzi Chrystusowych. Mauriac

tak dalece jest wolny od symboliz-

mu, tak dalece nie jest filozofem, że
ża g n. p. z przedstawienia ku-

szenia Jezusa przez szatana, tego

likuszenia, które dla Norwida n. p.

było punktem wyjścia do wysnucia
gznjalnych uogólnień o nieskończo-

nej perspektywe. Podobnież bardzo

powierzchownie omawia Mauriac

Chrystusowe przypowieści i właści”

wie nie tłumaczy, dlacześo niemi i

tylko niemi (Mat. XIII, 34) po-

sługiwał się Jezus w wyrażaniu

swych prawd. Dlatego też z książki

Mauriaca nie moglibyśmy się do-

wiedzieć „dlaczego właściwie Chry-

stus zwyc ężył świat, dlaczego ko-

niecznie musiał zwyciężyć, na

czem właściwie polegała ta istota!!
rzecz, którą Jezus odsłonił, a której

dotąd nie widziano, której dotych-

czas nie widzą ci, co są poza Nim.

"cząsię tamtrzy artykuły połemicz-*

pieskiego w. Wilnie. 1582—1773"

pióra
sław Kryczyński drukuje „Nieznane

szczegóły. 0; rodzinie. gen. Józefa

Bielaka”, a Janusz Staszewski cie-

kawy artykuł „Pamiętnik Piotra Ła-

gowskiego o wojnie 1812 roku na

Litwie”, wraz z oryginalnemi cyta-

tami.

NEjest, jak zwykle,

dział trzeci — „Recenzje i sprawo-
zdania”. Obszerność jego (213 stron)

i ilość artykułów (49) uniemożliwia-
ją pobieżne choćby sprawozdanie.
Materjał w tym dziale, zawarty przy”

nosi wiele ciekawych wiadomości,
stawiając nas au courant najnow-

szych prac i wydawnictw tak poł-
skich, jak i obcych. Ponadto miesz-

ne: Gizbert - Studnickiego i. B.
Zwolskiego, oraz prof. K. Chodynic-
ego.
Bibljografję Uniwersytetu Wileń-

skiego za l. 1933—1935 zestawił ze

zwykłą starannoścą i sumiennością
Michał Ambros, również jak Stefan

Burhardt swą „Bibljografję historji
ziem b. W. Ks. Litewskiego za rok
1935“.

Dział VI (Kronika) i VII (O wy-

stawie Marsz. P.łsudskiego) przyno-

szą dokładne sprawozdanie i w:ado-
mości o życiu naukowem Wilna.

Nauka polska w r. 1936 poniosła
kilka bardzo dotkliwych strat:

zmarli mianowicie uczeni tej miary,

co prof. Wacław Sobieski, Szymon
Askenazy, Michał Bobrzyński, Sta-
nisław Zakrzewski, ks. rektor Jan

Fijałek, Ferdynand Ruszczyc. Każ-

Powtarzamy tedy: obraz Chry-
stusa, odmalowany przez Mauriaca,
ma wybitne piętno osobiste, piętno

samego Mauriaca. Ale czy w trans-

pozycji poetyckiej pewnej postaci

(a przecież taka. transpozycja jest
najwyższa i najbardzej pouczająca!

można uniknąć pewnego Т

wizmu? Mauriac nie ma pod tym
względem wątpliwości. Jego: książka

jest napisana właśnie poto, by się

różniła od powszechnie znanych w -

zerunków Chrystusa. (Oczywiście

różnice te nie dotyczą istoty posta-

ci, lecz jej oświetlenia).
Przedewszystkiem tedy autor

stwierdza z przykrością, że „na

m'ejsce owego Człowieka, który żył

w rzeczywistości i wykazał charak-

ter całkowity, charakter dosłownie

nieubłagany, został od wieków pod-

stawiony mdły i ckliwy Rabbi, wzór
obiešowy“.

Coś się nam przypom'na śćy

czytamy tę skargę. Toć to są nie-

mal dosłownie powtórzone s'owa

Mickiewicza, zwrócone do przed-

stawicieli t. zw. przezeń ironicznie

„Kościoła urzędowego”:
„Sfałszowal ście do szczętu ideał

Chrystusa! Przedstawiacie Go nam

ciągle, jako żebraka, sądzicie, że

dosyć wiecznie Go przepraszać, al-

bo się przymilać, a nic dlań robić

nie trzeba. Gdzieżeście to wyczyta-

li że Syn Człowieczy był żebra-

ks. Jana Poplatka Т. J. Stani-'

ny stan procesu
przytyc kiego

Wlazło — karę jednego roku i 3

miesięcy dopiero 11 czerwca 1937 r.

Bugaczyk półtora roku — dopiero

30 września 1937 r., Budzik rok wię

zienia — 12 marca 1937 r., Włady-

sław Strzałkowski rok — dopiero 20

marca 1937 r., Żebrak — rok do-

piero 26 marca 1937 r. i Bankiewicz

rok dopiero 20 marca 1937 r.

Tak więc wobec podwyższenia
wymiaru kary przez lubelski Sąd

Apelacyjny skazani Polacy zPrzy-

tyka najwcześniej opuszczą więzie-

nie dopiero w końcu marca 1937 r.

| W/ wigilię Bożego Narodzenia o-

| brońcy Polaków pp. adwokaci
jdan Gajewicz, Stanis

wiecki i Wędrychowski z Radomia

odwiedzili wszystkich (wtedy jesz-

10-ciu) więźniów przytyckich i
odow-
opłat-
obroń-

1

cze
J8-miu innych więźniów - nar

| ców, z którymi połamali się

I kiem w imieniu polskiej ławy

kas į

W. procesie przytyckim kilka-

krotnie przy rozmaitych okazjach

' wspominano o dzieciach Ś. p. Stani-

„sława Wieśniaka, m. in. z powodu

spra jaką syn zamordowanego

ś. p. Wieśniaka, 16-letni Józef Wieś-

niak miał wytoczoną przez żyda

Mańkiesa z Przytyka.
Dnia 30 grudnia 1936 r. — w dru-

gim terminie — radomski Sąd Grodz

ki rozpoznawał tę sprawę z oskar-

żenia żyda Majkiesa, o to, iż Józef

Wieśniak wespół z kilkoma kolega-

mi miał napaść na tego żyda w o-

grodzie owocowym parę razy w no-

„cy i w ten sposėb zmusił go do o-

| puszczenia dzierżaw:onego sadu. Ży-

Idzi z tego powodu wytoczyłi dwie

sprawy. *
W. okresie:I*'w Sądzie rze-

komo pokrzywdzony żyd Majkus

twierdził, że „uderzonogokamie-

niem w serce” i, że „w porównaniu

z tym, co przeżył tej nocy, wojna

rosyjsko - n'emiecka w któreńbrał

udział, była niczym”.
Jednak Sąd w obydwu tych spra-

wach wydał wyrok uniewinniający

Józefa Wieśniaka i jego trzech kole-

gów. Wyrok stał sę już prawomoc-

ny. Obronę wnosił adw. Bohdan

Gajewicz.

Jeśli chodzi o wielką sprawę

przytycką, to należy, niedługo już

spodziewać się doręczenia moty-

wów wyroku apelacyjnego, a w

„związkuz tym złożenia przez obroń
ców skarg kasacyjnych

kiai

demu z tych wielkich zmarłych w

dziale Nekrologów poświęcono du-

ży artykuł. Wyróżniają cię szczegól-

ne: Nes prof. Zakrzewskiego

pióra prof. St. Zajączkowskiego i

piękny artykuł prof. M.Morelow-

skiego, poświęcony Ferdynandowi

Ruszczycowi.

Tak wygląda w pob'eżnem zesta-

wieniu treść XI rocznika „Wileń-

skiego Ateneum". W krótkiem spra-

wozdaniw nie można choć pokrótce

zreferować ciekawej treści licznych

rozpraw i artykułów. A że każdemu

'nteligentnemu  wilnianinowi powi-

nie leżeć na sercu rozwój nauki o

historji i kulturze naszych ziem,

wer — czytajcie „Ateneum Wileń-

skie”! 5

WI

kiem? Albož mowa Jego nie byta

mową mocy? Alboż niewyganiał

faryzeuszów z kościoła. Nie, On

nigdy nie żebrał, nigdy n'e prawił

grzeczności. Ni żał się przezNie: wyra:

formuły, nie prowadził rozpraw.

) Nigdy nie wchodził ze złem wukła-

subiekty- dy“
Ton, którym przemawia Mauriac,

jest n'ewątpliwie niższy, Jego na-

pięcie uczuciowe nie dorównywa

Mickiew:czowi, ale niewątpliwie im

obu chodzi o dotarc'e do tego żywe-

go Jezusa, którego biedni, mali lu-

dzie nie fałszują, nie, bynajmniej,

ale ciegle i nieustann* pomniejsza-

ja, ogałaca'ą z wysok ego człowie-.

czeństwa, przyodziewają natomiast

w złocista szatę zewnętrznefo kultu.

Mauriac dostrzesa jednak, rzecz

jasna, i w Jezusie pokorę i obecność

analogicznej pokory w ludziach u-

waża wręcz za istotę chrześcijań-

stwa.

„Jezus nietylko kochał ludzi, po-

dzwiał ich także. A to, co w nich

podziwiał, to zawsze to samo cu-

downe zjawisko: ani zdumiewającą

cnotę, ani niesłychane umartwienie,

ani dużą wiedzę teologiczną, a'e pe-

wien stan poddan'a się, uczucie do-

znanej porażki, ukorzenie się, owce

tej trzeźwości duchowej, która jest

Łaską Łask” (tłum. pol. 94).
(Dokończenie nastąpi).

 



 

Dotychczas kosztowało 423tys.zł. Kronika wileńska
Budowy Pomnika A. MickiewiczaZ Komitetu

18 bm. w sali posiedzeń maśi-

stratu odbyło się pod przewodnic-

twem wiceprzewodniczącego Komi-

tetu prezydenta dr.. Maleszewskiego
posiedzenie Komitetu Budowy Pom-

nika Adama Mick'ewicza.
Na posiedzeniu tym omówiono

sprawę organizacji biura Komitetu,

po zwolnieniu dotychczasowych

płatnych pracowniczek, Akcja roz-

syłania list i upomnień w ilości

120.000 sztuk została ukończona i

Komitet uznał dalsze istniemie sił

płatnych za niepotrzebne, Prezydent

Maleszewski obiecał si bieżą-

ce Komitetu oraz sprawy buchalte-

ryjne załatwić siłami Zarządu mia-

sta.

NA STTTIS TTTBIS

Nowy prof. U. S. B.
Profesor seminarium duchowne-

kan. dr. M'chałgo w kielcach, ks.
Klepacz, został mianowany profeso-
rem nadzwyczajnym filozofii chrze-

ścijańskiej na wydziale teologicz-

nym Uniwersytetu Stefana  Batore-
go w Wilnie.

Eksport drobiu
wzmaga się

W. związku ze świętami zanoto-

wano duże ożywienie w eksporcie

drobiu. Do Anglii wywieziono prze-.
szło 9.000 kg. bitych indyków i kur.

Do Niemiec około 3.000 sztuk gęsi
żywych. Ceny. gęsi loco granica

polsko-niemiecka wynosiły 6 zł. za
sztukę. (s)

sport.
KURS ŻEGLARSTWA LODOWE-

GO NA JEZ. AUGUSTOWSKIM.

W. dniu 1 lutego br. rozpocznie
się na jeziorze Augustowskim kurs

instruktorski żeglarstwa lodowego.

Udział w kursie wezmą członkowie

klubów žeglarsk'ch i wojskowych

klubów sportowych — z tych rejo-
nów Polski, w których istnieją moż-
liwości uprawiania tego pięknego
sportu.

Uehwalono zapłacić kwotę 5.000

zł. firmie Krantz-Łempicki w War-
szawie jako pierwszą ratę należno-

ści za gotowy odlew figury Mickie-

wicza. Odlew ten odbierze od firmy

komisja w składzie sen. Beczkowi-

cza, prof. Breyera i artysty, Kuny.
Odczytano sprawozdanie komisji

rewizyjnej, z którego wynika, że
suma ogólna wpływów Komitetu za
cały okres prowadzenia akcji po
dzień 30 listopada 1936 r. wynosiła

 

ofiary zł. 341 578.82
procenty zł. 86 025.66

razem zł. 427 604.48

Rozchody:
„koszty ogólne
| porto, ekspedycja zł.
druki zł.
ubezpieczenia zł.

Į A

zt. 409 115.18 |Biuro Urbanistyczne
9180.31. sta, Po ustaleniu miejsca  wylkona
4642.36| się wiercenia dla zbadania gruntu,
167.46 |poczem inż. Wąsowicz

biarzowi Kunie, koszty kamienia,
koszty dostawy kamienia, wydatki
na urządzenia dwuch konkursówi
koszty administracyjne.

Komitet postanowił przekazać
agendy| komisji finansowej Komitetu
nowemu skarbnikomi dyrektorowi
Marianowi Biarnackiemu.

Ponadto postanowiono zaprosić
rof, Tołwińskiego z Warszawy,

któryby łącznie z komisją arty-
styczną, złożoną z członków  miej-
scowych Komitetu, ' przygotował

j wniosek co do ustalenia wyboru
miejsca pod pomnik Adama Mickie-
wicza, w związku z nowym planem
regulacji placu Orzeszkowej przez

zarządu mia-

opracuje о-
stateczny projekt fundamentów. Ro-

razem zł. 423 105.31] boty ziemne będzie można .rozpo-
Pozustałość kasowa w bankach! cząć jeszcze w ciągu zimy, tak by

' wymosi zł. 4.499.17, prace nad montowaniem właściwe-

Na koszty ogólne w rozchodach go pomnika mogły być rozpoczęte

: złożyły się wypłaty: artyście rzeź
i

Pod protektoratem JWPP. Wojewody Ludwika

| ktora Maleszewskiego Polski

- julż wczesną wiosną.

Bociańskiego, gen. dyw, Stanisiawa

Biały Krzyż

, JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
+ Umiarkowane zachmurzenie, a na wscho-

dzie i południo - wschodzie kraju drobny

śnieg.

W dalszym ciągu mroźno.

Umiarkowane, chwilami porywiste wia-

try z południo-wschodu.
Z MIASTA.

— święto Jordanu. W dniu wczo-

rajszym ludność prawosławna uro-

czyście-obchodziła w Wilnie Święto

Jordanu. Po nabożeństwie w Sobo-

rze Katedralnym, wyruszyła liczna

procesja, na czele której kroczyła

orkiestra wojskowa, nad Wilię, gdzie

się odbyło tradycyjne święcenie wo-

dy. Z nad WAlii procesja udała się

z powrotem do Soboru, gdzie orkie-

stra wojskowa na zakończenie ode-

grała hymn prawosławny i „Boże

caś Polskę”.

— Wycieczka z Głębokiego. W)

dniu 19 przybył do Wilna pociąg po-

pularny z Głębokiego z wycieczką,

zorganizowaną przez głębocki od-

dw'ał Polskiego T-wa Krajoznawcze-

go, w ilości 500 osób. Wycieczka za-

bawi w Wilnie do dnia 20, do godzi-

ny 22-ej.

LIESEE
Skwarczyńskiego, Prezydenta miasta Wi-

— Stow. Wyższ. Użyt. urządza w sobotę dnia 23 stycznia

BAL W SALONACH OFICERSKIEGO KASYNA GARNIZONOWEGO
Cel jaki przyświeca — zwiększenie funduszów na oświatę w wojsku, oraz dwie doborowe orkiestry, na czele z zespołem Wo-

paleńskiego, tani i wykwitny bufet dla wybrednych smakoszów niewątpliwie przyczynią się do

Akademicy 2 zł.
A zatym wszyscy spotkamy się na balu P.

Rehabilitacja Ks. proboszczaz Połukni
| Uniewinniający wyrok Sądu Apelacyjnego °
1

| W dniu wczorajszym Sąd Apela-
leyjny w Wiilnie wydał ostateczny

|wyrok całkowicie  uniewinniający

Ks. Proboszcza, Kazimierza Pacewi-
сга z Połukni, oskarżonego o rze-

kome ukrywanie swego majątku
przed wierzycielami.
W motywach Sąd podkreslił, iż

Ks. Pacewicz żadnego majątku nie

jaógł ukrywać, gdyż go nie posiada.|

To, co traktowano jako własność,

osobistą Ks. Pacewicza, było i jest;

własnością społecznych i religijnych

związków parafji Połukni.

 

E

Z= CENA ZNIZONA.

 

ZIOŁA FRANCUSKIE

THE CHAMBARD
PUDEŁKO. ZŁ.1.350 , PODW.PUD.Zt

 

Rewizje u narodowców w Nowej Wilejce

Poszukiwano materiałów wybuchowych i broni

Dnia 18.1. 37, o godą. 20.30 przy-

była policja do mieszkania członka

Str. Narodowego Mieczysława Ga-

siula (Połocka 40) i do mieszkania E.

Sielugina i przeprowadziła szczegó-

łową rewizję, w poszukiwaniu mate-

riałów wybuchowych i broni palnej.

Bójka na koły pomiędzy włościanami

'Rewizja dała negatywny wynik. A-

'resztowano Siegulewicza, zatrzymu-

jąc go w areszcie przez całą noc.

Zwolniono go rano. Poza tem doko-

| nano rewizji u Upieczonka (Niemen-

czyńska 29), Jana Jankowskiego i

Jana Saula (Połocka 175).

Dwóch sprawców aresztowano

BRASŁAW. W pobliżu kolonii

Nosėwka, gm. dryświackiej wynikła

bójka pomiędzy mieszkańcami tej

kolonii, w rezultacie której Jan

Madżul odn'ósł bardzo ciężkie usz-

kodzenie ciała, wielu innych miesz-
kańców — lżejsze, pochodzące od

(uderzenia kołami. Jako sprawcy za-

jtrzymani zostali: Mikołaj Zajkow-

ski, Teodor Izajewicz i inni.

Wyrok w sprawie nadużyć leśnych
Sąd Okręgowy skazał defraudantów

Sąd Okręgowy ogłosił .wczoraj
wyrok w sprawie (defraudacji leśnej,

skazując leśniczego  W.llamowicza

Józefa na 4 lata więzienia i 6 lat

pozbaw. praw. Gajowych: Cyranow-

skiego Feliksa na 1'/2 r. więzienia;

Balsewicza Antoniego na 6 mies.ęcy

aresztu, Kupców: Szmula Sołowiej-
czyka na 3 lata i 3 tys. zł, grzywny;

Dawida Sołowiejczyka na 1 rok i 300

JĄ ŁAGODNYM JRODKIEM PRZECIW

ZADARCIU, UŁATWIAJĄ TRAWIENIE

I REGULUJĄ PRZEMIANĘ MATEUJI

 

“ W ten sposób niesłusznie i krzyw-
dząco oskarżony Ks. Pacewicz został
calkowicie zrehabilitowany. Obronę
wnosił mec. Eydrygiewicz. (In)

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie,

25.000 zł. — 135594,

50.000 zł. — 26868.
10.000 zł. 85093 101805.

5.000 zł.—142088 170303 193373.

2.000 zł. — 50726. 83945 87442
110573 115063 165615 173663 185012
180281.

1.000 zł. — 14303 15814, 41132

195 TOREBKA 9968 ” 41835 42465 49065 53133 61007 na. ukończeniu.
„66635 67090 69964 82468 88803

104631 109969 118848 127034 133205

140189 146255 145399 159691 162710

177563.

Drugie ciąśnienie.

100.000 zł. — 5696.

20.000 zł. — 141127.

10.000 zł. — 74853 191123.

5,000 zł. — 19308 44098 191942
46329 17020.

|. 2.000 zł. — 6349 7519 18053
25912 26234 27500 38912 57784 67792
91600 101198 110886 111014 114332
147832 186958 187750. 5

1.000 zł. — 316 19509 24080 27325
29133 42703 47281 49539 54718 67227
76510 78566 96600 97179 97658
100695 100338 100491 106012 108397
108590 119656 137618 138141 145026
147371 154798 158363 159745 164836

|172871 173873 194234,

 

powodzenia balu. Wstęp 3 zł.

Początek o godz. 23-ej Zaproszenia można otrzymać w sekretariacie P. B. K., przy uL Wileńskiej 42, m. 40.

B. K.

ARGIAFARRA ARR ARA

ranem termometr na moście Żielo-

nym wskazywał 20 st: C. poniżej ze-

ra. W. tym samym mniej więcej cza-

sie termometr na Dworcu Osobo-
wym wskazywał 18 st. C. poniżej
zera na W. Pohulance — 19 st. C.
— Żydzi wykupują domy. Ostat-

„nio doszły do skutku dwie większe
|tranzakcje. Żydowska rodzina Che-

|lemów wykupiła cały kompleks do-
„mów przy ul. Niemieckiej (vis a viś
Ratusza) za sumę 300.000 zł. Także

| nieruchomość mecenasa  Kulikow-
skiego przy ul. Mickiewicza 46 prze-
szła w ręce żydowskie za sumę
140.000 zł. (s)

i " HANDEL I PRZEMYSŁ.
| —W lutym nastąpi połączenie
związków kupieckich. Pertraktacje

„Zw. Kupców i Przem, Chrześc jan
w Wilnie” ze „Zw. Drobnych Kup-
ców i Prz. Chrz. w Wilnie" w spra-
wie połączenia tych związków są

Definitywne  polą-
czenie nastąpi w lutym. (s)

A kg a
— агга asy  ŽZapomogowe

Medyków Połaków Studentów USB.
w Wilnie
Doroczne Walne Zebranie członków
Kasy odbędzie się dziś w lokaluKa-
sy (Zamkowa-24) o godz. 19-ej w
pierwszym terminie, o godzinie 20-ej
iw drugim.
|  ——Sodalicja Marjańska Akade-
mików U. S. B. Dnia 20 bm. we

* środę o godz. 18-ej odbędzie się ze-

branie Sekcji. Apologetycznej, na
którą Zarząd zaprasza wszystkich

_Sodalistów obecnych w Wilnie.

' SPRAWY SZKOLNE.
— 110 kandydatów do šwia-

dectwa dojrzałości. Z polecenia

| — 20 stopni mrozu. Wczoraj nad

 

władz szkolnych rozpoczęły się
egzaminy maturalne dla  eksterni-
stów.

Wobec tego, że ilość kandyda-
tów w ub. roku przekracza normal-
ny kontygent eksternistów, powoła-

| Niezaznają w zimie głodu bezrobotni
jeśli każdy złoży ofiarę
na Pomoc Zimową.

zł. grzywny. Na mocy amnestji nie-- ouęzrwukutOzi 99297505 ST iIA

Uniwersytet Wileńskiotrzyma wielki majątek
którym skazanym karę zmniejszono.

Sąd orzekł też odpowiednie powódz-
two cyw:lne. (In) ‘

Z POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ |
Z życia szkoły P. M. S. w Warzówce

Górnej gm. Mickuny

W. ubiegłą niedzielę odbyła się

w lokalu tutejszej szkoły Macierzy

uroczystość „Choinki: dla dzieci

szkolnych, na którą przybyli rodzi-

ce | rodzeństwo dzieci. Uroczystość

zaszczycił swą obecnością sekretarz

Zarządu Centralnego P. M. S. w

Wilnie — dr. M. Ambros.

W. programie uroczystości dzieci

SE „Jasełka” recytowały de-

klamacje poczem św. Mikołaj przy

ogólnej radości rozdawał podarunki.
a podarunki złożyły się paczki z

bielizną, ubrankami, obuwiem, o-
trzymanymi od kl. II Gimn. O.O. Je-
zwitów w Wiilnie oraz
r. p. otrzymanymi od rodziców i
Macierzy. 7

Wszystkie dzieci w liczbie 44 o-
5gp! podarunki. Uroczystość ta
była miłym wydarzeniem w życ'u wsi
i była po z czynników, zbliża-
jących ludność do szkoły.

słodyczami ij

Lubańsk przejdzie
W; pow. wilejskim znajduje się

olbrzymi majątek ziemski, Lubańsk,:
iposiadający blisko 10.000 ha ziemi
j uprawianej. Wspomniany majątek w
obecnej chwili stanowi własność Mi-
ajsterstwa Skarku. 'Od paru miesię-

„cy odbywają się tam pomiary, ma-

Taryfy kolejowe
Przed paru dniami obiegła prasę

wiadomość o obniżce taryf kolejo-
wych za przewóz galanterii drzew-
nej. Sfery: gospodarcze twierdzą jed-
nak, że i ta obniżona taryfa jest zbyt :
wysoka — wynosi. ona bowiem 16

na własność U.S.B.
jące na celu opracowanie planów.
Po skończeniu pomiarów, jak się do-
wiadujemy, Lubański zostanie odda-
ny Ministerstwu Reform Rolnych,
które przekazć go następnie Uni-

wersytetowi Stefana Batorego w
Wilnie. (m)

tamują eksport
40 17 proc. ad walorem przy prze-

syłkach , wagonowych .(poniżej 5.

tonn) natomiast taryfa przy przesył-

kach drobnicowych. wynosi , w. dal-
szym ciągu około 70 proc. ad valo-

"rem. (s)

odaje do wiadomości, iż

no dwie komisje. egzaminacyjne u-
rzędujące w gimn. Czartoryskiego i
Mickiewicza.

Do tegorocznej matury
sę 110 kandydatów. (h)
— Kurator Okręgu Szkolnego

WilL Marian Godecki powrócił 19

bm. z podróży służbowej i objął u-

zgtosilo

rzędowanie.
— Podział subwencyj na rzecz

szkolnictwa zawodowego. Donosiliś-
my, że zarząd miejski wyasygnowat
12 tys. zł. tytułem subwencji na

rzecz szkolnictwa zawodowego.
Kwotę tę podzielono następują- ,

co: Wileńsko-Nowogródzkiemu In-

stytutowi  Rzemieślniczemu przy”

znano 8 tys. zł, Szkole Zawodowej

Kupców Chrześcijan 2500 zł. i

Szkole zawodowej „Pomoc Pracy”

' 1,500 zł. (h)
| Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środę literacką dnia 20 stycz-

| nia wypałni prelekcja dr. K. Piwoc-

stycznych w malarstwie francuskiem

19 wieku, Odczyt będzie ilustrowa-

ny przezroczami.
ODCZYTY.

W Ośrodku Zdrowia. 21

stycznia w Ośrodku Zdrowia (Wiel-

ka 46) z ramienia T-wa Eugeniczne-

go prof. Z. Hryniewicz wygłosi od-

czyl na temat „Eugeniczne wycho-
wanie w rodzine i w szkole” Pocz.

o godz. 6 w. Wstęp wolny.

RÓŻNE.

; — Terminy Wiosennych Targów

Lipskich 1937 r. Wiosenne Targi

Lipskie, obejmujące Targi Wzorów,

Welkie Targi Techniczne i Budów-
lane, otwarte zostaną w niedzielę,

dnia 28-go Lutego 1937.r. Z działów

specjalnych, dołączonych do Targów

Wiosennych, wymienić należy prze-

dewszystkim międzynarodową * wy-

stawę komunikacji, w której m. in.

udział biorą czołowe międzynarodo-
we towarzystwa lotnicze, jak rów-

nieli targi dla praw ochronnych
przemysłu, mające na celu poparcie

wynalazców w. poszukiwaniu odpo-

w.ednich przedsiębiorstw dla użyt-

kowania ich wynalazków. ;

KRONIKA POLICYJNA.
— Ujęcie złodzieja kilimėw. Aleksan-

der Trojanczyk (Jagiellońska 13), w świecie

przestępczym był uważany zaspecjalistę od

kradzieży kilimów. Wczoraj Trojańczyk, w

czasie kradzieży kilima, wpadł w ręce po-

licji. (h)

 

WYPADKI

— Postrzelony w nogę. Do szpitala św.

Jakóba dostarczono z postrzeloną nogą Wł.

Sylmanowicza ze wsi Połowkinie, pod Wil-

nem. (h)

— Tajemniczy zgon kobiety. Onegdaj

na ulicy znaleziono w stanie nieprzytom-

nym H. Bobrowską (Moniuszki 1), która,

po przewiezieniu do szpitala św. Jakóba,

zmarła. W. sprawie  zagadkowego zgonu

Bobrowskiej wdrożono: dochodzenie poli-

cyjne. (h)

— Негое samochodowe. Wczoraj przy

zbiegu ulic Żeligowskiego i Zawalnej auto-

bus Miejskiej Komunikacji linii Nr. 2 zde-

rzył się z karetką pogotowia ratunkowego.

Przy zderzeniu motor samochodu sanitar-

nego uległ uszkodzeniu.

Drugi wypadek zderzenia miał miejsce

przy zbiegu ulic Mickiewicza i Tartaki,

gdzie autobus linii Nr. 1 (Nr. 38476) zderzył

się z samochodem prywatnym. Obie ma-

szyny uległy uszkodzeniu. (h)

Polskie Radio Wilno
Środa dnia 29 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń. Gimnastyka. Płyty. Dzien-

nik poranny. Informacje i giełda. Koncert.

Audycja dla szkół 11.57: Czas i hejnał.

12.03: Muzyka popularna ork. wojsk. 12.40:

Dziennik południowy. 12.50: Obrona domu

- rodzinnego przed atakiem gazowym, pogad.

13.00: Płyty. 15.00: Wiadomości gospodar-

cze. 15,15: Koncert reklamowy. 15.25: Ży-

cie kulturalne miasta i prowincji, 1530:

Codzienny odcinek  powieściowy. 15.40

Program na jutro. 15.45: Płyty. 16.10: Czym

jest twój tatuś? — „Piekarzem'” Audycja

dla dzieci. 16.25: Rozwiązanie zagadki hi-

storycznej z dnia 9 grudnia 1936. 16.30:

Koncert orkiestry P. Radio. 17.00: Odczyt

—. Rola marynarki wojennej. 17.15: Kon-

cert solistów. 17.50: Obrazek z życia mia-

steczka. 18.00: Pogadanka aktualna. 18.10:

Urlopy wypoczynkowe, pog. 18.15: Wil.

Wad. Sportowe. 18.20: Skrzynka ogólna.

18.30: Odnowienie Unii _w Horodle i Uści-

jjugu. 18.40: Płyty. 18.50: Nie marnujmy

| czasu i młodości —- pog. 19.00: Pojedynek

| Dowejki z Domejką, opow. 19.28: Debussy

Vi Skriabin (płyty). 19.50: Słynni piosenkarze

| franci (płyty): 20.05: Koncert. 20.35: Chwił-

|ka biura studiów. 20.45: Dziennik wieczor-

| ny. 20,55: Pogadanka aktualna. 21.00:Opo-

wieść o Chopinie -—- VIII wieczór. 21.40:

* Koncert podwójny na skrzypce i fartepian.

| 22.20: Muzyka taneczna. 22.55: Ost. Wład.

'23.00: Zakończenie| Dziennika Radiowego.

| prograima:

kiego _ o. kierunkach poimpresjoni--



 

———

HELIOS|
PREMIERA.

„Światowy sukcesi
- Jubileuszowy -film

„Paramountu“
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Nieodwołalnie ostatni dzień

Shiriev
TEMPLE «x. MOJAZ Ria

MIESIĄC SZLAGIERÓW
Jut'ofPremiera FUROCZA

I EGGERTH
w fenomenalnej komedii muzycznej KAROLĄ LĄMĄCZA

„Skowronek“
Muzyka Fr.Lehara

Jedyn film austriacki nagrodzony złotym medalem

  
Polskie Kino

WIATOWIE:$

W rolach głównych* zna-
komita para kochan ków

M ARSj
 

odpowie naj-
wybitniejszy

film artystycznyprartystyczny produkcji Wiedeńskiej

Jaka kobieta ma prawo do szczęścia? Nato

„Po burzy;
Luiza Ulrich i Gustaw Diessi,

Polska komedia muzyczna :
pełna humoru i dowcipu

„Mały marynarz

 

W rol. gł. ŚL. Chorski, Fertner, Brodniewiczj ContiI In.

NadрговгцтDodatek R, i aktuali

Czołowy film produkcji francuskiej
AEi IISKSS

CASINO|"Wg. głośn

NOCm bitwą
W rol. gł. Annnabella

ej powieści CL AU D

W rol. gł. Cladys $wardneut, Fred
Mcc Murnay oraz najsłynnieisza pa-
ta 'aneczna Ameryki Vel sz iVolandajw
Nad program: Mol rwa atrakcja

i aktualia

DE FARRERA

Piekny nadprogram."ius
Sala dobrze ogrzana

Pocz. 2eansėw 3 G, 8, 10.15
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Ceny > fabryczne— niskie-

Zd.DI kiiii PPO!

   

ję w šrėodmiesciųu, O- gospodarstwem,
ferty skład
„Džiea.'ML dla A. dowym

prywatnym

   
 

ZAFŁAD KRARTG EAWŁASKRAWEŚME | a

ANTONI ŁOTYSZ
ul św. Jńgą(, te", 23-408.

Przyjmuje zamów, na ubrania męskie i damskie, według naj-
nowszych modeli, z własnych i powierzonych materlałów

|EE ai

przeprowadził się z ui.
Mickiewicza 22 na

Solidnie i tanio.

 

Nie trzeba szukać, a tylko cheieć,

„, bez trudu dobry zegarek mieć,

najlepszej firmy, gwarantowany,

takie sprzedaje dobrze Wilnu znany
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mistra tegarm.

W..JUREWIC

 

Reklama jest dźwignią handlu
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ARNO ALEKSANDER.

TO WZMOŻENIEREKLAMY
NAJSTARSZE | «POLYns Pi»MO

«DZIENNIK WILEŃSKI
DA WAM LwIEKS:EME ALIJCNTELI PRZEZ
UMIEJĘ : NIE i OGŁOSŁEWIE.
Aaministrocja Czynne: przy ul Mostowej 1

į„apazes
į|armzesas

DO SPRZEDANIA+

|wami, bez kanalizacji,

Cena 19 't. zł.,

dziny 3—4- popoł.

DO SPRZEDANIA

M'ckilewicza 4
w wilnie

wybudowany,
bez podatków,

rzyńcu,

wego 3000 zł.

godz. 3-4 popoł.

ARR
i POKOJE
SEO WARG
POTRZEBNE
2 POKOJE

z
ką. Zgłoszenia dl

administracji
Wileńskiego.'. :

PRZYJMĘ

a
n
a

leszkanie+
ka GD utrzyma -

1

FANATYK.
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuzkiego.

— To było morderstwo—oświad- — Dowiem się wkrótce, wybadam,
czył prawie uroczyście. — Pol.cja kto to był. W. danej chwili: moglibyś-|nim stała, opierając się jedną ręką
użyła wytrychów, by oszczędzić pal- my tylko podejrzewać,

to samo zrobił nia oparte na przekonaniu wewnę-
morderca, zamykając szuflady. Jed-| trznym

* ców na kluczach,
a podejrze-|

zazwyczaj bardzo szkodzą.

 

| dom murowany, „0504 -“ MIESZKANIE:
; bniak*, 6-pokojowy, o- 4-pokoje, kuchnia, =
wocowy ogród, 1600 zienka,: wszystkie wy-

"Iz rozmaitemi krze- gody, centrałne ogrze-

koło Ostrej Bramy.
w tym

długu bankowego 10,
t. zt, Informacje: Mic-
kiewicza 46—9 od go-

dom drewniany, nowó
łat M

plac
1120 m, dochód róct-|
ny 2100 zt. Na Zwie-| —

Cena 19.50,
w-tym długu  banko-

Inform.
Mickiewicza 16—9, od

130064 01.554ФФФи >

wyśodami i łazien-

„Kawalera" składać w
„Dzien.

<apororz о-

"MNA MINA r”Ia 320—4

 

8 oficerowie  rezėrwy. mogę zarobiė, — pre
bezmebli zosoborm Wiktoria Biel: Zgłoszenia: Wejnian, madpomos p:

„m dowi +: „e z — ul. Kośc.el-Z a e
= INTELIGENTN, na "yr Łask

4 eu młoda, bez rodziny otiarv dia „Wdowy a
osoba zajmie się pro- WSPÓLNIKA - CHRZ| i-gie dzieci” do Ad-

= |wadzeniem domu kui.]4 odział, zł. 1000—, miaistracji „Dz WIL";
a +POSZUK „łuralnej osoby, lub dobrze  zabespieczo-
iotskaie od 56, jako pielęgniarka ta-|aym, 2 ewent. łatwą © OBIADY dia gło-,i pok, sad, wszelkie chowa- do chorych,współpracą p a PO“ dujacej inteligencji о-'
„wygody, garaż; džiel- Wilno „Poste-restan- szukuje $e- rąco prosi Instytut Ca-

PRZEDAĖ Żgonicaz OWE te". legitymacja b. u- neralne olei na
do Adm. /rzędniczki 5167, Polskę firmy wszech- kowa В.

ZY pe wMiesckaaie н —— šwiatowej — na bes- | _ A
j OGRODNIK koakurencyjny. powa-
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iwanie. Wielka 10,
>

SŁUŻĄCA

- 2 dope° Germanistyki:
ŠaŠv. MiezałskieNe.

К
сог}цт Szkol po

U. S. B. udziela ko-
repetycji „skutecznie,
specj. łacina, . nie-
miecki.. ul. Kalwaryj-
ska 5—4. —. 416—39s
e...ry ter

a PRRLA

POSŁUKIW.
spoDookodaccsi14ŃBGB

POZNANIAK, |
syn rolnika, kawaler, dia
tnergiczny, rzutki, na- | -
tura handlowa, przyj-
mie jakąkolwiek po- $
sadę, względnie prak-
tykanta, najchętniej w
Spółdzielni, ewentua!- *
nie jako wspólńik do, ,

* |mteresu. Wymagania .

r

Mrozol“
1

e
s
s
e

dy apteczne
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_ JADŁODAJNIA
skromne. Miejscowość „Gospoda“
obojętna. Adres: Ma- Prosperuj., do 9 моы poczta Strzałko- ka 31.

wo;:. woj. .pożnańskie..

„Twizzakę * kwiatów. Potem
płaszcz, położył razem z kapeluszem
na ławeczkę, zaczął. porządkować
wieńce i.przygtrać grób w kwiaty,
które przyniósł, Był tak pochłonięty
pracą, że nie dosłyszał za sobą lek-
kch kroków i ocwrócił głowę, gdy
uczuł, że. go ktoś obserwuje.
Ujrzał - panią Śniewską, która za

o ogrodzenie. Miała na sobie skrom-
|ny czarny płaszcz, taki sam kape-
lusz i kolor... ubioru= jeszcze więcej

- no pytanie, panno Natalio... zazna- przy prowadzeniu sprawy — przy- podkreślał bladość: jjej twarży.
czam, że pani ma prawo odmówić pomaniał sobie słowa inspektora Nie-
odpowiedzi, ponieważ ono dotyczy dźw.adowskiego. — Chciałbym pani

" narzeczonego. Czy pan Bunder wie, jedno
' że klucz do tej szutlady został do-;
p. n.edawno dorobiony?
— Zdaje się, że nie wie...
— W każdym razie proszę mu w

żadnym wypadku o tym nie wspo-
minać...

Wstała
drzwiom. :
— Więc pan myśli, że Ludwik...

— urwałai spuściła głowę.

i skierowała się ku

Zbliżył się pośpiesznie i wjął ją stał nad mogiłą,
za ramiona,

 

powiedzieć:  nieosirožnym
słowem może pani ostrzec morder-
cę, a prześladowany przestępca sta-
je się do wszystkiego zdolny... Na-
wiasem mówiąc, oddzisiejszego dnia
będę stale przy sobie nosił broń i...
będę zamykał drzwi na klucz. Zda-
je się, w. tych okolicznościach tro-
chę ostrożności nie zaszkodzi.

Nasospoliis== p rano Jarowy
uwieńczoną skrom-

nym krzyżem drewnianym. K.lka
— Teraz jeszcze o niczym nie chwil stał milcząco, trzymając w jed

będziemy myśleli — rzucił miękko. nej ręce kapelusz, w drugiej wielką

W pierwszjłd momence nieprzy-
jemne 'uczucić ogarnęło Jarowego.
Czego ta kobieta tu chciała? Odży-
ły w nim wszystkie podejrzenia, o
których już. prawie zapomniał. Mo-
że ona właśnie: była bezpośrednią
przyczyną śmierci jego „kolegi
przyjaciela?,..Zawstydził się swoich
myśli, gdy spostrzegł, że ma łzy w
oczach i trzyma.kwiaty w rękach.
Przecież mogła tu przyjść z tych
pobudek, co i on, więc miała take
same prawo do tego miejsca.

Przywitał . się z nią spokojnie i
przyjaźnie.

— Łzy?.. — zapytał cicho. —
Mam wrażenie, że .Borewiczowi by-

Obuwie wizytowe, spacerowe, balowe, sporto-
prunelki,

itwe, sandałki oraz kalosze,
wojtoki i pantofie ranne

= REPREZENTANTA łożeniu, gorąco pros:
2-POKOJOWEGO“ 76* GOSPODYNI |na wileńskie i war- Instytut Caritat, Wil-
MIESZKANIA Žiaskšynias, wszech-|szawskie do przyj no, Zamkowa 8.

z wyżgodami, poszuku- stronnie obeznańa Z mowania zamówień
ро-

w adm. ukuje pracy, w rzą-
lub- dużym

majątku.
'N. Świecka 7-a, m. 2,

2 Archanielska 3—9.

« dobrem gatowa-
šwiadectwami,

MON 00LiL PeLTL Siano > na: chętniej

ISTJNM| . 30.Gdysi Mostowa
426

 

STUDENT. o: mrOŻen«e
zmaśćj

ieczy i goł ranki
' powstałe od od* ;

2 mrożenia. Sprze-
dają apieki i skła-

200000000000000E28,

— dobrze
odstą'

ciejewski, Skarbośze- pienia od zaraz. . Wiel-

 

i

— do admin.
Wi", lub Stara|

=, 3, m. 3, godz. 10—12.,
4247990220SOG15005

POMÓŻMY
BLIŹNIM

04%4942020404040906203

Elo odzież, bieliznę,e-
jbuwie { pościel dl
pewnego  zubożałegoj

a spolecs-
Č Eidos zaajrnajdującego się

iw rozpaczliwym po-

WILNO
WIELKA  

atiaski=
'śniegowce,©

Евю

poszukujemy, Branża "DWOJE DZIECI
nieprzemakalne tka- starszy 2-4l rok chory
niny brezentowe. aa gruźlicę kości, sa
Pierwszeństwo mają wa zachorowałam, aio

Teatr I Aioyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

środę o godz. 8.15 powtórzenie komedii

Dobrzańskiego „Żołnierz królowej Mada-

gaskaru” z występem znakomitej artystki

Nuny Młodziejowskiej - Szczurkiewiczowej,

Udzielone zniżki ważne.

Jednocześnie pod reżyserią Wł. Czen:
śerego rozpoczną się przygotowania na-

stępnej premiery teatru sztuki „Tajemni-

ca lekarska” Fodora

— „Jasełka Polskie“ w wykonaniu

wychowanków Salezjańskiej Szkoły  Rze-

miosł, zostaną powtórzone, na poranku o

| godz. 1-szej w poł. po cenach najniższych.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy

Zofii Lubiczówny. Dziś powtórzenie wczo-
rajszej premiery komedji muzycznej „Całus

i nic więcej”. Zespół artystów z Lubiczów-

ną, Wawrzkowiczem i Tatrzańskim na cze-

le, tworzą całość doskonale zgraną. Reży-

seria K. Wyrwicz-Wichrowskiego.* Balet
„Czar nocy”, pomysłu J. Ciesielskiego.

 

Kac: © ge

„Nowości wydawnicze
Numer 2 tygodnika Pani Domu zwraca

uwagę interesującą treścią i bardzo bogatą

szatą ilustracyjną.

Ciekawe fotografie, opatrzone  wyjać-
nieniami dowodzą, że „nie kłócą się z so-

bą wcale cenne antyki i nowoczesne sprzę-

ty”, jeśli pani domu zastosuje całą swą po*
mysłowość do urządzenia niebanalnego

wnętrza. 
 

źżny i b. korzystny ar-

Sprawie mieszkaniowej poświęcone są
inne artykuły. Związek Pań Domu wystę-

puje równ.eż z pożyteczną inicjatywą pro

pagandy punktualności

! Art. „Słońce, wiatr cera" podaje

sposoby uniknięcia bolesnych oparzeń od

słońca w górach.

Komunikaty o pracach Z. P. D, aktu

i

 

 
*głaszajcis się

Aga PIANKAtykuł już nadesłany, * „Dzienniku
poszukujePOSAdY. r, Pilnel Zgł. sub „Pew- _ Wileńs*im*

alne wiadomości, ilustracje mody, przepisy

ritas — Wilno, Zam- i jadłospisy dopełniają treści tego bogate-

go, powiększonego numeru.
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DAJ GROSZ NA FUNDUSZ

OBRONY NARODOWEJ.

ANGIELSKA POLICJA OPANCERZYŁA SWE AUTA,
 

4

ni piacze... Prgszę tu wejść... Tak, a
teraz niech pani położy swoje kwia-
ty... Borewicz bęczie się cieszył, że
dwoje ludzi jeszcze o.n m pamięta...

Stała nieruchomo parę minut,
potem się odwróciła i skierowała ku
bramie cmentarnej. Jarowy włożył
płaszcz, wziął kapelusz i za nią pv-
dążył.
— Lubiłam go bardzo..-— rzekła

pani Ada, jak gdyby odpow.p©
na pytanie, którego Soy. nie od-
waliył się zadać.

Spodziewał się, że jeszcze coś
doda, co objaśni trochę dokładniej,
jakiego rodzaju stosunki ją łączyły
z Borewiczem, lecz Śniewska umilk-
ła. Wówczds zdobył sę na pytanie.
—Proszę pani, czy pani wie, że

 

Scotland Yard odbywa p.ovj £ auiui pacużEiskimi, OPALCCFZOW
przeciw broni palnej. Szyby w tychautach są dwucalowe i mają strzel-

nicze otwory.

zdjął łoby przykro, śdyby widział, že pa- dobrze — . przerwała prawe wy
niośle, — Chciał pan powiedzieć, że
to dało powód do przypuszczenia, iż
między mną a borewiczem istniały
bliskie stosunki, Tak było w rzeczy
w.stości i z tym się wcale nie kryję...
Bylišiny na takiej bliskiej stopie, na
jaką może sobie pozwolić zamężna
kobieta, która kocha i szanuje swe:
go męża. Czy to określenie: jest wy-
starczające?

Jarowy szedł
nym krokiem.
— Po co było to ostatnie pyta-

n'e? — podjął cicho. — Pani powin-
na była przeczuć, że taką o.po-
wiedź mowie mi tylko sprawić gięs0-
ką radość.

Szli jakiś czas w milczeniu. Przed
jednym grobem Śniewska się zatrzy”

obok niej powol-

przy Borewiczu znaleziono fotogra- mała.
fię pani?
— Musieli znaleźć,

nie.
— Tak... tak, ale... to nasunęlo

pewne przypuszczenia... — ciąśnął
nieco bezradnie, — Obawiam się, że,
moje
men b
— Sądzę,

słowa mogą być zrozumiane |

że zrozumiałam je due)

— Niech pan spojrzy — rzekła
jeśli jej nie nagle.

zniszczył —odpowiedz: ała spokoj- . Jarowy popatrzał na tabliczkę
przytwierdzoną do krzyża.

„Roman Śniewski
urodzony 11 stycznia 1912 r.
zmarł 17 stycznia 1936 roku...”

(C. d. n.)
i
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ADMINISTRACJA: Wilso, «! Моможа 1, скувва ой gods. 9 — 18, CENYPRENUMERATY.

. CENA OGŁOSZEŃ: sa wierss ©milimetz.przed :
иіо'о uł. 0,15, ałowo tłuste uł 0.25. Kronika

prawo xmięny terminu druku ma| aie przyjmuje uastrzeżoń miejsca,

miesięcsnie, » odnoczeniem do domu lub przesyłką pocztową si. 2 gr. SU, kwartalnie ul 7 gr 50,
tekstom ! w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1-- sa mm. jedaossp., zekrologi 40 gr., sa tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ва

redakcyjąs | komunikaty va wiefor drukn 30 gr: Za ogłotnekia zyfrowe i tabelarzenne o 25% drożej. Dis posrakujących pracy 50% «nitki Adm

rzgran:cą sł. 6—

trarja uaztrzega tobis 

 
 

Wrydswce' ALEKSANDER ZWIENZYŃSKI.
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Odpowiedzialny radaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,

 


