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Czerwona anarchia spowodowała głód w Barcelonie

Alicante chce sięp jddać nūrododtom
Krwawewalkitoczą się pod Marbella |

GŁÓD W BARCELONIE.
LA HENDAYE, 21.1. Według wia-

domości, nadchodzących z Barcelo-
ny, położenie or Katalo-'
ni, a w szczególności Barcelony, po-|
garsza się. Na tle braku chleba, do- |
chodzi do zatargów pomiędzy anar-
chistami i socjalistami, którzy na- |
wzajem oskarżają się o niedołęstwo.
Obecnie, po wielu godzinach stana
w ogonku, można otrzymać najwyżej
funt chleba na rodzinę, złożoną z kil-
ku osób.
Eoundt položenia powieksza brak

wegla. Naltę možna WE w
sklepach jedynie w niewielkich ilo-
ściach i prawd niebawem
zapasy będą wyczerpane. Najważ-
niejszym jednak, ze względu na wy-
mogi wojny, jest brąk gazoliny.
niedawńa marnotrawiono zapas
zołiny bez celu i bezkontroli. Obė: : a
nie zabroniono używania pryjy
nytch samochodówi taksówek,f

kanonada i strzelanina.

  

     

     

  

zycje, zajmowane przed atakiem,
lecz nawet poźostawiły te pozycje,
które wojska powstańcze żajęły i
natychmiastcońylikować ; w га
kończeniu rozgłośnia podała:  żwył
cięstwo dzisiejsze było stanowcze i
niepodlegające dyskusji. :
SALAMANKA 21.1. Komunikat

ównej kwatery powstańczej głos.: '
zwykła

1 a froncie
południowym, na odcinku Marabella
straże przednie wojsk narodowych
wyparły przeciwnika z zajmowa-
nych przezeń.por PE omuni-
kat dodaje, iż wiadomości, szerzone
przez radiostacje _nieprzyjacielskie,
wedle których czerwoni mieli zająć

a całym froncie północn

Cerro de los.Ante„ są absurdal-;
nie fałszywe. W rzeczywistości!р 6
erwoni przypuścili

podczas którego częściowo
targnęli na naszePore, c2

tali odparci, porzucając 6zabi-
tych, samochód

wiedzi nateataki, min. aprowizacji szyły przeciwko nim myśliwskie ва-
łasza komunikat, w którym podaje
Ar braku żywności w Bar-

!

 

moloty rządowe. Doszło do walki

'abinów maszynowych. Samoloty
rządowe, unikając kul, wykonywały
różne-akrobacje. Słyszano również
dalele: mas
moloty:

Trzymotorowe sa-
` stańcze dowały

OrauagAa pozycje rządowe
na froncie Madrytu.

BITWA POD MARBELLA.
GIBRALTAR, 21. I Gwałtowna

Kkanonada, której odgłosy słyszane
były dzisiaj rano, zdaje się potwier*
dzać, iż wielka bitwa toczy się w*
okolicy Marbella. Wojska rządowe

ъ +

stańcza ogłasza 0 gor. 19 następu-
jący! komunikat: Parowiec z piel-
śrzymami, udającymi się do Mekki,
został zbombardowany przez samo-
łot rządowy. Wprawdzie bomba nie
trafiła w statek, ale wiadomość o
tym wywołała duże wrażen'e wśród
mtzułmanów w hiszpańskim Marok-
ko. WI tymże komunikacie tetuań-
ska rozgłośnia powstańska donosi,
że ludność miasta Alicante zażądała,
iakoby, aby miastopoddało się pow-
staūcom, —- a.
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WARSZAWĄ,21.L Wczorajsze
posiedzenie kom'sji budżetowej Sej-
mu ięcone było budżetowi min.
komunikaci, który musiał wywołaćznacza; zapasy. gazołny” pancerny, 250 kara- us

daliai Aaa LE 3 *4b i wiele materiału wojennego. pewne zainteresowanie ze względu |
Prasa anarchistyczna MADRYT 21.1. Dziś o godz. 9 na zagadnienie mo oryzacji i bęzpie-

“nie zaatakowała rząd”kata! rano sań powstańczedokonały czeństwa ruchu Szczególnie ta 0-
powodu braku żywno*ci. Wcape a stolicę. Niezwłoczne ru- Sta

Stycznia 1937 r.

tnia sprawa; znaczącasięw ostat*przedstawieniutych prac i'6
nich tygodniach, całym szeregiemniuzasadniczych wytycznych przy-

Prenumerata

Redakcja ! Admialstracją al. Mostowa Me. 1, telefoe 15-
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Wczoraj wieczorem Ojciec Św.
dwa razy tracił przytomność*

CITTA DEL VATICANO, 21.1. Oj-
ciec Święty -spędził dziś znowu nie“
(spokojną noc, gdyż dotkliwe bóle w
nodze nie pozwalały mu zasnąć. Do-
pero nad ranem Papież usnął na pa-
'rę godzin. Profesor Miłani przeby-
wał-w Watykanie niemal do polu-
dnia, co wzbudziło podejrzenia 6 po-|

"gorszeniu stanu zdrowia Papieża.
Jednakże alarmujące pogłoski nie

, znalazły potwierdzenia,

| + ŁONDYN, 21.1. Reuter donosi z
by Watykanu: Papież tracił dziś dwu-

krotnie przytomność.

| sė korporacyjny w Grecji
*' . ATENY. 20.1. Premier Metaxas
na bankiecie związku rzemieślników
oświadczył, że niebawem' wprowa-

stwa, zagódnienie motoryzacji: mu-
„siało być ruszone z miejsca, Fe

Dążenia rządu w zakresie moto-
ryzacji szły zasadniczo w kierunku
opatrzenia rynki w tah'e pojaždy

jąniczne oraz obniżenia kosz-
tów ekgploatacji "samochodów.* Pi

 

  

katastrof, jest obecniepierwszorzęd= szłej polityki Końceysjnej, p. min--
wietrznej. Słychać było strzały ną. Niestety, należy: stwierdzić, iż ster przeszedł do zagadnienia kolej-

tekst przemówienia min. kom. Ulry-
cha, podany przez P.A.T-iczną, ani
wystarczających, ani zadowalających
wyjaśnień w tych sprawach nie daje.

O sprawach motoryzacji P.A.T.

jen >
„Wi zakresie motoryzacji Polska

dotychczas zajmuje jedno z końco-
wych miejsc wśród krajów cyw'lizo-
wanych.Blatego też zarównozogól-
nych względów gospodarczych, jak
też zi uwagi na interesy obrony pań-

nictwa.“
Jak widać, nic szczegółowego i

„nic konkretnego. Jeśli chodzi o'spra-
„wę katastrof, poświęcił jej p. mini-
ster więcej miejsca.

| Powiedział: „Na podstawie @а-
nych statystycznych z ostatnich lat,
w ównaniu z okresem z p
10lai faktyczny stan zi
stwa ruchu na P.K.P. nie tylko” że

nie: się, lecz naodwrót, w
ostatnich latach poważnie się pole-

 

   

  

usiłują jakoby odebrać powstańcom:- -
miasta Marbella i Estepona. Pos.łki, -
przeznaczone na odcinek, Marbella,

. wylądowały dziś rano w Algesiras.-

DZIECKO POLSKIEJ POLSKIEJ SZKOLE
POPRZYJ ZBI NA SZKOŁYPOLSKIEZA GRANICĄ

MOTOPIRIN-
zwala NOTOR

GRYPĘATARY
PRZEZIĘBIENIA.
 .. wie — —«И

celonie. Poza długotrwałą wojną,
wpływa na tobrak dyscypł.ny, wśród
niektórych partii dienas. Mi-
nisterstwo przytacza wypadki, w
ktėrych naladowane zbożem auta
ciężarowe, przybywające do Barce-
łony z prowincji, były napadnięte
przez uzbrojoną milicję, przy czym
zboże rozdz.elono bezpłatnie pomię-
dzy niektóre piekarnie i ośrodki po*
fityczne. Podobnie wydzielany od
od czasu ido czasu przez dep. apro“
wizncji cukier — dla fabrykacji mar-
moład, likerów etc., jest dowolnie
przez milicję rekwirowany, bez żad-
"nego odszkodowania.

Póki kwestia podziału żywności
nie będzie scentralizowana w rzą-
dzie, póty i mieszkańcy Barcelony
będą cierpieć głód i niedostatek.

ZWYCIĘSTWO POWSTAŃCÓW.
PONTE VEDRA 21.1. Rozgłośnia

tutejsza zaprzecza wiadomości o za-
jęciu przez wojska rządowe Cerro
de los Angeles, zaznaczając, iż
przeciwnie — powstańcy odnieśli,
wspaniałe zwycięstwo, odpierając|

Posiłki te przybyły z Marokką na
statku transportowym, Który prze--
płynął przez cieśninę bez żadnej es-
 

aaaa sszuzyPOŁOKO W parlamencie japeńskim
lzby odroczono na 3 dni | (x

godz. 13,30: Armia narodowa posu-
nęła się dn. 20 b.m. naprzód w stre-
fe Malagi, wyrządzając przeciwni-
kowi duże straty w ludziach i sprzęt|
zbożowy. й

ATAKI NARODOWCÓW. : |
SALAMANCA, 21.1. Komunikat

powstańczy donosi: Wojska narodo-
we zdobyły na froncie madryckim 3
duże czołgi francuskie, starej kon-
strukcji, przebywające w godzinę 15
do 20 km. Czołgi te dostarczone zo-|
stały przez wojskom rządowym przez
Sowiety. Samoloty powstańcze bom-
bardowały wojskowe koncentracje
rządowe w Valdemorillo, Villalba i

TOKIO, 21.1. Dzisiejsze przemó-
mówienie premiera Hirota, ministra
spr. zagr. Ar.ta i min. finansów Ba-
ba, posłowie przerywali różnymi o-
krzykami. Przywódca Senkaj Hama-
da w dyskusji oświadczył, że wojsko
prowadzi politykę przeciwparlamen-
tarną: dąży do dyktatury, a wpływ
wojska na rząd wzmaga się coraz
bardziej i jest dziś s.lniejszy, niż kie-
 dykolwiek. Odpowiedź min. wojny
gen. Terauczi na te zarzuty, wywo-
łała protesty w Izbie. Posłowie od-
powiedzieli na-wywody min'stra o-

Colado de Villarba. am i stukiem w pulpity.

PLANOWY MARSZ NA MALAGĘ.

RZYM, 21. I. Agencja Stefani do-
nosi z St, Jean de Luz, że w przeci-
wieństwie do fantastycznych wiado-

mości, rozsiewanych przez „wojska

rządowe, posuwańie się wojsk po-

wstańczych na odcinku Malagi, pro-

ataki, w których wojska czerwone wadzone jest systematyczn.e, we-

posiłkowały się wszystkimi rozpo- |dług ustalonego z góry planu. Wy-

rządzalnymi środkami TE siłki sztabu wojsk rządowych, zmie-

Akcja czerwonych wspierana
przez tanki sowieckie i ok. 50 sa-|
mochodów pancernych. Kilka z nich
dostało się w ręce powstańców. {

Ogarnięte paniką oddziały czer-
wone cołnęły się nie tylkonapor,

rzaj do powstrzymania naporu,
ORA: -- żenie' za bardzo poważne i twierdzą,

że: wpływy Ibzy i opozycji były nie--
dotychczasowe nie wydały rezulta-

tów.

Natychmiast po posiedzeniu Izby,
zebrała się Rada ministrów, po czym
premier Hirota udał się do cesarza.
Dodatki nadzwyczajne donoszą, że,
na wniosek rządu, cesarz odroczył
Izbę na 3 dni, w odpowiedzi na
ostre starcie pomiędzy posłem Ha-
"mada a min. gen. Terauczi. Wystą-
pienie Hamada uważane jest za wy-
raz decyzji wszystkich stronnictw,
wymierzonej przeciw wojsku i rzą-
dowi, Koła polityczne uważają poło-

"doceniane. Mówi się o możliwości
PECH CZERWONYCH. |

*" TETUAN, 21.1. Rozgłośnia pow-
"dymisji rządu, lub o rozwiązaniu Iz-
by. Inai zaś mówią, że trzydniowa.

przerwa w obradach Izby wpłynie
na uspokojenie nastrojów opozycyj-
nych.

„dzone będzie w Grecji przedstawi-
„Gielstwo, oparte na zasadach korpo-
racyjnych. |

ryzacja i katastrofy kolejowe
Budżet Min. Komunikacji wKomisji Sejmowej  * -

pszył, Przyczyny każdego wypadku
„koljowego na P KP. badane są szcze
gółowo w celu zapobieżenia na przy-
szłość zjawiskom, które dany wypa-

|dek spowodowały. Każdy wypadek
ministerium komunikacji bada i wy-
<ciąga właściwe wni

  

gó | w i nakłada na
nichkary,aniepoprawnych lub wy-
kazujących złą wolę, wydala ze
służby. PAC 2 3

“ Idąc'ža postępeni czasu i wyma-
ganidmi życia,min:sterstwo komuni-
kacji zorganizowało psychotechnicz-
ne badania wszystkich dyżurnych
ruchu, konduktorów i częściowo ma-
ozynistów i pomocników maszyni-
stów. as

W. dalszym ciągu .posiedzenia
sprawa, którą poruszył pos. Hołyń-
ski, było zagadnienie zamrożonych
należności za tranzyt niemiecki
przez Pomorze. Co do tego, to min.
Ulrich wyjaśnił, iż nie można było
zbyt stanowczo domagać się zwrotu
całej sumy, gdyż stwarzało to' oba-
wy, że Rzesza ograniczy tranzyt
przez Pomorze i wyszuka inne drogi
dla przewozu swych towarów: |

Wobec tego należności odbiera
się przez przyjęcie zobowiązań nie-
których polskich dłużników N.emiec,
|częściowo gotówką. Dotąd „odmro-
żono'* sumę25milionów złotych (wo-
bec należnych 96 milionów).

kad sn rowy głos wielu
posłów, najcharakterystyczniejszym
był jednak gios p. Skarzika. .
Mówił on m. :n.: „Koniec roku u-

bieg.ego i początek obecnegonie był
„przyjemny pod względem sprawno-

 
įšci, punktualności i, niestety, także

TOKIO, 21.1. Premier Hirota kon- katastroi. Przedewszystkiem trzeba
ferował dziś z cesarzem 3 godziny i
opuścił pałac cesarski o północy
(według czasu tokijskiego). Po wyj-
ściu z pałacu, premier kirota ośw.ad
czył prasie: Sesja Izby jest odroczo-
na co25 bm. w ciągu 3 dni. Rząd
będzie się starał o kompromis z par-
tiami politycznymi. Prawdopodobnie
cesarz podpisze dekret o rozwiąza-
niu Izby, gdyby rokowania nie dały
wyniku. 2

W. kołach wojskowych, które spo-
dziewały się natychmiastowego roz-
wiązania Izby, ujawnia się / nastrój
nerwowy. Minister wojny gen. Te-
rauczi ogłosił następujący komuni-
kat: Byłem żywo poruszony obro-
tem, jaki przybrała dzisiejsza dys-
kusja w parlamencie.
odwołalną powziąłem, ale nie mogę
jeszcze teraz jej zakomunikować.
ezstronni obserwatorzy stwierdza-

ją, że, jeżeli Izba przystąpi do obrad
budżetowych, nastąpi nowa burzai
zatarg między armią a parlamentem
jeszcze zaostrzy się, gdyż Izba wy*
powiesię przeciw. nowym kredytom

Decyzję nie-

rozróżniać powody, zależne od ko-
lejnictwa naszego i niezależne.
Częściowo niezależne od kolejnic-

ctwa są przyczyny takie, jak prze-
budowa węzłów na węźle warszaw-
skim od 2 czy 3 łat odbywa się o-
$romna praca dniem i nocą w anor-
malnych warunkach.
Inne są powody, zależne od kolej-

nictwa, a m. in. sprawa szybkości
pociągów, ulegamy tu zbytnio pod-
szepiom i ambicji dorównywania za-
granicy pod względem szybkości.
Nasze podtorza nie są przygotowane
nieraz do takich wymagań.

Służba ruchu odbywa się u nas
w warunkach anormalnych, perso-
nel jest przeciążony. pracą. |
Pod względem taboru jest nie do-

*brze, budujemy coraz więcej nowych
linii, a tabor się nie powiększa.
Warsztaty mamy nawet wzorowe,

ale coraz więcej brak nam sił ia-
chowych.

Nie jest również najlepiej w służ-
*bie drogowej. Zamałowymieniamy
* rmięsza za mało.kupujemy podkła-

osku, równieżco |
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AL PRAS
„Nie damy

Burzliwe posiedzenie Rady Miejskiej w Łodzi

 

Na wtorkowym posiedzen:u łódz-
kiej rady miejskiej doszło do wiel-
kiej awantury, sprowokowanej przez
żydów i foikstroniowców.

W. pewnej chwili wstaje radny
Chodzyński i zaczyna: odczytywać
„wniosek'”, w którego treści znalaz-
ły s.ę takie kwiatki:

„Naród widzi jedyny ratunek
swój w socjalistach. Obóz narodowy,
odbucowany w cieniu sanacji, nie
gios: walki z zaborcami”.

Na te słowa adw. Kowalski zry-
wa się z miejsca ; woła:

— Kłamstwo!

Wybucha 'nieopisana wrzawa.
Naroaowcy otaczają socjalisię Cho-

ASSDs TTCAN(TT I OST TT PRIETNN

głosu
dyńskiego, krzycząc: „Pachołki ży-

dowskiel Precz z żydami! Śmierć

żydom! Won do Rosji!*. W. pewnej

chwili deklarację wyrwano z rąk
radnego Chodynsk.ego.

Adw. Kowalski woła: „My wal-
czymy о lżydów i o nic więcejl”.

Frezydent Gouiewski udziela giosu

żydowi Sztrauchowi, który odczytu-
je aekiarację imieniem żydów.
.Narodowcy wołają: „Nie damy

głosu żydom! Żydzi do Palestyny”.

Wkród w.elkiej wrzawy radny

Sztrauch czyta zakończenie dekla-

| racji:

Oświadczamy, iż z całą stanow-

czością przeciwstawimy Się wsz

Separatyzm walijski w.Anglii
Liskawa sprawa sądowa w Londynie

LONDYN. 20.1. Przed sądem kar-
nym w Londynie odbyta się wczoraj
rozprawa pizeciwko trzem  przy-
wódcom nacjonalistów wal jsk.ch,
którzy usiłowali podpalić lotaisxo
wojskowe w jednej z miejscowości,
aby zwrócić uwagę na akcję, skiero-
waną przec.w przewadze elementów
angieiskich na terenie Walii. Oskar-
żeni zostali skazani na 9 mies. wię-
zienia każdy. Jeden ze skazanych
jest księdzem, drug. prolesorem uni-
wersytetu walijskiego w Swansea,

Ołsi—czeroongch,

trzeci nauczycielem w szkole walij-
skiej. Wszyscy trzej odmawiali w
czasie rozprawy zeznań w języku
angieiskim i przemaw.alii po walij-
sku. isa rozprawę przybyło specjal-
ne z Walii 200 czionkow waijskiej
partii nacjonalistow, którzy po wy-

roku o.spiewali przed $maciiem są-

gu walijski hymn 'ńaroaowy, a póź-
niej odbyli w Hyde Farku zgroma-
dzenie masowe, na którym wygło-

szono przemówienia antyangie.skie

w języku walijskim.

1 ZŚRR nnrodowców
Projekt układu o nieinierwencji

LONDYN. 20.1. Według: informa-
cji prasy rzeczoznawcy wojskowi ko
"miietu nadzoru nad nieinterwencją
"opracowali szczegółowy pian kon-
"troli, mający zapobiec dóstawie do
Hiszpani sprzętu wojennego i przy-
jazdowi ochotników. Zasadnicze te-
ży tego projektu są następujące:
Wszystkie statki i okręty, udające”

dectwo to musiałoby być okazane
mięczynarodowemu  patrolowi mor-
skiemu, umieszczonemu przy wej-

ściu do pórtu hiszpańskiego. Niemcy

i Włosi mieliby polecone pilnowa-

nie portów rządowych, żaś Rosjanie

i Francuzi — portów powstańczych.
Angicy odgrywać by mogli rolę ar--

bitraw. Granica Irancusiko-hiszpan-

się do Hiszpanii, musiałyby zairzy-iska zostalaby  zamknięta, a ooser-

mywać sę w  poicie
gdzie byłjlby rewidowańe przez de-
legata komitetu londyńskiego i o-
trzymywałyby zaświadczenia o tym,
iż nie mają na pokładzie ani zabro-

neutralnym,| watorow.e międzynarodowi czuwać

by mieli nad tym, dby ochotnicy nie

przedostawali się do Hiszpanii pota-
jemnie. ' Anałogiczne zarządzenia

'przedsęwzięto by na całej granicy

niónych ładunków, ani ludzi. Świa- hiszpańsko - portugalskiej.

Jeszcze jeden się rozczarował
Francuski socjalista przeciw Sowietom

_ Socjalistyczny „Populaire“ za-
mieszcza artykuł sekretarza gene-
ralnego syndykatu górników Kleber
Legae, który nedawno wrócił. z
podróży po Sowietach,

Legae podtrzymuje swe  twier-
dzenia o fatalnych warunkach ży
cia i pracy robotników sowistkcich.
Legae polemizuje z komunistami
francuskim, którzy po jego powro-
cie, na skutek publicznych wystą-
pień Legae, nie wykazujących entu-

zjazmu dla iżycia w Sowietach zor-
ganizowali przeciwko niemu ostrą
kampanię,"W. związku z tem Legae
pisze cbecnie w „Populaire': „Po-
nieważ stwierdziliśmy, że los robot-.
ników „sowieckich. nie. przedstawia
się tak, jak to podaje wielu piel-

grzymów, wracających z Rosji, o-
krzyczano nas jako kłamców. Na 5
członków delegacji górników, któ-
rzy bawili w
jednak to,co widzieli naprawdę".

 

<

 

MAna akaaa do wakaodbywa
skich. ięciu— komisja wojskowa. urzędująca pr

: steczku Rockiord, w hrabstwie Es

WERBUNEK OCHOTNIKÓW. DO ARMII ANGIELSKIEJ.

   

 

ratuszem w mia-
abstwie Essex.

 

osj., 4 oświadczyło.

э

ві:ёва rynkach miej- mu nastawieniu do Z. S. S: R. z dru-

 

żydom”
kim próbom ograniczenia praw lud-
ności żydowskiej, usiłowana uczy-
nienia z Rady Miejskiej trybuny do
wzniecania haseł nienawiści rasowej
i walki żydożerczej — napotkają
na zdecydowany, opór wszystk.ch,
radnych żydowskich.
W tej chwili jeden z narodowców

wyrywa deklarację z rąk radnego
żyda, który krzyczy do prez. God-
lewskiego: „Wyrwano mi dekla-
rację”.

Adw. Wajceman podaje Sztrau-
chowi odpis deklaracji, wówczas
adw. Kowalski woła: „Nie wolno
czytać kopii!".

Na co adw. Wajcman do Sztra-
ucha:

„Kolego! Oni ludzi mordują”.
Adw. Kowalski: — A wyście za*

mordowali Bujaka* i Wacławskiegol

 

 

Y — najweselsza zabawa karnawału

 

Rozbudowa linii kolejowych
łączących stolicę z Małopolską

Z wiosną rb. rozpocznie się budo-
wa linii kolejowej z Kielc do Żabna,
położonego przy istniejącej już Ко-
lei z Tarnowa do Szczucina.

Kolej ta, której budowę postano-
wiono w r. 1928, była początkowo
rojektowana na trasie Kielce —
ędrzechów. Ustalony obecnie pro-

jekt Kielce — Żabno, skrócił trasę
o 12 km.i da dzięki temu około 2 i
pół miliona złotych oszczędności na
budow. e.

Linia kolejowa Kielce — Żabno
będzie miała doniosłe znaczenie go-
spodarcze, tranzytowe oraz wielkie
znaczenie dla rozwoju turystyki.

Linia ta utworzy bowiem dogodne
połączenia kolejowe dla dwuch zna-
nych uzdrowisk — Busko i Solec
oraz udostępni dla turystów ziemię
kielecką. Ponadto linia ta skróci i
usprawn. połączenie stolicy, z Żegie-
stowem, Krynicą, Szczawnicą i in-
nymi uzdrowiskami na Podkarpaciu.
— Linia ta będzie miała również du-
że znaczenie dla powiatów woje-
wództwa kieleckiego. Wreszcie linia
ta w połączeniu z kole'ą Warszawa
— Radom ida najkrótsze połączenie
stolicy ze środkową Małopolską
przez Radom, Kielce, Żabno, Tar-
nów.

Projekt ustawy o likwidacji
- ordynacji Wśród ogólnej wrzawy przewod-

niczący opuszcza  stół*prezydiałny,
Słychać okrzyki:

;. Žydzi-do Palestyny! a z drugiej
jstrony: Niech żyje czerwona: Rada!
|Gasną światła, rozlega sę śpiew
„Roty“ i „Miedzynarodėwki“.

Radni wychodzą na ulicę, gdzie
zgromadzone tłumy czekają w na-
pięciu na wiadomości z posiedzenia.

Kto wyjrałna loterii?
Pierwsze ciąśnienie.

15.000 zł. — 19568 37044.
10.000 zł. — 183542. |.
5.000 zł. — 58265 68587 77318. |
2.000 zł. 1365 9712 10352

 

WARSZAWA. Sejmowa komisja
prawnicza
projekt ustawy, zgłoszonyprzez wi”
cemarszałka- Miedz ńskiego- o likwi-
dacji ordynacji familijnej Projekt
ten. zreferował  poseł.. Madeyski,
przedstawiając stan. faktyczny i
prawny sprawy. Ze. sprawozdania
referenta wynika, że na.terenie Rze
czypospolitej, istnieje. 59. ordynacyj
rodowych, z czego 5 póchodzi jesz-
cze z czasów przedrociaróWYCH, Są
to ordynacje: Ołycka, Nieświeska,
Dawidgródzka, Zamoyskich i Wie-
lopolskich. Z ogólnej liczby ordyna-.
cyj, 9 utworzyło rozmaitego typu
placówk.  kulturalno-społeczne, w
tym 5 ordynacyj placówki o dużym

rozpatrywała; we środę:

famiijnej
znaczeniu ogólno - narodowym. Są
to placówki następujące: Ossoline-
tum, Muzeum Dzieduszyckich i bi-
bljoteka: Baworowskich we Lwowie,
Mizeum:. Czartoryskich w Krakowie
i bibljółeki Krasińskich i Zamoy-
skich w' Warszawie. W konkluzji re-
ierent' zgłosił poprawki, udoskonala-
jące projekt ustawy i uwzględniają-
ce różnice, jakie zachódzą pomiędzy
ordynacjami z tytułu ich prawnego
pochodzen a: W. zasadzie wszystkie
te poprawki nie zmieniają jedńak
istoty projektu ustawy, ani, jego
głównych:zasad.

Ze waględina zawiły charakter
piawny sprawy, komisja prawnicza
powołałado rozpatrzenia tego pro-
jektu ustawy, osobną, podkomisję;

15512 37439 45689 57297 63243|va57552-7—55557550555555
89847 102663 105297 111494 122671
147100: 194263,

1.000 zł. — 2958 7584 8026 12504
15275 18927 18922 19851 20005
22819 "28869 31892 33211 33452
49185 53316 53637 65398 66534|
68310 75199 90558 92147 106279,
-114581 116297 117855 133236 133994|
136452 148559 161170 183988 184685.|

Drugie ciągnienie. |
25.000 zł. — 1282.
50.000 zł. — 49597 188655.
20.000 zł. — 45555.
5.000 zł. — 146241.
2.000 zł. — 13745 60818 63427

12566 14062 86610 108184 129722
"182298 185421.-

1.000 zł, — 11142 11583 14992
19197 21956 38193 51914 52653
55314 65421 83524 85264 85505
88804. 98098 108991 133145 136412

 

Niezaznają w zimie głodu bezrobotni
" Jeśli każdy złoży ofiarę

ómoc Zimową.

Pierwsza rozprawa p-ko Staszysowi
„w Tczawia za przesiępstwa dewizowe

20 bm. odbyła się, w Tczewie roz-
prawa przeciwko Konstantemu Sta-

szysowi, b. prezesowi zaw.eszonego

Litewskiego Kom. Narodowego w

ilnie, któremu zafzucono przestęp-

stwo dewizowe. Sąd uwdlmil Staszy-

ukarał go matą karą pieniężną za
nezgłoszenie wszystkich posiada-
nych pieniędzy. Staszys pozostaje

(pod ślecztwem za inne przestępstwa
dewizowe i: wyjechał na rozprawę
do Tczewa. za: zezwoleniem: władz

141907 142216 148612 155343 157181|Sa Od zarzutu przemycania dewiz i, sądowo-šledežych,

Ułatwieniawwydawaniu pozwoleń
159509 167456 185833 189460 192626

„194348. |

DBAJ O SWOJE ZDROWIE! į
Obecnie panujący mroźny wiatr, może'

być powodem niebezpiecznych zachorzeń,
to też trzeba dbać o odpowiednie ciepło-
organizmu. Gdy Pan Domu lubdziecko ze
szkoły przyjdzie przemarżnięte, najprędzej
roześrzeje filiżanka bulionu z kostek bulio-
'nowych KNORR. Bulion z tych kostek
można przyrządzić łatwo i szybko: wy-
starczy kostkę zalać wrzącą wodą, Przy ,

tym bulion z kostek bulionowych KNORR
jest smaczny i pożywny. Przezorna Pani
postara się przeto o pewien zapas tych

kostek, które można otrzymać obecnie w
praktycznym opakowaniu turystycznym,
12 kostek kosztują tylko 80 groszy. Kostki-
bulionowe KNORR polepszają także smak

różnych potraw. Przy zakupie należy jed-

mak zważać ną brązowo-żółte opakowanie
i znak KNORR. 2

|
Len

SPRZEDANO 60% ROCZNEJ
| PROD. LNU.

| Mimo wstrzymania eksportu do
Czechosłowacj. panuje duże ożywie-
nie na rynku Iniarsk.m. Obecnie naj-

| więsze ilości lnu polskiego importu-
je Francja. W związku ze wzmożo--

 

nym popytem notowany; jest stały -
że pródu*--wzrost cen. Cblicza się,

cenci sprzedal: już około 60 proc.
rocznej produkcji Inu. (s)

\
, IRLANDIA NIE CHCE SOWIEC-
| KIEGO LNU.

|. Bawiąca w Londynie delegacja
wileńskich eksporterów  Iniarskich
ostatnio udała się do Irlandii, aby
tam przeprowadzić rokowana w
sprawie dostawy lnu. Całe: zapotrze-
bowanie Irlandii dotychczas pokry-
wały Sowiety. Obeecnie dzięki za-

poznaniu się z jakością i cenam” lnu

polskiego z jednej strony a wrogie-

giej, jest nadzieja, że całkowit
kontyngent lnu przejmie Polska. (s

„stu i Handlu, Min. Prze i

przyiwozu, a mianowicie na przy:
szłość: część kontyngentów. .przywozo”

wych będzie załatwianą..hezj šred-

„nio-i calkowieie przez Izby-Przemy-

„stowo-Handlowe.M zwąziku;2,,tem
podzielono kontyngenty. na: 1: regio-

"Wobec przeciążenia Centralnej

Копй&% Przyw. przy Mia. Przemy-
Hand. usta-

lito nowy tryb: wydawaniaśpozwoleń;
   

a -nałne-— których: podział nastąpi w-
Centralnej.Komisji: Prz

 

„tralna Kom. Przywozowa. - »

przyjdzielą kontyngenty: poszczegól-
nym importerom. 2. Indywidualne —
których podziału między poszczegól:
ne firmy będzie dokonywała. Cen-

Lista kontyngentów  regional-
nych może ulegać "rozszerzeniu.
chwili obecnej znajdują się na-niej:

Ałuszcze, łoje zwierzęce, trany,  to-
wary--kólonialne i (dla przemysłu
białostogkiego) szmaty. (s)
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W Niemczech kity olbrzymieśniegi.
komunikację miejską w zabie,

Zaspy zablokowały częściowe
Zarząd miasta. musiał uruchomić pługi

odónieżne. |



Чар

„NIEDŹWIEDZIA
PRZYSŁUGA”
Prasa żydowska pieni się na rząd

francuski za jego oświadczenie, że

Żydzi mogą emigrować do kolonii

francuskich.

Dotychczas powtarzali Żydzi w
kółko, że nie mają gdzie się podziać,

$dyż Palestyna jest dla-nich za mała

ize względu na postawę ludności a:

rabskiej — niezbyt pewna. $

Obecnie francuski ' minister kolo-

lonii oświadcza, że znajdzie się dla

nich sporo miejsca na Madagaskarze,

w Guyanie i Kaledonii, że przy na-

leżytym* ujęciu akcji. osiedleńczej

przez poważne organizacje żydow=

skie, rząd francuski gotów jest

przyjść nawet tej akcji z pomocą fi- |

nansową. Deklaruje to rząd żłożony

nie z antysemitów i nacjonalistów,

ale gabinet „frontu ludowego", na

którego czele stoi autentyczny Żyd,
żywo interesujący się losami swojego

narodu.

Zdawałoby się, że Żydom powinien

spaść kamień z serca. Główna tru-
dność została chociaż częściowo roz-

wiązana, Francja oddaje swoje kolo-

nie. na teren ich osadnictwa.

Tymczasem efekt deklaracji fran-

cuskiej wśród” żydostwa polskiego

jest wręcz odwrotny. Deklaracja jest

wyszydzana i ośmieszana. Budzi ona

zaciekłą nienawiść u wszystkich pu-

blicystów, prasa żydowska nazywa

ją „niedžwiedzią przysługą” i „naiw-

nošcią“.

Nas to nic a nic nie dziwi, znamy

bowiem cele i zamiary žydowskie i
nigdy nie mieliśmy złudzeń co do t2-

go, że dobrowolnie opuszczą oni nasz

kraj. Ale wśród różnych naiwnych

kół naszego społeczeństwa, które

występowały przeciwko prądowi od-
żydzenia Polski, tłumacząc to niemo-'

żnością znalezienia miejsca dla Ży-

dów poza granicami naszego kraju,

taka reakcja na oświadczenie  fran-
cuskie napewno wywoła duże zdzi-

wienie, * ю

„Otworzy ona. oczy wielu zaślepio-
nym i w innym świetle ukaże im

kwestię żydowską.

Żydzi emigrować  masowo nie

chcą. Przenieść się do kraju, gdzie
istnieje dobrobyt, gdzie można ta-
nim kosztem robić dobre. interesy,
gdzie można wytworzyć warstwę

eksploatującą bogactwa i pracę lu-

dności miejscowej, to co innego.

Ale podjąć wielki trud osiedlenia
masowego, zabrać się do ciężkiej |
twórczej pracy, orać i siać, zakładać
miastai budować drogi, wytworzyć
normalne, uczciwe społeczeństwo. to

się tśmiecha zaledwie nie wielu

wśród nich.
Są tacy, czego przykładem jest

chociażby rozwój Palestyny, ale jest

ich jak nadmieniliśmy, bardzo nie
wielu, reszta woli pasorzytować na

ciele obcych narodów i rozwijać się
kosztem ich pracy.
„Dla takich, a stanowią oni dzie-

więć dziesiątych żydostwa, wskaza-
nie miejsca gdzie mogliby założyć so-
bie dom i zorganizować się tak, jak
są zorganizowane wszystkie narody

cywilizowane, zawsze będzie „nie-
dźwiedzą przysługą”, utrudniającą
tumanienie naiwnych aryjczyków.
Tacy zawsze powitają podobną de-
klarację, jak powitał ją „Hajnt”, pi-

sząc, że francuski minister koloni:

„łeje wodę na młyn antysemityzmu”.

Psychika i postawa narodu ży-
dowskiego jest tego rodzaju, že ža-
dne perswszje nie zdadzą się na nic
Żydów trzeba do emigracji przymu-
sić; Dopiero; pod przymusem wytwo-
rzonych okoliczności, pod przymtu-

semi unarodowienia handlu, przemy-
słu i rzemiosła, pod przymusem od-
dzielenia ścisłego społeczeństwa na-
sżego od nich i ich wpływów, zaczną
się oni poważnie zastanawiać nad
tym, że ich plany na ostateczne u-
mocnienie się w Polsce i zapanowa-
nie stałe w kraju — nie dadzą się u-

rzeczywistnić. )
"Ten upór Żydów i to nie liczenie

się z prawami i rozwojem narodo-

 

| tach 1894 — 1909. .W roku 1772 

'P. Goering w Rzymie
Nikt z pewnością nie-wierzył w to,

że p. Goering pojechał do Włoch dla
przyjemności i dla odpoczynku. To,
co pisze prasa włoska i niemiecka
wystarcza, by stwierdzić, że mąż
zaufania Hitlera prowadzi z Mussoli-
nim rozmowy na tematy bardzo real- |
ne, konkretne i aktualne. Trudno
sobie naprzykład wyobrazić, by
Mussolini zgodził się na danie przed-
stawicielowi dziennika „Vólkischer
Beobachter'' wywiadu tak jasno pod-
kreślającego współpracę między
Rzymem a Berlinem, gdyby nie były
na warsztacie politycznym jakieś wa-
żne decyzje. , O co chodzi? Co się
przygotowuje?
Odpowiada na to pytanie kores-

pondent rzymski ,„Temps'a* w spo-
sób następujący: @

„P. Goering przywiózł podobno do
Rzymu w swej tece plan niemiecki doty-
czacy zachowania się Rzeszy wobec za-
gadnienia hiszpańskiego. Ten plan Hitle-
ra został przedstawiony _ Mussolinemu
dla dysknsii i decyzfi. Hitler, jak wiado-
mo, miał liczne i długie rozmowy z śe-
nerałami Reichswehry w sprawie Fiszpa-
nii. iadomo także, že przedstaw ciel
dyplomatyczny Rzeszy przy rządzie w
Burgos bawił n'edawno w' Niemczech,
celem zdania Hitlerowi sprawy z poło- |
żenia, Wydaje się, że z tych wszystkich |
spotkań i rozmów wyłonił się nowy plan|
działania i że plan ten został przez Goe- |
ringa przedstawiony Mussoliniemu, aže-
by uzyskać jego aprobatę i współdziała-

 

nie: Włoch. Odpowiedzi Rzymu ; Berlina
ma notę angielską z dn. 11 styczniabędą
już wyrazem postanowień włosko - nie-

mieckich, DOM TeR w czasie rozmów
Mussoliniegoz Goeringiem".
„Temps” jest zwykle dobrze poin-

, formowany. A zresztą informacje po-
wyżej przyioczone są bardzo praw-
dopodobne. Bo dla Włoch i dla Nie-
miec jest rzeczą bardzo niepożądaną
przeciąganie się wojny domowej w
Hiszpanii. Obydwa te państwa nie

czą:sobie usadowienia się komu-
nizmu w Europie Zachodniej i na
NA morza Śródziemnego.

ochy są bardzo wrażliwe na to;co

KI WAM DAJ.ОННЕа

‹ g0vŁ 5:4 JUż NAŚLADO
Devgacume PROSZKI „MIERENO-NERVOSM"z KOGYTKIEN

 

 

się dzieje nad tym morzem, a Niem-
cy boją się postępów komunizmu we

rancji.

Dla Włoch komunizm w Hiszpanii

to nie tylko niebezpieczeństwo dla

stosunków wewnętrznych, nie tylko

zyskanie wroga w postaci państwa

hiszpańskiego, lecz jeszcze w dodat-
ku usadowienie się w zachodniej czę-
ści morza Śródziemnego wpływów
rosyjskich.

la Niemców ośrodkiem zaintere-
sowania jest Francja. Nie ulega ža-
dnej wą'pliwości, że zwycięstwo ko-
munistów w, Hiszpanii oddziałałoby
na wzmożenie się ruchu komuni-
stycznego we Francji. Niemcy oba-
wiają się wówczas. że spotkaliby się
bezpośrednio z bolszew'zmem na
Renie, ło zaś mogłoby mieć dla nich
i dla całej polityki europejskiej nieo-
bliczalne wprost następstwa.

Z powyższych uwaś wynika, że
Włochy i Niemcy mają podstawy do
współdziałania na terenie zagadnie-
nia hiszpańskiego. S*ąd wyprowa-
dzamy wniosek, że informacje kores-
ponden'a „Temps'a“ są bardzo pra-
wdopodobne, że rzeczywiście należy
oczekiwać cner$iczniejszvch i zgo-
dnych posunięć Włoch i Niem'ec w
SEZ z wojną domową w Hiszpa-
nii. 8

 

Szmat oiczystej historii
Nakładem polskiego. ,„Towarzy*

stwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w
Gdańsku" ukazało się drugie, rozsze-
rzone wydanie książki dr. Kazimiery |
Jeżowej „Die Bevólkerungs- und
Wirtschaftsyerhaltnisse im  westli-
chen Polen“ (stosunki ludnościowe i
gospodarcze w. zachodniej Polsce).
Książka p. Jeżowej jest repliką na
głośną S Nida iw Europie, 0sZ-
czerczą ksiąžkę niedawnego (będą-
cego dziś w obozie narodowo - socją-
listycznym w niełasce) prezydenta
senatu gdańskiego, dr. Rauschninga
„Die Entdeutschung  Westpreussen
und Posen", -starającą się wykazać, |
że Polska, opanowawszy: Poznańskie
i Pomorze, ziemie o kulturze niemiec-
kiej, wytępiła tam niemczyznę bru-
talnymi metodami eksterminacyjny-
mi, urągającymi prawu i kulturze.

P. Jeżowa napisała swą książkę,
aby wykazać, że po pierwsze pokost
niemiecki, zupełnie sztuczny, spłynął
'z Poznańskiego i. z Pomorza samo-
rzutnie i niemal bez nacisku ze stro-
ny polskiej (w znacznej części nawet
przed objęciem przez Polskę wła-
dzy), żę po drugie, to właśnie Niem-
cy, przez cały czas swego panowa-
nia w tych dzielnicach (1773 — 1920)
s'osowali wobec polskości metody
eksterminacyjne i  gruntowali tam
niemczyznę drogą gwaltu i bezpra-
w'a. 3
Książka p. Jeżowej jest więc roz-

prawą polemiczną, mającą war'ość j
przede wszystkim dla czytelników |
książki Rauschninga, głównie cudzo-
ziemców, chcących, zśodnie.z zasa-
da „audiatur et alterapas“ skon-
trolować jej wiarygodność. Ze wzślę-
du jednak na wielką. obfitość zgro-
madzonego przez p. Jeżową materia-
łu dowodowego, częściowo ' niezna-
neśo polskiemu społeczeństwu w o-
góle, a częściowo znanego tylko star-
szej generacji, — ks'ążka p. Jeżowej
zasługuje na to, aby zdobyć sobie
szefszą poczytność również i wśród
społeczeńs*'wa polskiego. . ./ «

Przejmujący to zaiste obraz — 0-
we dzieje eksterminacji polskości w
Poznańskim, a zwłaszcza na Pomo-
rzu, eksterminacji, która ostatecz-
nie — pozostała bezskuteczna.

Jleż osobistych i codziennych 'tra-
gedii kryjesię pod suchymi informa-
cjami o losach kaszubskiej szlachty!
Autorka podaje np. spis właścicieli
40 majątków ziemskich w powiecie
kartuskim w roku 1772, oraz w la-

wszystkie te majątki, jak i należące
do nich folwarki,są własnością bez
wyją'ku kilkudziesięciu przedstawi-
cieli starych rodów szlachty kaszub-
skiej, przeważnie. pochodzącej jesz-
czę.od. rycerstwa pomorskiego z e-
poki ŚwiętopełkówiMestwirów, 'a
nawet z epoki pogańskiej.W. latach
1894 — 1909 wszystkie te majątki z
wyjątkiem,4 folwarków (Sulęcin »,
Zelberszwecht - Łaszewskiego, Dol-

z TE = ARE Lis =

wym Polakównadaje catejakcii wy-
zwolenia się ludności z pod ich uci-

sku specyficzny charakter. Temu
przede wszystkim należy przypisać.
że tu i ówdzie dochodzi do ostrzej-

 

 szych wystąpień i starć.

mi
na Brodnica p. Lniskiego, Kožyczko-
wo pp. Lewińskich i Łęczyn p. Że-
lewskiej), które pozostały w ręku
pierwotnych właścicieli, należą bądź
do pruskiego skarbu, bądź do żydow*
skich banków, bądź wreszce do
właścicieli - Niemców, traktujących
je jak towar i wciąż odprzedających
jedni drugim. (W latach 1880—1909
w'tym powiecie 28 majątków raz
zmieniło właściciela, 21 — dwa razy,
4— trzy razy). Autorka cytuje ma-
jątki (na obszarze dzisiejszego W.M.
Gdańska), które zmieniały właści-
cieli 10 razy!
A równocześnie księga adresowa

miasta Gdańska wykazuje 4.000 o-
sób, noszących nazwiska kaszubskiej
szlachty, a należących dziś do prole-
PADAM 4 ZE WR ь
„Jakim sposobem wytworzyła się w

Poznańsk'm i na Pomorzu warstwa
niemieckiego ziemiaństwa, wykazu-
je autorka, przytaczając długie listy
majątków, należących ongiś do pol-
skiego skarbu (starostwa i +. d.), k*ó-
re rząd pruski w końcu XVIII wieku
rozdał Niemcom, częściowo w naśro-

+"

| dę za zasługi dla Prus, cześciej w
wyniku kaprysu, który wzbogacał
różę kręcące się przy dworze koła.
„ Jeszcze tragiczniej od dziejów wy-
zucia ź ziemi .polskiej szlachty wyślą

ieje tworzenia „janczarów” z
Ew których w chłopięcym

wieku odbierano rodzicom i w pru-
skich korpusach kade'ów wychowy*

   

wano na Niemców. P. Jeżowa podaje|
sporo nazwisk tych „ianczarów”, W

"jakich rozmiarach odbywało się ich
tworzenie, dowodzą cvfry: na Kaszu-
bach samych Dziezielskich wyhndo-
wano w korpusie kadetów w Słup-
sku 16-+и, Somniczów 16-tu, Pir-
chów 14-łu, Jark - Gos'kowskich
13-tu,  Witk - Jeżewskich  11-tu,
Wrycz - Rekowsk'ch 10-ciu, Cha-
myr- Gliszczyńskich 10-ciu. Słynny
 

 

pruski marszałek York był jednym z
tych janczarów: nazywał się w rze-
czywisiości Jark - Gostkowski i do
piero później. za zezwoleniem Fry-
deryka Wilhelma III przyjął nazwi-
sko York, oraz herb angielskiej ro-
dziny York Earl of Harwike.
Gdy tak eksterminowano szlackię

-— można sobie wyobrazić, iak trak-
towano © ileż bezbronniejszy lud
wiejski! Dane o eksterminacji pol-
skich chłopów, o masowym poborze
polskich dziewcząt, stóre wywożono
i przymusowo wydawano za mąż za
osadników - Niemców. o okrutnych *
hrankach wojskowych, o wielostron-
nych formach ucisku, są tak wstrzą-
sające, że niekiedy wierzyć się
wprost nie chce, by podobne fakty
mogły mieć miejsce jeszcze tak nie-
dawno. W epoce rzekomego oświe-
cena! 3
A  czasy najnowsze!  „Ku!'ur-

kampf', sprawa wrzesińska, „s'rajk
szkolny, osadnictwo, wywłaszczenie,
rugi pruskie, ustawy kagańcowe —
są to rzeczy dobrze znane starszemu
w Polsce pokoleniu, ale przeważnie
zupełnie nieznane generacji powo'en-
nej. A znane być powinny i teraz.
Zarówno dlatego ,że to szmat świe-
żej historii, z k$órej nasza teraźniej-
ność wyrasta, jak i jako memento na
przyszłość, г
Albo dane o sztucznym, demorali-

zującym miejscową ludność niem'ec-
ką hodowaniu niemczyzny na „wscho
dnich kresach" Niemiec przed wojną!
Dane iakże pouczające dla niektó-
rych Polaków, chcących się zbytnio
oglądać na pomoc poństwa w orga-
nizowaniu siły polskiej na ziemiach
wschodnich i nie rozumiejących, że
siła ta musi przede wszystkimwyra-
stać organicznie, twardym, samo-
dzielnym wysiłkiem społeczeństwa.

Książka ze wszech miar warta
przeczytania.

 

Polityka zagrzniczna Japonii
Exposė min, Arity

TOKIO (PAT). -Minister spraw
zagranicznych Arita podczas otwar-
cia parlamentu wygłosił przemówie-
nie, w którym poruszył zagadnienia
japońskiej polityki zagranicznej. Mi:-
nisfer oświadczył, iż czynione będą
dalsze usiłowania, by poprawić sto”
sunki z Wielką Brytanią.
W stosunkach pomiędzy Japonią,

a Stanami Zjednoczonymi, w ostat-
nich czasach nastąpiła wyraźna po-
prawa. Japonia nie dąży do wyścigu
zbrojeń morskich j ma nadzieję, że
zostanie zawarty now” traktat mor+
ski, oparty na sprawi”dliwych zasa*
dach, który zastąpi Traktaty wa-
szyngtońsk; j londyński,

Japonia jest wierna zasadzie nie-
adresii, Niepokoją ją istniejące prze”
szkody. utrudniające handel między”
narodowy. .„Arita dodał. iż. układ nie-
miecko-fapoński ma na celu obro'
nę przeciwko międzynarodowej dzia-
łalności komunistycznej. Układ ten
nie ma żadnedo abo celu. |
Japonia będzie kontynuowała swą

obecną politykę w stosunku do Chin,
starając się prowadzić z nimi w spra-  

wach spornych rokowania, chociaż
dotychczasowe rozmowy nie wydały
żadnych rezultatów.

Japonia ma nadzieję na utrzyma”
nie normalnych stosunków ze Związ*
kiem Sowieckim i na załatwienie
spornych spraw w drodze rokowań.

| 0

Włochy nie wezmą udziełu
w obradach Ligi Narodów

RZYM (PAT). Agencja Stefani
donosi: Z kół miarodainych informu-
ją, że Włochy nie wezmą udziału w
styczniowej sesji Rady Ligi Narodów,
rozpoczynającej się dziś w Genewie,

ponieważ Liga Narodów w dalszym
ciągu oficjalnie uznaje przedstawi
cielstwo byłego Negusa. przy niej a-
kredytowane, chociaż oddawna już
nie istnieję państwo abisyńskie. |
Włochy będą w dalszym ciągu

wstrzymywały się od prac $enew-
skich, dopóki sprawa ta nie zostanie
ostatecznie załatwiona.

 "dzy

 

PRZEGLĄD PRASY
KONGRES STRON. LUDOWEGO

„Robotnik” wyraża zadowolenie z
uchwał Kongresu Str. Ludowego,
„Kurier Poranny” także. „Czas” pi-
sze o nich życzliwie. Organ konser-
watywny wyciąga z nich nadto wnio-
sek, 4

„dalsze ignorowanie, a nawet bojkoto-
wanie Str. Ludowego byłoby po ą błę
dną į dla państwa niekorzystną. Sztucz-
ne wytwarzanie nieżywotnych  ugrupo-
wań, dla szachowania ruchu ludowego,
czyli t. zw. „łapichłopstwo'”', — jest 'me-
E fałszywą, która nie da żadnych re-
zultatów".

Prasa lewicowa podnosi znaczenie
politycznych rezolucyj, uchwalonych
na wniosek Nacz. Komitetu Wyko-
nawczego. Ale poza nimi Kongres u-
chwalił pewną rezolucję, która wy-
szła z dołów Stronnictwa. a miano-
wicie od delegacji woj. warszawskie-
go. Brzmi ona:

„Kongres Stronnictwa stwierdza, że
członk'em Stron, Ludowego może być tyl

_ Ко jednostka całkowicie niezależna, niee
skrępowana w swym sumieniu przez ża-
dną organizację lajną lub dno Kon-
gres oświadcza, że Stronnictwo Ludowe
najkategorycznej wystąpi i oprze się
wszelkim usiłowaniom wrogich agentur,
usiłujących wciągnąć chłopów w orbitę
wrośch ludowcom a szkodliwych dla 'n-
teresów narodowych, celów politycznych
i gospodarczych".

Rezolucję tę trzeba uważać jako
potępienie masonerii. Ludowcy nale-
žący do lóż winni teraz wybrać mię-

stronnictwem a wolnomular-
stwem. Ale czy wybiorą?

Delegacja warszawska zgłosiła za
pośrednictwem b. posła Krysy, także
rezolucję w sprawie żydowskiej;

„Kongres Str. Lud. uważa, że za nie-
OOz winna iść n epod
eglość wode, i kulturalna, że więc
obowiązkiem wszystkich. czynn ków spo-
łecznych i rządowych jest solidarne pó-
parcie wszelkich rozsądnych wysiłków
w kierunku unarodowienia handlu i prze-
mysłu oraz zapewnienie polskości wol-
nych zawodów w szczególności j zatri=
dnienie w dziedzinach, opanowanych
dziś przez Żydów części mas chłopskich,
"pozostających bez chleba w polskiej
wsi.

Prezydium Kongresu było tą rezo-
lucją zakłopotane. Stała ona na dro-
dże moniowaneinu przez nie „fron=
towi demokratycznemu”. Co powie-
dzieliby socjaliści na takie „endec-
kie' żądanie? I ostatecznie, choć'i
rezolucję i uzasadniające ją przemó-
wieniesala przyjęła oklaskami, rezo-
lucja sama nie została poddana pod
głosowanie, ale przekazana Naczel-
nemu Komitetowi Wykonawczemu...

W dołach chłopskich Str. Ludowe-
go rośnie zrozumienie sprawy żydow=
skiej, kierownictwo jednak partyjne,
hołdując liberalnemu przesądowi, że
antysemityzm sprzeciwia się demo-
kracjj i posiępowi, uniemożliwia
wyrażenie tych nastrojów w sposób.
jasny i wyraźny.

KATASTROFY KOLEJOWE

Opinia publiczna żywo jest poru"
szona ostatnimi katastrofami kolejo*

mi i doszukuje się ich przyczyn.
„Polonia” analizując przebież kata-
strofy mysłowickiej twierdzi, że je-
dną z przyczyn wszelkich ostatnich
niedomagań i wypadków w kolejn'c-
twie naszym są rygorystyczne meto-
dy oszczędnościowe, stosowane w 0+
statnim czasie na kole'ach. Na stą-
cjach jest za mało lokomotyw dla
usuwania. wagonów z torów.

„Mamy wrażenie, że o ile chodzi o wy
padek myslowicki. jedną z przyczyn ka-
tastrofalnego w skutkach niedomagania
był właśnie brak parowozu do przesunię-
cia wagonów towarowych, parowożu,
r w tej właśnie fatalnej. chw li mue

siai
y towarowešo poza slacją osobową|
tórego nie dało się ani na mnutę ścią-

śnąć na tory peronowe“.

Na inne źródło niedomagań koleje:
nictwa zwraca uwagę „Słowo Pomor-

skie”: na fatalną politykę personal-
ną, na

„usuwanie i przesuwanie pracowników
— nie dla dobra służby, ale dla wzglę-
dów politycznych. obsadzane miejsc, za-
jętyc przez starych . wypróbowanych
achowców, nowoupieczonymu „kolea=
rzami”, którzy wprowadzili nieznany da-
wniej „system pracy”. polegający na zgi-
naniu karku, lizywaniu się nowym
„wladcom“,: denunciowaniu  „nieprawo-
myšlnych“, tj. nie chących czy nie u-
miejących wykrzesać w sob'e wiary w
RENOŚĆ nowych w kolejnictwie ludzi.
iązała się z tvm obawa o utratę posad,

rodząca zniechecenie i zwątpienę w
wartość uczciwego : ofiarnego obywatel-
skiego oddania się swemu zawodowi”. ' ,

Dołączyłu się do ' tego tworzenie.
różnych ,dobrowolnych“ organizacyj,
które odciąśają kolejarzy od ich.za”
wodowej pracy: “
Tak więc wszędzie, śdzie =potvka-

my -dziś jakąś katas'rofę lub naduży«
cie, dochodzimy do systemu, jako do
Źródła złego,

yć czynny przy zestawianiupačią:i



Dokąd
Fala prześladowań polskości

na Litwie.
Na terenie calej Litwy szaleje

ostatnio fala prześladowań  polsko-
ści. Ludność polska jest ustawicznie
szykanowana, terroryzowana i prze-
żywa obecnie większy ucisk niż kie-
dylkotwiek. Polityka litewska dążyj
do absolutnego wyniszczenia prze-
szło 200 tys. rzeszy Polaków.

Tępienie szkolnictwa polskiego.
Szowinistyczna polityka  litew=;

ska zaatakowała przedewszystkiem'
polskie szkolnictwo, które zostało |
kompletnie sparaližowane w swym|
rozwoju, skutkiem wprowadzenia
hakatystycznych ustaw, uniemožli-,
wiających egzystencję. |

Kilkadziesiąt szkół polskich u-
legło zamknięciu. Dzieci narodo-;
wości polskiej pod presją nakłada-;
nych kar na rodziców uczęszczają.
do szkół litewskich. Nauczycieli Po-
lakėw za nauczanie karze się grzyw
nami i osadza w więzieniu. Wiele
nauczycielek, działaczek  oświato-
wych zesłano na wygnanie.

Domowe szkolnictwo polskie jest
całkowicie zniszczone.

Z nowym rokiem szkolnym po
brutalnym terrorze szkolnym pozo-
stało 11 szkół powszechnych, 3 szko-
ły zawodowe i 2 gimnazja. I to ma
wystarczyć dla 200 tys. rzeszy Pola-
ków. A 70 tys. Litwinów w Polsce
posiada 194 szkoły i 2 gimnazja.

Litwa w ciągu 22 lat uprawia
ant politykę.

Mija już, 22 rok niepodległości re-
publiki litewskiej. W. ciągu tego cza-
su Litwa an' na jotę nie zmieniła w
stosunki ido Polski swej polityki.

Rząd litewski dążąc planowoi
systematycznie do judzenia i prowo-
kowana Litwinów przeciwko Pol-
sce przed: 12 laty stworzył „Związek
(Wyzwolenia Wilna”. Akcja prowa-
dzona zarówno na terenie Litwy, jak
ż nielegalnie -na' Wileńszczyźnie i Su
walszczyźnie — przybrała _ ostatnio
znowit na sile. „Związek Wlyzwole-
mia Wilna”, który w r. 1925 liczył
zaledwie 330 członków z pośród
czynników rządowych i szaulisów,
posiada obecnie 620 oddziałów z
39 tys. członków. Czynni członko-
wie związku na terenie Litwy upra-
wiają działalność szowinistyczno-
nacjonał styczną.

Rola zwyłkłych członków polega
przede wszystkim na płaceniu skła-
dek oraz „dobrowolnych datków".
Same składki członkowskie dają
nieznaczne sumy, jakie co roku po-
chłania olbrzymi aparat propagan-
dowy oraz  subwencjonowanie róż-
n instytucyj Etewskich z terenu.
Wileńszczyzny i Suwalszczyzny. Ce-
łem zebrania większych sum rząd -
tewski wysyła po całym świecie
emisariuszy, którzy wśród em.gracji
litewskiej Stanów PALE
Anglii, Czechosłowacji, państw bał-
tyckich, Knadady i t. d. prowadzą
akcję propagandową. Emigranci n'e
szczędzą ołiar. Dolary, funty szter-
lingi, korony, łaty, marki napływają
dziesiątkami tysięcy do kasy Zw ąz-
ku Wyzwolenia Wilna.
Akcja Związku Wyzwolenia Wilna.

Ofiary od emgrantów idą na ak-
cję litewską w Polsce. W Wileń-
szczyźnie skupują różne instytucje
litewskie nieruchomości. W. ciągu
ostatnch 7 lat Lit. T-wo Dobro-
czynności otrzymało przeszło 5 mil.
zł. tytułem subwencji. Za te pienią-
dze T-wo Dobroczynności nabyło
około 15 nieruchomości miejskich z
placam i ogrodami. T-wo oświato-
we „Rytas“, św. Kazimierza zdołało
w okresie 1930 — 1936 nabyć na
prowincji 9 posiadłości ziemskich i
12 me'skich ksztem  milionowych
sum. Samo subwencjonowanie li-
tewskich szkół, towarzystw, przy-
tułków, spółdzielni rolnych i spo-
żywczych oraz placówek  kultural-

"no - oświatowych (czytelni, biblio-
tek, muzeum :td.) na Wileńszczyź-
nie pochłania rocznie około 2 mil.
złotych.
Kłamliwa propaśanda Zw. Wyzwol.

Wilna.
Zw. Wyzwol. Wilna prowadzi

alkcję nieustanną przy pomocy or-
śanizacyj nacjonalstycznych, prasy,
radia i spzcalnych wydawnictw.
Radio co tydzień poświęca 20 mn.
audycję  „uciemiężonemu W'lnu".
Mówi się wówczas o ciężkim losie
Litwinów w Wileńszczyźn e, którzy
są torturowani i wynaradawiani
przez siepaczy polskich. Pisma ko-
weńskie zamieszczają periożycznie
różne brednie z „okupowanej Lit-
wy”. Uniwersytet, towarzystwa nau-
Коме tworzą przerozmaite t:orje
naukowe o zagrabieniu przez Polskę
1/3 terytorium litewskiego. Groma-
dy płatnych kombinatorów po!-
tycznych okłamują w bezczelny spo-
sób naród litewski, któremu narzuca

zmierza
się alkcję obrony  „uciśnionych” ro-
daków zamieszkałych na Wileń-
szczyźnie.
wokacje litewskie posunęły się je-|mi

jsłup,
"wiechy gra-

szcze dalej.
Straż litewska
niczne i strzela do żołnierzy K. O. P.
W okresie od 9 do 13 b. m. w re-

jonie strażnicy: Kiwaniszki w rejonie
Święcian straż litewska wspólnie z
sząulisami czterokrotnie zniszczyła

jwiony słup $gran'czny. Kiedy
W. ostatnich dniach pro-; wódca strażnicy K.

wać na terenie Ligi Narodów.

Litwa?
wiechy graniczne i zniszczyła usta-

do-
O. P. z kopista-

usiłował po raz 4-ty ustawič
strażnicy z szaulisami oddali

do żołnierzy polskich 18 strzałów.
Kopistom przestrzelono czapki, lecz
obeszło się na szczęście bez ofiar.
Jak się dowiadujemy, władze pol-

skie mają w tej sprawie interwenio-

( ь)

(Praca naukowa w Sowietach i zagranicą
| „Czas” umieszcza c rosyjską

rasą emigracyjną wywiad z uczo-
a rosyjskim, akademikiem  Czi-

czibalbinym, który na wezwanie
władz sowieckich do powrotu do
ZSRR. odpowiedział odmownie. A-

Ikademia Związku Sowieckiego wy-

"łączyła prof. Cziczibabina z grona

„swych członków, sownarkom zaś

pozbawił jego oraz drugiego uczo-

nego, prof. Ipatjewa, obywatelstwa

sowieckiego. Z wywiadu, którego

wyjątki za rosyjską prasą emigracyj-

 

30 miliardów obrotu 0 P. X. 0. © r. 1936
Przemówienie prezesa PKO dr. H. Grubera, wygłoszone na konfe-

rencji prasowej w dn. 21 b.m.
Pomimo niekorzystnych  warun-

ków, jakie się wytworzyły w roku
1936 na naszym rynku pieniężnym
w związku z wydarzeniami finanso-
wymi na ach zagranicznych,
działalność P. K. O. rozwijała się
nadal pomyślnie.

Ogólna suma wkładów wzrosła
w rok 1936 w porównaniu z rokiem
poprzednim o zł. 13.981.942,60 1 ©-
siągnęła sumę 895,7 miln. zł. Osiąg-
nięta ogólna euma wkładów stawia
P. K. O. na pierwszym miejscu po-
śród zespołów inst yj  finanso-
wych w Polsce. lnstytucja nasza
gromadzi około 1/3 globalnej sumy |
wkładów w Polsce.

Dział oszczędnościowy wykazuje
w roku sprawozdawczym nieznacz-
ną różnicę wikładów, wynoszącą 13
miln. zł. co przypisać należy w du-
żym stopniu odpływowi wkładów
większych, iktóre wykazywały ten-
dencję do inwestycji i przeszły na
wkłady czekowe, które ' wykazały
wzrost o 29,6 miln. zł. Zjawisko to
uważać. należy w zasadzie za požy-
teczne, gdyż po to gromadzi się
wkłady, aby po dojścu do sum
większych można je było zużyć na
budowę domu, nabycie ziemi,
założenie przedsiębiorstwa. W tej
mierze PKO: spełnia więc swą rolę.

Ogólna suma wkładów oszczęd-
nościowych  osiągnęla na koniec
1936 r. sumę 663,7 mln. zł. Liczba
książeczek oszczędnościowych wzro
sła w roku sprawozdawczym o pra-
wie 400 tys., osiągając na koniec r.
1936: 2.287.000. W. ten sposób jedna
książeczka PKO przypada na 15-tu
mieszkańców.

Wi obrocie czekowym globalna
suma obrotów wzrosła o 576 milio-
fiów zł. i"wynosiła28,1 miliardazł.
Wzrost wykazuje również liczba
kont czekowych, mianowicie o 1.490
do liczby: 77.991 kont. Stan wkładów
na kontach czeekowych wynosił na
ultimo roku sprawozdawczego 231,9
miln. zł, a więc w porównaniu z
ikońcowym stanem z 1935 r. wzrósł
o 29,6 mln. zł.

Z ogólnej sumy obrotu czekowe-
go w wysokości 28,1 milrd. zł. na
obrót gotówkowy przypada 6,8
milrd. zł., zaś na obrót bezgotówko-
wy 21,3 milrd. zł.

Dynamika rozwojowa działu u-
bezpieczeń na życie wykazuje
wzrost zarówno liczby polis jak i
sumy ubezpieczenia. W ciągu 8'!/:
lat jego istnienia osiągnięto 125 ty-
sięcy polis ubezpieczenowych na
ogólną sumę ubezpieczenia 183,7
miln. zł, Fakt stałego przyrostu licz-
by polis ubezpieczeniowych  idowo-
dzi, że ten typ ubezpieczeń najbar-
dzie: odpow ada słerom średnio za-
możnym; szereś zaś ułatwień stoso-
wanych przy ich zawieraniu wpływa
niewątpliwie na popularyzację tej
formy przezorności życiowej.

Akcja kredytowa PKO, prowa-
dzona drogą skupu papierów o sta-
łym oprocentowaniu, a więc akcja
al mentowania życia gospodarczego
tanim kredytem długoterminowym
wyrażała się w r. 1936 sumą 696,1
miln. zł, a łącznie z Działem Ubez-
Be na życie — 723,9 miln. zł.

roku sprawozdawczym udzielono
za pośrednictwem Banku Gospo-
idarstwa Krajowego na finansowanie
akcj. budownictwa mieszkaniowego
zł. 46.480.000.—, na inwestycje ko-
munikacyjne złotych  12.600.000.—
oraz na inwestycje komunalne zł.
4.461.000—
nie portfelu papierów  wartościo-
wych PKO wykazuje, że na papiery
emitowane przez państwo i insty-
tucje kredytu długoterminowego na
cele gospodarcze przypada 88,19/0
portfelu, zaś na papiery państwowe
o charakterze skarbowym, względ-
n'e budżetowym — 11,9%.

Kredyty krótkoterminowe, do
których zaliczamy kredyty na za-
staw papierów wartościowych, skup
weksli i akceptów, kredyty wekslo-

„we oraz pożyczki hipoteczne

ikat PKO w

Szczegółowe zestawie-,

i na
zastaw polis, wzrosły łącznie o 5,6
miln. zł., osiągając na koniec roku
sprawozdawczego 43,1 miln. zł. Na
uwagę zasługuje również zapocząt-
kowana w tym roku akcja kredy-
towania drobnego kupiectwa, która
ze. względu na. dogodne warunki
spotkała się wielkim uznaniem ze
strony, zainteresowanych ster.

fartość lokat w nieruchomo-
ściach PKO, łączniezDziałem Ubez-
pieczeń. na.dzień 31.XII 1936 r. wy-
nosiła 47,5 miln. zł. Łączna suma ło-

papierach wartościo-
wych, kredytach krótkotermino-
wych i nieruchomościach wynosiła
na koniec roku sprawozdawczego
814,5 miln. zł., wzrosła więc w po-
równaniu z r. 1935 o 62,3 miln. zł.
Aktywa pierwszego stopnia płyn-

ności utrzymywane były stale na
wysokim poziomie i w r. 1936 wy-
nosiły one około 27% powierzonych
kapitałów.

Operacje w dziale przekazów za-
granicznych kształtują się nadal po-
myślnie, i to pomimo  zaostrzonych
ograniczeń dewizowych w różnych
krajach. Ilość zleceń załatwionych

ub w tym dziale wynosiła w roku spra-
wozdawczym 181,212 na ogólną su-
mę 46,6 miln. zł, Utworzone w PKO
specjalne Biuro Dewizowe załatw ło
w okresie sprawozdawczym 4.952
zlecenia.

Dział inkasa weksk przyjął 425
tys. weksli na globalną sumę 61,5
miln. zł, w porównaniu zatem z ro-
kiem poprzednim dział ten wykazu-
je wzrost weksli inkasowanych o 73
tys. ztułk.
W dziale zleceń giełdowych wyr

konano w roku a. 10.141 zle-
ceń-zakupu i, sprz y papierów
wartościowych i dywidendowych na
łączną sumę 18,6 miln. zł., co stano-
wi 20/6 ogólnych obrotów papiera-
mi wartościowymi i akcjami, doko-
nych w r. 1936 na giełdzie warszaw-
skiej. W porównaniu z rokiem po-
przednim ilość dokonanych transak-
<cyj wzrosła o 43%.
W związku z konwersją państwo-

wych pożyczek wewnętrznych na
40/6 Pożyczkę Konsolidacyjną, PKO
wydała z tybułu wspomnianej kon-
мег obł:gacji Pożyczki Konsolida-
cyjnej na sumę nominalną złotych
115.800.000.

Dziat depozytowy i skarbiec ka-
setek depozytowych w
r i dalszy! wzrost.

Bank PKO w chwili obecnej po-
siada 4 placówki zagraniczne, mia-
nowicie w P w Buenos-Aires,
w Tel-Aviv'ie oraz Wiydział Przeka-
zowy Linii Gdynia — SA w
Nowym Yorku. Ruch wkł w
poszczególnych Oddziałach kształ-
tował się niełednolicie, <o pozosta-
wało w związku z wydarzeniami,
jakie miały miejsce na terenie dzia-
e: poszczególnych  Oddzia-
ów.

Ogółem suma wkiadów pozy-
skanych przez Bank PKO wynosiła
ma koniec 1936 r. w przeliczeniu na
złote 30.874 tys.zł. «Ogólny « obrót
Banku PKO wraz z jego placówka-
mi zagranicznym: wynosił w roku
1936 około 900 miln. zł. Podkreślić
ponadto należy, tie akcja Banku
PKO posiada dziś znaczenie nie tyl-
ko natury gospodarczej, lecz i spo-
łecznej. Ochrona emigrantów przed
wyzyskiem i nadużyciam, roztocze- |
nie opieki nad ich oszczędnościami
stwarza mocną więź moralną i ma-
terialną rodaków naszych z cie-
rzą.

Reasumując powyższe  uwaś:,
widzimy, że działalność PKO sięga
dziś do najdalszych zakątków kraju,
do wszystkich bezwyjątku sfer spo- *
łeczestwa, a także poza obręb na-
szego kraju, spełniając misję krze-
wienia idei oszczędności . przezor-
ności „życiowej: wśród: Połaków,:jako-
zaś dysponent olbrzymich sum, sta-
nowiących własność drobnych  ciu-
łaczy, przetwarza je na kapitały,
którę wracają do obrotów gospodar-
czych w formie nabardziej dla na-
52080  organzmu gospodarczego.
przydatnej, pod postacią taniego i
przystępnego kredytu  długotermi-
nowego.

EEN YĆ WOTA NA Z AC RODOWA PAD OKO SANTT ET

Statystyka Pog. Ratunkowego
Śmiało rzec można, iż rok 1936

był największym okresem w pracy
Pogotowia Ratunkowego. W ciągu
tego okresu bowiem zdarzyło się w
Wilnie blisko 9 tysięcy różnych wy-
padków, w których musało inter-
weniować Pogotowie.

Z tej liczby udzielono ei
4942 osobom, poranionym w różnyc
bójkach, starciach ulicznych i t. p.
Na skutek wypadków  nieszczęśli-
wych i rozpraw nożowych zmarło
13 osób.

Co roku niemal wzrasta ilość za-
machów samobójczych. Gros tak ch
zamachów powoduje nędza. W. cią-
gu r. 1936 — 156 osób targnęło się
na życie. W większości wypadków
udało się desperatów uratować.
Zmarło bowiem tylko 13 osób. Naj-
większa liczba zamachów samobój-
czych przypada na miesiące zimowe.
Przeciętne w miesiącach letnich
zdarzało się po 9 — 11 zamachów.
W zimie zaś liczba ta wzrasta już do
15 miesięcznie.

Od paru lat zmniejsza się, wpraw-
dzie nieznacznie, ale stale, :lość bó-
jek, wywołanych przez pijanych,
oraz zgonów wskutek spożycia nad-
miernej ilości alkoholu. Jeśli chodzi
o ten rodzaj wypadków, to w roku
ubiegłym zarejestrowano ich o 50
o mniej, nż w latach poprzed-

nich.
Jest to wszakże słaba pociecha,

bo ilość wypadków, ogólnie biorąc,
z roku na rok stale wzrasta. W cią-
$u ostatniego wziesięciolecia wzro-
sła o przeszło 100 proc. W r. 1926
zdarzyło się 3961 wypadków. W ro-
ku nastepnym 'lość ta wzrosla.do
4707. W r. 1928 zanotowano już

5752, Rok 1929 przyniósł dalsze
zwiększenie się — do 6457. W na-
stępnych latach ilość wypadków
stale wzrasta: rok 1930 — 6943, rok
1931 — 7274. W roku 1932 następu-
je nieznaczne odprężenie. Ilość wy-
padków w tym okresie zmnie'sza się
o 58 wypadków. Ale już rok następ-
ny przynosi dalszy wzrost. I tak w
r. 1933 rejestruje się 7784 wypadki,
a w latach 1934 i 1935 — w pierw-
szym nieznacznie ponad 8000, a w
następnym już blisko 9 tys. Rok u-
biegły zaś ukoronował tę statystykę
największą ilością wypadków.

Gdy się rozważa stały wzrost
wypacków w Wilnie, wario zwrócić
również uwagę i na pracę personelu
samego Pogotowa. z roku na rok
praca Pogotowia staje się bardziej
uciążliwą i wymaga coraz więcej
wypiłków. Jednakże w ciągu tego
dziesięciolecia, personel Pogotow.a
Ratunkowego nie został zwielkszo-
ny, lecz przeciwnie — w r. 1932 u-
szczuplono go o 2 sanitariuszów.

Praca w Pogotowiu jest bardzo
odpowiedzialna. Bo gdze jak gdzie,
ale tu najczęściej od przytomności
umysłu i szybkiej, energicznej akcji
zależy nieraz niejedno życie. Toteż
maina czynić oszczędności na
wszystkch instytucjach i przedsię-
biorstwach mieskich, ale nigdy na
Pogotowiu Ratunkowym.

Rozumiemy też cęiką sytuację
naszego samorządu, ale przypusz-
czamy, że przywrócenie stanu z
przed roku 1932, t. zn. zwiększenie
ilości sanitar uszów o jeszcze 2 oso-
by, nie stworzy zbyt welkiego cię-
żaru. dla Zarządu Miejskiego.

m.r.s.

ną podajemy poniżej, mogą się czy-
telnicy dowiedzieć, co skłoniło prof.
Cziczibabina do jego decyzji.

Wi 1930 r. Cziczibabina, który
wówczas był profesorem  organicz-
nej chemji oraz dziekanem fakultetu
chemicznego, spotkał ciężki cios:
jedyna jego córka, studentka chemiś
poniosła tragiczną śmierć przy pra-
cy.

— Zostaliśmy z żoną samotni —
mówi Cziczibabin. — Życie nasze
e rozbite. Siły nadszarpnięte...
adze ustosunkowały-się do mnie

przychyjlnie. Wysłano mnie zagrani-
'cę, odpocząć i uspokoić się. :

Alkademik osiadł w Paryżu. —
I w miarę tego, jak czas'po akva),
coraz jaśniej zdawał sobie sprawę,
że powrót do dawnych warunków
pracy, jest niemożliwy.

` uszę przyznač, że osobiście
nie spotkały mnie żadne przyłkrości
ze strony władz. Ale ostatnimi laty
okoliczności dla mej pracy tak się
układały, że wywoływały wątpli-
wość, czy mogę być pożyteczny, kra-
jowi tak, jakbym tego pragnął. Ten,
kto mdże być pożyteczny Rosji, po-
winien tam żyć i pracować. 2
zdania zawsze byłem i jestem... A!
pracy w ZSRR. nie można prowa-
diśbaj ciągłej naprężonej walki.
Wiele poczynań moich rozsypało się
nie znajdując poparcia. Ludzie igno-
ranccy przeszkadzali pracy potrzeb-
nej dla ZSRR, pożytecznej dla nich
samych. A do tego spadło na mnie
nieszczęście i nadszarpnęło moje si-
ły i zdrowie.

Warunki w Paryżu okazały się
bardziej sprzyjające, by poświęcić
dla nauki resztę sił. Obecnie proż.
Cziczibabin pracuje w College de
France i ma tam asystenta.
— Żadnej pensji mi tam nie pła-

cą. W College de France dają wodę,
elektryczność, przybory, reaktywy
i... swobodę! Robię to, co chcę. Nikt
mi nie przeszkadza, nikt mnie na-
próżno nie szarpie; mam tu możność
urzeczywistniana pomału projektów
naukowych, których nie mogłem roz
winąć w sowieckich warunkach.

O wszystkich swych badaniach
naukowych Cziczibabin zawiadamiał
lojaln e akademię. O tym, że pozba-
wiony środków do życia profesor
przyjął pracę we francuskim prze-
myśle chemiczno - farmaceutycznym
również wiedziano w i go-
dzono się z tym. — Akademik nie
tylko nie dostawał 'żadnej pensji od
alkademi, ale nawet nie pozwo
mu wypisać z ZSSR. jego własnych
pieniędzy — honorarium autorskie-
go za:dzieła naukowe.
— Wziąłem w przemyśle zaled-

wie stanowisko doradcy, które mi
fee na skromną egzystencję.
ibezpieczenia na starość nie mam.

Wi ZŚRR. ob'ecano mi złote góry.
Wiem też, że pod względem mate-
rialnym byłby m tam urządzony nie-
równo lepiej. Ale chodzi nie o ma-
terialne warunki egzystencji... O-
becnie piszą oni, jakobym się sprze-
dał za 30 srebrników! Oni sami о-
biecali mi więcej, ale się nie sprze-
dałem... wina moja przed władzą
sowiecką polega na tym, że nie wie-
rzę, jakoby warunki pracy naukowej
w ZSRR. były najlepsze na świecie.
A to trzeba tam powtarzać bezu-
stanne. Jestem już zbyt stary da
tego. — Wojujący „kościół* komu-
nizmu nie może dopuścić żadnych
wątpliwości co do swej nieomylności
i nieomylności swego arcykapłana.
Trzeba ich błogosławić każdego
dna i w każdej minucie. Ten kto
nie wznosi peanów jest pan
i zasługuje na karę śmierci. Tylko
„kościół” komunistyczny wie, 'akie
prace naukowe są potrzebne i jaki
kierunek pow'nna mieć nauka. Ja
zaś sądzę, że w nauce indywidual-
ność maswoje prawa, Uczony przy-
najmniej-u schyłku życia ma prawa
niezależnie układać plan swych ba-
dań naukowych. Ale taka moja opi-
nia,-jak pisze akad. Komarow, jest
zbyt „indywidualna”, a tym samym
heretycka.. W tym, właśnie tkwi
rdzeń meśo zerwania z akademią i
rządem ZSRR.

Akademik Komarow obecnie (po
5-cioletnim przebywaniu prof. Czi-
czibabina na obczyźnie) psze o je-
$0 pracy dla „kosi przemysłu
wojennego'. Jest to kłamstwo.

Dowiedziawszy się o tym —
mówi prof. Cziczibabin — natych-
miast posłałem dementi do „Praw-
dy” i akademi.. Mowa tu widocznie
o artykule teoretycznym, mającym
daleki związek z chemią wojenną ż
wydrukowanym przed dwoma lat
w wykładach akademii francuskiej.

Oto są kulisy tej głośnej sprawy,
która rzuciła snop światła na sto-
sunki panujące w rosyjsk'm świecie
naukowym.



 

GŁOSY CZYTELNIKOW

Czy: spółdzielczość jest celem
czy też środkiem do celu

Na ziemiach Wschodnich żydo-
stwo, korzystając z ciemnoty i nie-
zorganizowania. społeczeństwa pol-
skiego, usadowiło się zupełnie wy*
śodnie i wyciąga odżywcze soki.

Jednym ze środków odzyskania
samodzielności gospodarczej jest
spółdzielczość, która dała ogromne
zdobycze nai ziemiom za-
chodnim. Spółdzielczość: polska pod
zaborem niemieckim była źródłem
mocy: społeczeństwa, dała środki do:
walki z germanizacją, nauczyła ludzi
gospodarować i wspierać się wza-
jemnie, dała gospodarce celowość i
planowość. Tego u nas niema. Nasz
przeciętny kresowiak n'e zna wcale
jlanowej gospodarki rolnej. Nie: zna
= go nikt nie nauczył. Nie umie
walczyć z żydem. na polu handlo-
wem, bo niema. placówek, takich
któreby pozwoliły jemu obejść się
bezusługi żyda.
Tak'emi właśnie placówkami ma-

ją być spółdzielnie: Ma ona pomóc
, palskiemu rolnikowi w. utrzymaniu

swego: stanu posiadania*i do pódnie-
sienia wydajności z'emi, a ptży! par-
cglacji ma baczyć- by ziemia prze-
chodziła: w. polskie ręce.
usuwać pośredników żydowskich
pomiędzy rolnikiem a konsumentem. ^°

Spółdzietczość ma: dążyć ido: wy-
tworzenia w miastach rdzennie pol-.
skiego stanu średniego, ma stać: na
straży powiększeńia: polskiego stanu
posiadania w miastach i miastecz-
kach, przy równoczesnem pomn'ej-
szeniu wpływów: żydowskich.

Spółdzielnie mają być „narzę-.
dziem narodowej polityki gospodar-
czej” dążącem do ufundowania nie-
zależnych. przedsiębiorstw indywi-
dualnych; by twórczym jednostkom
'w społeczeństwe zapewnić możność-
stworzenia własnych warsztatów
pracy —* © 2 :

Zada'myj : sobie. z. kolei. pytanie:
„czy.spółdzielczość jest celem sama
ws'sobie czy też tylko- środkiem. do;
celu?“ W. świetle wyżej powiedziane
$0, rzecz oczywista,.iże środkiem do:
celu, :

Tymczasem do naszej spółdzie]-
czośc. wkradł się. kierunek bardzo
dla życia polskiego: niebezpieczny i
szkodliwy, głoszący! że spoldziel-
czość nie jest. środkiem do celu, lecz
celem, że. ma ona dążyć do t. zw. so-
cjalizacji życia ..gospodarczego, do
zaprowadzenia nowego ustroju, a
nie do unarodowienia gospodarki.

. Dlaczego tak jest i gdzie szukać
źródła tego prądu? Znaleźć nie
trudno. Spółdzielczość polska do-
stała się pod wpływy lewicowe. Na-
czelnym dyrektorem Związku Spół-
dzielni Rolniczych i gospodarczo za-
robkowych zeczypospolitej jest
znany lewicowiec p.Kierzkowski, b.
naczelny komendant Związku Strze-
leckiego, człowiek z „lewej sanacji”.

Na spółdzielczość polską wywie-
rają wpływy ugrupowania napra-
wiackie i socjalistyczne i w tem

' sto: źródło spaczenia idei spółdzie|-
czości. й

Związek Spółdzielni Spożywców
„Spolem“ wydał „książkę niejakiego
p Józefa Dominki p. t.. „Jak założyć
półdzielnię Spożywców?” W. książ
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« OGŁOSZENIE, w
Na remont Klasztoru.w Holszanach ze*

brane na terenie Woj.

na pokrycie dachu 1.304 zł. 21 gr. a za

resztę odręmontowano 2 korytarze we-

wnątrz gmachu. Wszystkim ofiarodawcom

serdeczne Bóg zapłać.
$.S. Misjonarki św. Rodziny

Holszany. ..

  
Na uroczystość przybyło ponad 150

"czynnych członków, wiele rodziców-
i przedstawicieli Kat. St. M. ze Świę
cian z prowincji.

Na zebraniu przemówił ks. An-
toni Poryk oraz p. Kosto. W, prze-
mówienu tem podkreślono zasługi
pani Stachowskiej, založycielki org.“
młodz. liieńskiej kat, i opiekunki
nai ośrodkiem młodzieży w Świetli-
cy młodzieżowej, oraz założycielki
księgarni „„Oświata”. 2 GRA

Po przemówieniach odśpiewano
przy cho'nce kilka kolęd, wygłoszo-
no deklamacje i na zakończenie od-

iewano hymn „Jeszcze Polska nie
ginęła!' Po posiłku i herbatce tań-

czono kilka godzin.
k Homo.

ona -

Wileńskiego|
2.692 zł, 40 gr. Z tego zapłacono za blachę |

ce tej powiada się, że spółdzielczość
ma na celu zapewnienie doraźnych
korzyści dla swych członków na
dziś, zaś utworzenie ustroju, oparte-
$o o „gospodarstwo społeczne” na
przyszłość. Są to hasełka propaguią-
ce ideał komunistycznych  kolekty-
wów. Dla podkreślenia swego za-
sadniczego stanowiska dodaje autor,
że w spółdzielczości nie może być
różnic ani wyznaniowych ani naro-
dowościowych. Ci lewicowi panowie
starają się via spółdzielnie utorować
drogę żydowskim
chodzie Polski, a u nas na Wileń-
szczyźnie wpływy żydowskie. umoc-
nić. Jeżeli spółdzielnie nie będą pro-
wadzone- w myśl interesu, narodo-
wego: to zamiast stać. się korzystne

wpływom na za-:

dla narodu polskiego staną się
wręcz szkodliwe i w bardzo wielkim
stopniu. Spółdzielnie muszą mieć o-
kreślony cel unarodowienia handlu
i mają być kierowane przez ludzi
świadomych celu. Bijemy na alarm
i by ostrzec wszystkich, by polska
spółdzielczość nie stała się narzę-
dziem do walki z narodem polskim
i bronią w ręku żydów przeciw boj-
kotowi gospodarczemu. Pytamy jak
długo jeszcze p. Kierzkowski będzie
kierował polską spółdzielczość na
lewoi jak, długo „Społem będzie
wyłdawać. książki.o tak „mądrych“ i
„postępowych zasadach:

Póki jeszcze czas-do opamiętania
się, przestrzegamy.

Edward Zienkiewicz.

 

-- JESTEŚMYJEDNEJ KRWI| + AŁÓŻ GROSZ NA SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICA
 

W] dniu wczorajszym zmarłw wie-‚szereg
iln'e w kołach między innymi w „Tygodniku Ilu-ku lat 68 znany w

dziennikarskich i teatralnych. ś, p.
Szymon Czarnocki.

Przed wojną pracował w pismach
wileńskich, w czasie wojny i okupa-

. cji niem'eckiej brał. żywy udział w
pracy; „Lutni”* wileńskiej. Napisał

 ©strząsaj

czoraj w godzinach  popołudnio:
wych: w elektrowni, należącej do
Olejarni Kurlandzkiej, przy ul. Kur-
landzkiej 1, wydarzył: się wstrząsa-
jący wypadek, podczas którego je-
den z robotników został zabity,
dwuch ciężlko rannych.

Wypadek spowodowany został
pęknieciem „butli* ze zgęszczonym
powietrzem, służącym do urucha-
miania gzla w elektrowni.

Skutki wybuchu były straszne.
„Majster Michał Szczeluszczenko,

lat 33, uderzony w głowę odłamkiem
„butli”, poniósł śmierć na miejscu.

Brak Cen,
Jak zawsze żydzi

Starosta Grodzki Wileński uka-
rał w trybie administracyjnym:

za tajny ubój — Szewela Licht-
zona (Chocimska 24) miesięcznym
aresztem bezwzględnym;

za brak cen na artykuły spożyw-
cze — Dawida Ajzenkopa (Zawalna
57) grzywną zł. 30 z zamianą na. 10
dńi. aresztu; я

za niewplacenie skladek do. u-
bezpieczalni społecznej i nieubez-
pieczenie pracowników — Ows'eja
Wojczyka (Piłsudskiego 20) T-wo

‹ ТОХ — grzywną zł. 100 z zamianą

Walki w Hi
Brak surowca pochodzenia hisz-

pańskiego wpłynął na  podrożenie
wyprawionych skórek baranich —
ca z kolei niekorzystnie odbiło się

Słabe rezultaty{

PLABLRLBL AB

Opłatek w Święcianac dła bezrobotnych
Dzisaj kończy się trwająca od

połowy: grudnia zbiórka odzieży: dla
" bezrobotnych, zorganizowana przez

Miejski Komitet Pomocy: Zimowej, a
realizowana przez szereg organiza-
cyj społecznych. :
. Za początku akcja  zbiórkowa
rozwijuła sę «całkiem pomyślnie,
lecz dzisiaj, gdy stoimy u jej końca,

 

Budowa rzeźni w Postawach
POSTAWY. Prace związane z

ukończeniem budowy nowej rzeźni
w Postawach mimo silnych mrozów
są prowadzone intensywnie, Ostat-
nio została ukończona kanalizacja
wewnętrzna i całość urządzeń me-
chanicznych. Pozostają do wyłkona-
nia: podłogi. betonowe, studnie i do-
ły filtrowe, przeznaczone do odpro-
wadzania nieczystości.

Ś. p. Szymon Czarnocki
noweł, które zamieszczał

strowanym'”. Używał” -pseudonimu
Renard. :
Po wcjnie pracowal w Izb'e Skar-

bowej Wileńskiej, przed. kilkoma
laty przeszedł na. emeryturę.

(cy wypadek w Olejnrni
| Kurlandzkie|

2 robotnikówzmarło jeden walczy ześmiercią
Dwaj inni robotnicy” Józef Żejmo:i
"Flip Gierasimow odnieśk bardzo
| ciężkie ogólne pokaleczenia, Ranni
| natychmiast zostali przez. Pogotowie,
| Ratunkowe przewiezieni do szpitala
' miejskiego, śe w. godzinach: wie-
|czorowych Filip Gierasimow zmarł;
| Stan zdrowia Józefa Żejmo. jest bez-
nadziejny.  .| 8
| Wybuch  spowodówał poważne
(straty w elektrowni. Na miejsce ka-
jtastrofy: przybyły władze śledczo-
sądowe, które wdrożyły. dochodze*

i

.rencja potrwa 4 dni. Na konferencję

| Kronika wileńska
*' JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
į . Naogół chmurno, rano miejscamimgli-

sto, w ciągu dnia rozpogodzenia.

W dalszym ciągu mrožno.
Umiarkowane wiatry z

wschodnich.

tro, — Wstęp dla członków—50gr.,
dla gości: dla pań 1— zł. i dla pa-
nów 1 zł. 50 gr. Początek zabawy: o
godz. 9-ej (21).
— Czarna Kawa K! Leonidania.

Dnia 23.1. 37 r., o godz. 22, odbędzie
się w salonach Z.O R., ul. Orzeszko-
wa 11 — Czarna Kawa Fuksów K
Leonidania. Wstęp w lok. K! Leoni-
dan'a, Królewska 4, od g. 17—19.

kierunków

Z MIASTA.
— Ill-cie Studium Wychowawcze

Dziś wieczorem w sali Poradni Wy-
chowawczej Katolickiego Stow. Ko-
bet, mieszczącej się przy ul. Uni-
wersyteckiej 9, rozpoczyna się III-
cie Studium Wychowania dla matek
i wychowawczyń. (m)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Konierencja w Dyr. Okr. Kolei

Państw. 20 stycznia w gmachu Dy-
rekcji Okr. Kolei Państw. w Wilnie
rozpoczęła obrady konłerencja w
sprawie rozkładu jazdy i wagonów
bezpośredniej komunikacji. Konfe=

przybyli przedstaw:ciele min. Komu-
nikacji: zast. dyr. dep. ruchu kolej.
inż Tuz i radca Zaborowski, oraz de-
legaci ze wszystkich Dyrekcji Okręg.
Kolei Państw. i

— 74 rocznica Powstania Stycz-
niowego u kolejarzy. Dzisiaj (22. L.)
o godz. 18.15, w salach „Ogniska”|
K.P.W., odbędzie się uroczysta aka-;
demia dla uczczenia 74 rocznicy Po-| __ kęśtko przebywał na wolności. Wezo-

wstania Styczniowego. Na program! .; ujęty został w jednej a melin złodziej-
Akademii złożą się: okolicznościowe| v;cp ; odstawiony do więzienia na Łukisz-

przemówienie p. prof. dr. „Kw.atkow- | pach znany. złodziej Kinsza, który, odgo-

kęZPea | wiadając z wolnej stopy, zbiegł onegdaj:z

fragmentów z „Kordiana przez ze- ; si u

spół sceniczny K.P.W. Kięrownić-
two artystyczno-literackie Akademi
PER A ręku m M.o
skiego. Wstęp na Akademię wolny* в ; у

Е ii Al się wczoraj do szpitala zakaźnego na Zwie-

Šiakolejarzy ich rodzin, rzyńcu na kurację. Tuż przed szpitalem

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. Ewsiejew nagle zmarł. Zwłoki zabezpie-

=pg e SWarzTRe ena do dyspozycji władz śledczych. (Hi):

nia Pai Milosierdzia šw. W.ncente-| : + ać

go A Paulo serdeczne staropolskie, , — Pod. kołami da "nhaa
składa podziękowanie wszystkim,|"lie Zawalnej i Ea 4 : I o i,
którzy się łaskawie przyczynili na 73% powożona przez or. = е O
Gwiazdkę dla Bursy Im.enia Jezusa,|1ęsk* 24)przejechała 64- z a jer=

a przedewszystkiem pp. Maćkowia-|iato. który Mległ zdpieżoniw sesti 5
kowi i Romaaczukowi za sztukębar- |10® Wstanie PC. Ba.

chaniku i resztki, p. Łytkiewiczowi, |Przewiezono do szpitala miejskiego. (B);
“p. Arntowi, p. Pikielowi, p. Sztralo- #5

Polskie Radio Wilnowej z: Wielkiej ul, Pirmie „Papier“,

> 5%
i 5ŚĆ. lepmybulion? połrawuUłatwia nosilibutono

672

 

KRONIKA POLICYJNA.

WYPADKI
— mie zdążył do szpitala... Gabriel Ew*

siejew (Ułańska 11), chory na gruźlicę, udał

p. Andrzejkowiczowi i p. Rodowi- ь :
czowi, za lekarstwa. Piedariacyj Piątek, da, 22 stycznia 1937 r.
p. A. Zawadzkiemu, Św. Wojciecho-; 6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny.Informacje i

giełda rolnicza. Płyty. Audycja dla szkół.
11.57: Czas i hejnał. 12.03; Koncert orkie-

stry wojskowej. 12.40: Dziennik południo-

wy. 12.50: Walka z robactwem, po$. 13.00:

Płyty. 15.00: Wiadomości gospodarcze:

15.15; Koncert reklamowy. 15.25: Życie

kulturalne miasta i prowincji. 15.30: Со-

wi p. Rutskiemu oraz Wincentyn-
kom, a zwłaszczaz pierwszego od-
działu.

' ‚ — ВО2МЕ.
— W sprawie należności od b. ros.

Kas oszczędności. W. dniu 24.1, 37,
6 godzinie 12!/, odbędzie się zebra-
nie w sali parafjalnej przy Kościele

szpanii, a rękawiczki
wileńskie

„siezł.120 tys.,.
'

„nie.

tajny ubój Św. Ducha (ul. Dominikańska) właś-

rosyjskich dla omówienia sprawy
wymienionych książeczek.

na 30 dni aresztu, Arona Ickowicza : ZABAWY.
| (Ponarska 44) grzywną zł. 50 z za- — Bal Polskiego Białego Krzyża.
| mianą na 14 dni aresztu i Zelika Pod protektoratem JWPP. Wojewo-
Epsztejna (Słowackiego 42) grzywną dy Ludwika Bociańskiego, gen. dyw.

| zł. 30 z zamianą na 5 dni aresztu; Stanisława Skwarczyńskiego, Prezy-
za antysanitarny stan posesji — denta Miasta Wiktora Maleszew-

(Bonifraterska skiego — Polski Biały Krzyż—
na. 10 Stow. Wyższ. Użyt.,, urządza w so-

|dni aresztu, Hirsza Remzę  (Ostro- botę, dnia 23 styczna, BAL w salo-
bramska 22) grzywną zł. 100 z za- nach Kasyna Garnizonowego. Cel,
mianą. na 31 dni-aresztu i Mojżesza jaki przyświeca — zwiększenie fun-
Gitelsa (Nowogródzka 6). grzywną |duszów na oświatę w wojsku, oraz
zł, 200.2 zamianą na 50 dni aresztu. dwie doborowe orkiestry, na czele

iz zespołem Wopąleńskiego, tani i
pk bułet, a także mła nie-
„spodzianka dla Pań — wybór Królo-
„wej Balu, z piękną dla niej nagrodą,
niewątpliwie przyczynią się do po-
«wodzenia balu. Stroje wieczorowe.
Wstęp zł. 3.—, Akademickie zł. 2.-—
Początek o godz. 22-ej. Zaprosze-
n'a można otrzymać w Sekretariacie
;P.B.K., przyj ul. Wileńskiej 42, m. 40.
'A zatem wszyscy w sobotę spoty-
kamy się na Balu P.B,K. `

о — Z žycia towarzyskiego. W so-
botę, 23 b, m. w sali „Ogniska Kole-

: jowego (Kolejowa 19), "staraniem
okazuję się że nie warto nawet było Wileńskiego Związku Towarzystw
ją. organizować.

- Wprawdzie dotychczas szereg o- się zabawa taneczna dla członków
kręgów nie przekazało jeszcze ze- Chórów Związkowych i wprowadzo-

.branej odzieży, ale i to.-nie wiele nych przez nich gości. Karty wstępu
| polepszy sytuację, bo, ak słychać, z polecenia członków można naby-
te okręg. właśnie najmniej składają wać w biurze firmy W. Mołacec-
ofiar. (m) : : ikiego (Jagiellonska 8), — dziš i ju-

į AnkibinKEE

®
Ponadto wznosi się stajnię mos

dową, która
technicznych będzie mogła być u-.
kończona dopiero w miesiącach wio- |
sennych. |

ruchomienie "rzeźni przewiduje
się na dzień 1 czerwca rb.

Całość kosztów budowy wynie-

' Owsieja Destalizora
4). grzywną zł. 50.z. żamianą

na kalkulacji przy wyrobie rekawi-
czek, Mimo tego wywieziono ostat-,
nio z Wilna rękawiczek na sumę
44.000 zł. (s)

zbiórki odzieży

BEZWZGLĘDNIE wstrzymać

lutego 1937 r. — Prenumerata

 

cicieli książeczek oszczędnościówych”

Śpiewaczych i Muzycznych, odbędz e;

OD ADMINISTRACJI
jedńak ze. względów| Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJSCO-

WYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenu-

meraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO”, będziemy zmuszeni

dzienny odcinek prozy. 15.45: Płyty. 16.00:

Miejskie 'inwestycje, pog. 16.10: Płyty, 16.15

Rożmowa z chorymi ks. Rękasa. 16.30:

Płyty 17.00: St, Krzemiński—członek Rzą-

du Narodowego w roku 1863, odczyt. 17:15;

Dwie serenady w wyk. ory. smyczk. 17.50:

Pogadanka aktualna. 18.00: Wiadomości

sportowe. 18.04: Poradnik sportowy. 18.16:

Wl. poradnik sportowy. 18.20: Jak  spę-

dzić święto? 18.25; Ze spraw litewskich.

18.35: Muzyka. 18.30: Karnawał na. wsi,

pog. 19.00: W lasach, fragment z książki

Andrzeja Struga. 19.20: Z pieśnią po kraju,

aud. 19.45: Fragment operowy. 20:00: Po-

gadanka muzyczna. 21.15: Koncert symło-

niczny z Filharm. Warszawskiej, w przef+

wie ok. 21.00: Dziennik wieczorny i Poga-

danka aktualna. 22.30: Poradnia świadomej

prawdy, skecz. 22.45: Nowe płyty tanecz-

ne. 22.55: Ostatnie wiadomości dziennika

radiowego.

wywóz ziółleczn czych
Mimo zmniejszenia kontygentów

płatniczych na wywóz do Niemiec

— Wileńszczyzna w ub. m. wywio-
zła 23,000 kg. ziół leczniczych (Au-
stria, Belgia, Czechosłowacja
Niemcy. (s)

Skup konopi
Towarzystwo Lniarsk'e wkrótce

rozpocznie skup włókna konopiego
'za pośrednictwem Kółek  Rolni-
|czych. W ten sposób i ta zaniedbana
dotychczas gałęź produkcji zostanie
wydarta z rak niesumiennych po-
średników. (s)

i

I

 

     

  
  przesyłkę pisma z dniem 1-go

miesięczna wynosi zł. 2 gr. 50.

  

 



Jedyny fllm austriacki negrodzony ztotym medalemi

EGGERTH**“
„Skowronek“

w ssa) komedii muzycznej KĄROLĄ LAMACZA

Piękny nadprogram. Sala dobrze ogrzana. Muzyka Fr.L eLk ara

CASINO| z

NOC уг ШЁ\М&
W rol. gł. Annnabella „EEEEEo

W
MARTA

 

 

Czołowy film produkcji francuskiej
Wg. głośnej powieści CLAUDE FARRER "M

Sala dobrze ogrzana
Pocz. seansów 4, 6, 8, 10.15
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МАMARS$| Po raz pierwszy w Wilnie.
Ostrobramska Sł

„Wiedęń-niaytomoich marzeń
Najlepsza komedia muzyczna prod. austrjackiej.

rai. t ASCHN= DER i LEO SLEZAK.
  
 
 

| Polska asmuzyczna Ostatnie«dni
pełna humoru i dowcipuMARS|

„Mały marynarz"
Wrol.gł.Bogda,Horski, Fertner, BrodniewiczjContiIIn.

=„program Dodatek muzyczny | aktualia

Teatr i muzyka
— Teatr Miejskina Pohulance.Dzisiaj

ło 8.15 komedia Stanisława Dobrzań<
Nasz następny program skiego „Żołnierz Królowej Madagaskaru” a

występem znakomitej artystki Nusy Mižo-

dziejowskiej-Szczurkiewiczowej.

W sobotę i niedzielę powtórzenie no-

wej premiery teatru złożonej z dwuch pol-

skich komedii: Aleksandra Fredry „Od-

ludkii poeta” oraz Józeła Korzeniowskie-

go „Majster i czeladnik”.

W przygotowaniu, pod reżyserią Wład.

Czengerego, ostatnia nowość repertuaru

ścen polskich i obcych, współczesna sztuka

majbardziej sukcesowego autora Włady-

sława Fodora pt. „Tajemnica lekarska”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Wystę-

py Zofii Lubiczówny. Dziś „Całus i nie wię-

 

 

 

   

я = cej.

|„Pokėj Nie „050- PRACA RÓŻNE | 3
wi owiony 2 bniak”, 6-pokojowy,>$ ZAOFIARÓW. Į ne ik
„Wsz do SM RLo weei wwa т в CKO POLSKIE

wami, bez kanalizacji, CHŁOPIEC
na praktykę do skle- z udział, zł. 1000—, W POLSKIEJ SZKOLE

KELIOS | "BOWYNAJĘCIA- E Di, Brany. po porzadny Une dobe, wą POPRZ ZBI RMA W

Światowysukcesi Jubileu- 1 ze wszel- długu bankowego 10 SV,;, 2 > pri POLSKIE RANICA

szowy film „Paramountu* ATS „4-0 tai. Informacje: Mic- Lat 17.Akros w adm. od N.R. ge-
  W rol. gł. CLADYS SWARDNOUT, FRED MCC MURNAY oraz najsłynniejsza para, tanecznn aa z? m kiewicza 46—9 od go-

Amieejki VELOZ i YOLANDA. Nad program: Kolorowa atrakcja | nktualia

  
„Dai W:

Ч 3 : Polskę firmy wazech-
Paswiatowej — zabaz-|-

„ dziny 3-4popoł.

„ "Z za kotar studio
 

 
 

 

  

   

         

 

   
 

Polskie Kino Jaka kobieta ma prawo do szczęścia? Ma to Rordy wś a 20%000004%90000003 ana i E Zi je o sów

od - w u Ne. < а е je w

ŚWIATOWID| Zowakcjaw P 0 b u r Zy“:przy tl. Gmzaca, RAUKA LPoszÓKiw., sekab. kožsystay ar-|| pod względem ilości radiosłuchaczy.

w iespara i wada . 39 nej.1 : EPre NZLpz Że. K:„Pow- Ilość radiosłuchaczy w Polsce mk

* ":'щ‘…'‚ ‚'0“.‘._НЕ. ński 3 ннн POZNANIAK, 206 .—_* 1'$\ус:пц 1937 r., po ostatecznym oblicze-

komitazaa kochanków Luiza Ulrich i Gustaw Diessi>£: „=: iastytat - „ sym „rolnika, kawależ,TE+ be |za js sa saga ik
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— Niechsięmama iiczego nie chnął z ulgą, gdy staruszka z e dosprawy. Gdzie pan Žreeshovelė
'obawia — powiedziai Bunder. — okrzykiem upadła przy progu. nę|akta | różne dokument
| bodzi tylko o załatwienie forimal- ła i znieruchomiała = aa ask. ее
ności, poza tym. pan komisarz jest W. tej chwili podbiegł przodow- — Pańskiportfel!

Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuskiego. į

Bunder wszedž milcząco o kilka „sku. Zresztą ca dzwonię, śdy

| przekonany,

moim przyjacielem. Za'pięć minut nik, pochylił się nad kobietą, wziął
sprawa będzie załatwiona i jestem ją na ręce z delkatnością, na jaką

że inój przyjacielpan było stać tego olbrzyma, zaniósł
Jarowy będzie bardzó wyrozumiały sypialnii położył na łóżko.

‚ — Panie komisarzu —  powie-
[Dlaczego mama ciągle stoi? Prze- dział.-po.powrocie — ta pani jest
ze względu na stan zdrowia mamy.

do|wartość

— Proszę, panie komisarzu.
Jarowy wyłożył na stół całą za-

skórzanego portfelu i za-
czął ją starannie przeglądać.
—Patrząc na pańską matkę —

zaciął po cichu, nie podnosząc oczu
© stopni wyżej. n.e sam wracam do domu..

— To musi być bardzo przykre. — — l zawsze trzykrotnie? cież prosiłem,. aby. mama zawołała chora... naprawdę chora... na Bundera — przypomn ałem sobie

<Współczuję panu—podjął po сВч ) — — Nie. Tylko wówczas, gdy przypielęgniarkę i położyła ię do łóżka. — Przecież uprzedzałem pa-|dzień, gdy po raz pierwszy w Życiu

/ starając się mówić swobodnie i na-|chodzę w. towarzystwie osób, któ- —-Pani est chora? — zapytał nów! — zawołał Bunder. byłem z ojcem na polowaniu. -

wet kpiąco, lecz ton głosu zdradzał |rych... nie zapraszałem. Jarowy. i : 1 Jarowynie pokazal po sobie, že|obserwowališmy wėwczas taki obra-

/ znaczne zdenerwowanie. — Mam Zanim odpowiedział, drzwi się Spo,rzał przenikliwie. w. oczy jest rzeczyw.ście zaskoczony trochę|zek: samiczka, którą pies spłoszył,

:шпі‚еве. "że ta czynność jest dla|uchyliły i na progu ukazała się mat- Buncera, lecz niezależnie od tego, tym Wos Skinął na przo-jzączęła udawać postrzeloną, by ode

* pana szczególnienieprzyjemna, jeślil ka Bundera. W jej oczach Jarowy

dotyczy — że tak powiem — dobre- |spostrzegł obawę, która wzbudziła
co w nich spostrzegł, był przekona- downika i powiedział:

— Niech pan zejdzie na dół, za-ny, że cała historia z chorobą jest
ciągnąć psa od gniazda, chociaż nie
strzelaliśmy wtedy do ptaków. Ta

‚ $0 Ш.’оше%т'о Ale służba službą,|w n.m wspėlczucie dla staruszki.|Zmyślona w ostatniej chwili. telefonuje do urzędu ii powie, że jajmłość macierzyńska jest doprawdy

prawda?. lno wiedzieć, co pan| Nie okazał tego, mruknął parę słów — Tak, nawet bardzo chora 7 prosze, by pani doktór Wilkowska wzruszająca, lecz przykro patrzeć,

 

"u mnie spodziewa się znaleźć? przeprosin, wszedł. szybkim krokiem

— Jeśli znajdę, to zaspokoję ;do przedpokoju, obejrzał całe miesz-

chętnie pańską ciekawość. - Įikanie i uspokoił się, gdy stwierdził,

Wszyscy | trzej stanęli przedjże nikogo w nim n.e ma. |

drzwiami i Bunder nacisnął trzy- — Jeszcze raz przepraszam —

krotnie « na guzik dzwonka elek-, zwrócił się ponownie do matki Bun-

trycznego. Zrobił to z taką pew-, dera. — Jestem komisarzem policji,

nością siebie, że Jarowy nie zdążył. nazywam się Jarowy. Jeśli się nie
mu przeszkodzić,
— Pan nie ma kluczy? — zapyt

tał sięgając po cienki drut, którym

umiał otworzyć praw.e każdy. za-
mek, lecz w tejże chwili usłyszał

* kroki; zbliżające się do drzwi.
—Klucz od drzwi mam — 0-

świdjczął uprzejmie Bunder — ale
zapomniałem drugiego, do za!rza-

 |mylę, pani jest matką pana. Bunde-

oświadczył krótko Bunder.
— Postaramy się możliwie ostroż

nie wykonać. obowiązek — odparł

prowadzić. Niestety, inaczej być nie
może... Pani będzie łaskawa wejść
dopokoju.
—Tak, tak.; dobrze...—szepnęła

ledwodosłyszalnie. -

h lekarkę...
Jarowy — ale rew.zję muszę prze-| mną...

к— Chciatbym oszczędzić chorej
widoku, jak jej p niczym przestęp-
ca..— urwał nagle,

przybyła natychmiast. Jeśli nie będą
mogli jej znaleźć, niech przyślą inną

Panie: Bunder, proszę za

potarł czoło i
dodał: — Może pan pozwoli przy-

ra. Niestety, mam rozkaz przepro- Oderwała-się od ściany, poszła
wadzenia rewizji w tym mieszkaniu. szybkimi, jak gdyby utykającymi

Staruszka po dawnemu stała mil- kroczkami. Był to "raczej beg —
cząco na tym samym miejscu, tylko. chwiejny, ulejący i jednocześnie
cierpienie i strach wystąpiły; wyraź- gwałtowny, —który "przypominał

niej na pomarszczonej twarzy. Po ostatnie skoki śmiertelnie postrzelo-
ostatnich słowach Jarowego oparła nego żwierżęcia.* Widok był taki
się chudym ramieniem o ścianę. przykry, że Jarowy niemal west-

najmniej zamknąć drzwi do syp.alni
matki?
— Niel — zawołał Jarowyi stłu-

mił głos, gdy spostrzegł, że postać,
leżąca na łóżku, poruszyła się lek-

iko—Nie, panie Bunder. Nie pozwo-

gdy się objawia w stosunku do do-
rosłego syna, a on to przyjmuje z
niewzruszonym spokojem... — urwał
i obrzuciłmłodego człowieka szyb-
kim spojrzeniem.

Bunder stał przed nim, trzymając

w kieszeniach mocno zaciśnięte

p'ešci i patrzał gdzieś ponad jego
głowę.
— Często jest. ciężej przyjąć ofia-

rę, niż ją złożyć — odpowiedział
przeciąśłym dziwnie opanowanym
głosem. — Można panu zapropono-
wać apr ię, dopóki lekarka nie zbada pań-

skiej matki i nie stwierdzi, że ona-

jest rzeczywiście chora... Przejdźmy

„Hm... A skąd pan ma ten
banknot aśielęki?
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