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Min. Swietostawski o zajściach
 

 

w szkołach akademickich

WARSZAWA, 22.1. Wczoraj ko-
misja buużetowa Sejmu obradowała
nad preliminarzem budżetowym mia.
oświaty. Na wstępe, trzy godziny
trwającą, mowę wygłosił p. minister
Świętochowski, obrazując działalność
ministerstwa.
Mówił po kolei o wszystkich dzia-

łach szkoin ctwa, wreszcie przeszedł
do stanu rzeczy w szkolnictwie wyż-
szem, Skarżył się minister na „nie-
zdrową agitac,ę i demagogię"* pew-
nych kół młodzieży akad., budzą-
cych nieufność do „Tow. Przyjaciół
Młodzieży Akadem.”, wreszc.e prze-
szedł do zajść w szkołach wyższych:

„Niepodobna pominąć milczeniem
— mówił minister — sprawy rozru-
chów, które miały miejsce niemal we
wszystkich miastach un.wersytec-
kich. Powody tych rozruchów są
wszystkim znane. Rozpolitykowana
część młodzieży stoi na stanowisku,
że powinna wszelkimi sposobami, a
więc także za pomocą gwałtu, bicia,
używan.a aymnych świec, broni, u-
rządzania blokad w domach akade-
mickich, lub w samych uczelniach,
prowadzić akcję, skierowaną prze-
ciwko żydom. Należy: stwierdzić, że
to zachowanie. się młodzieży: znaj«
duje, niestety, poparc.e części star-
szego społeczeństwa. 2

Młodzież występuje wciąż 2 żąda
niami, aby władze akądemickie wy»
dały zarzączenie, przeznaczające. ż
góry oddzielne miejsca dla żydów i
dla chrześcijan. Wydanie tak.ego za+
rządzenia uważam zą niemożliwe,

Nie ulega też wątpliwości, że tym,
co kierują ruchem tej części młodzie-

(Telefonem od własnego korespondenta).

ży, wcale nie chodzi o oddz'elne ław- wie krótkim czasie otworzyć Uni- kopanego, t.j. od przedwczoraj, War-
ki, nikt bowiem nie mógłby uwie-
rzyć, że dla tak błahego powodu go-
izono by się na zaprzepaszczenie
trymestru 50 tysięcom młodzieży..

wersytet i porozumiewa się w tej
sprawie z władzami akadem ckimi.

Muszę jednak zaznaczyć, że gdy-
by zaszła konieczność ponownego
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Bogłskio rekostrnei c rządzie
WARSZAWA, 22.1. Od chw:li po- ostrzegają wszakże przed dawaniem

wrotu marsz. Rydza-Śmigłego z Za- wiary tym pogłoskom.

Tak samo mało prawdopodobnie
szawa jest znowu pełna plotek poli- wygląda pogłoska o ustąpieniu p. Ka-
tycznych, głównie na temat różnych weckiego, wiceministra spraw we-
zmian w rządzie. Charakterystycz- wnętrznych, mającego w tym mini-

Muszę z przykrością stwierdzć, zamknięcia którekolwiek z uczelni ne jest, iż w pogłoskach tych nie jest sterstwie istotnie przemożne wply-
(że ani ta młodzież, o której tutaj mo+
wa, ani sjimpatyzuąca z nią część
starszego społeczeństwa, nie zdają
sobie sprawy, że przażywania przez
cały świat chwila dziejowa jest tak
poważna, że wymaga jak najdalej
posuniętego skup enia wszystkich
szczerych patriotów i prawych oby-
wateli Rzeczypospolitej. Szerzenie
w tym czasie zamętu, zaprawianie
młodzieży do anarchii, jest psychicz-
nym rozbrajanem Polski. Nie mogę
uwierzyć, aby ktokolwiek z nas tego atak przeciw duchowieństwu, a w!
sobie życzył. Jest więc głęboki tra-
gizm w tym skrajnym  zašlepieniu
menerów ruchu antysemickiego, któ
rzy nie widzą, jaką przysługę oddają
tym elementom wywrotowym, dla
których zamęt w Polsce jest rzeczą
najbardzie; laną.

Utrata roku szkolnego w walce o
miejsce w salach wykładowych jest
nietylko stratą w ich życiu osobis-
tym, ale również. niepowetowaną
stratą dia Polski, która obecnie, jak
nigdy, potrzebuje sił do prowadzenia
prac rozwojem kultury i sił 0-
bromnych kraju. :
ОМ 2w.ąžku:z tym chciałbym o-

świadczyć, że opinia publiczna nie
zrozumiała, dlaczego uważałem za
konieczne zarządzić zamknięcie Uni-
wersytetu Stefana Batorego. Musia-
łem się zdecydować na ten krok sta-
nowczy wówczas, śdy Rektori Se-
nat, mimo usiłnych starań, nie zdo-

: ych, nie dałoby się uniknąć u-
„aty dla młodzieży roku akademic-

- Po m'nistrze przemawiał najprzód
referent Pochmarski, później zapisali
się do głosu nimal wszyscy członko-
wie ikomisji. Dyskusja toczyła się,
niezwykle chaotycznie, niemal o
wszystk m. Charakterystyczne jest,
iż posłowie „naprąwiacze”' usiłowali
bagatelizować stan rzeczy w szko-
łach wyższych, natomiast prowadzili

obronie Związku Naucz. Polsk.
Pose łKamiński rozpoczął w tym

duchu dyskusję, w sprawie zaś zajść
w szkołach akademickich, mówił, iż
uważa je za „endęcką grę politycz-
ną' i ostrzegał przed kadzeniem

j młodzieży”.
Neco głębiej potraktowa sprawę

szkół akadem. pos. Budzyński, który
podniósł, iż nie įėst zwolennikiem
olerowania żydów, jako arbitrów w
życiu polskim. Tymczasem są oni
„arbitrami życa gospodarczego, sta-|
ją się arbitrami kultury polskiej,
wreszcie włażą z kaloszami w duszę
polską”. Mówca zapytywał ministra,
dlaczego nie chce wydać zarzącze-
nia w kwestji oddz elenia akademi-
ków żydów od chrześcijan? Czyż
mamy dopuścić do tego, by Polacy
bili się między sobą o żydów?

Dyskusja, bardzo chaotyczna,
trwała do późna w nocy.

'

wymieniane nazwisko premiera, gen. wy. 3 lutego ma on rzekomo ustąpić,

Składkowskiego, który miałby pozo- a na jego miejsce ma być mianowany
stać, Natomiast brani są w rachubę p. Jerzy Paciorkowski, b. min. Opie-
inni ministrowie, Koła orientujące ki Społecznej, a obecnie dyrektor
się lepiej w dzisiejszej sytuacji, dep. politycznego w min. spraw

wewnętrznych. -
| ’ 18%

W SZKOŁACH WYŻSZYCH
įTeleionent od własnego korespondenta). >

WARSZAWA, 22.1. Wyjechał do wileńską.
Lwowa dyrektor departameniu szkół _ W/ uniwersytecie warszawskim w
wyższych w min. oświaty, p. Ale- przyszłym tygodniu zakończone zo-
ksandrowicz. Ma on odbyć naradę stanie dochodzenie dyscyplinarne w
z rektorami uniwersytetu i poliiech- sprawie listopadowej blokady uni-
niki w sprawie sytuacji w tych szko- wersytetu. Kilkanaście osób nie sta-
łach w związku ze strajkiem mani- wiło się na wezwanie, dia złożenia
iestacyjnym,którysiętamodbyłdla zeznań. Wysłano impowtórnewe-
zsolidaryzowania się z miodzieżą zwania. ‚

Pewna poprawa zdrowia OjcašwW.
! RZYM, 22.1, Agencja Stefani do- tei, ną którym, siedząc, przyjął
"nosi: Po nocy niespokojnej, Papież mons. Ottaviani. W tymże czasie w
dziś zrana czuł się nieco lep ej, rów-jkaplicy Sykstyńskiej odbywało się
nież i lekarze stwierdzili pewną po-|uroczyste nabożeństwo żałobne z
jprawę. O godz. 11-e; zrana przenie-|okazji rocznicy zgonu Papieża Bene-
„siono Ojca św. na wygodniejszy. fo-|dykta 15-go. Papież wysłuchał całej

żałobnej Mszy św.

   

Mdocz PRA OKEASA ) а : į
ё "tali, poe> en wy-

ikladėw, doprowadziė do zgodnego|
Podwy ższenie ewiąmaia.. sprawy zajmowania

emisji kwoty biletów przez studentów miejsc w salach wyr
kładowych i wytworzyła sę sytue

Skarbowych acja, wobec której Rektor nie mógł
Czy mamykryzyssprawiedliwościł

Budżet min. sprawiedliwosci w komisji SenatuWARSZAWA, 22.1. Na wczoraj-
szym posiedzeniu Rady Ministrów,
uchwalony został projekt ustawy, u-

ruuchomić wykładów na Uniwersy-
tecie i zgłosił swą rezygnację, którą,
wobec nieodwołalnej decyzji p. prof.

poważnający rząd do podwyższenia] Jakowickiego, zmuszony byłem z ża-
kwoty emisji biletów skarbowych
z 300 do 450 milionów zł. į

lem przyjąć do wiadomošci. M.ni-
sterstwo dąży obecnie, aby w możli-

: 5

Poznań nie wybrał nowego prezydenta
miasta

POZNAŃ (Pat), 22.1. Na dzisiej-
szym posiedzen u rady miejskiej mia-
ły oabyć się wybory prezydenta mia-
sta. Fo zagajeniu obrad, przeastawi-
ciel Klubu Narodowego odczytał de-
klarację, która stwierdza negatywne
ustosunkowanie się do sprawy wy-
boru nowego prezydenia miasta. Po
tej deklaracji radni Klubu Narodor

dzenie zostało zamknięte z powodu
braku quorum.

(Od rea. — Depesza ta jest męt-
na, nie podaje bowiem powodu tego
„negatywnego ustosunkowania”. —|
Chodzi o to, że rada mie,skaPozna- |
nia dokonała już wyboru prezydenta
miasta w r.1954. Został nim p.Miecz-
kowski. N.e zatwierdziło go jednak

wego opuścili salę obrad, a posie-min. spraw wewa.

Kto wygrał
Pierwsze ciągnienie.

20.000 zł. — 104845.

10.00 zł. — 88256.

5.000 zł. — 97513.

I

|

na loterii?
Drugie ciągnienie.

25.000 zł. — 89020.
10.000 zł. —<+10094.
5.000 zł. — 110 21645 31141 35915

WARSZAWA, 22.1. Komisja bud-
żetowa. Senatu obradowała dz.ś-nad
budżetem min. sprawiedliwości.

Na wstępie referent sen. Radzi-
wiłł wspomina o kryzysie ideowym,
który przeżywa świat, a który mu-
siał się odb'ć i w dziedzinie prawa.
Nawet wyraz „sprawiedliwość stra-
cił ten autorytet, który dotychczas
miał.

Mówiąc o działalności ustawo-
|dawczej, sprawozdawca wskazuje na
chaos prawny w Polsce.

Wspominając następnie o projek:
„cie prawa prasowego i ustawy dz.en-
nikarskiej, sen. Radziwiłł sądzi, że
obecny stan rzeczy w tej dziedzinie,
Ikłóci się wybitn.e z postulatem ładu
prawnego.

Warunki dla należytego wymiaru
sprawiedliwości są u nas niesprzyja-
jące. Personel jest przemęczony, u-
posażenia są niewystarczające. Sę-
'"dziowie grodzcy otrzymują uposaże-
п'а mniejsze, niż woźni w jednej z
fabryk państwowych wytwórni u-
zbrojenia. Slan budynków i lokali
sądowych jest opłakany. |

Po krótkim omówieniu spraw ad-

poderwały zaufanie ludności do wy-.
miaru sprawiealiwości. Mówca wspo-
mina pacyfikację w Małopolsce
Wsch., i miejsce odosobnienia, gdzie
decydowały, względy  admin.stra-
cyjne. |

Sen. Śliwiński zaznacza, że usta-
wy nasze pisane są często stylem tak
zawiłym, że „trzeba przedzierać się
przez nie, jak przez wilcze doły i
druty kolczaste”. —

l

!

|
| MADRYT, 22.1. Ewakuacja sto-
licy odbywa się w tempie przyspie-
szonym. 30 autokarów, przybyłych
z Katalonii, odjechały z powrotem
do Barcelony z 750 ewakuowanymi.

Wczoraj wieczorem o godz. 21
m. 30 lotnictwo powstańcze ponow-
n.e bombardowało Madryt, zrzuca-
jąc kilkanaście bomb na różne dziel-|
nice.

!  Ogodz. 23-ej rozpoczęła się in-;
tensywna kanonada na całym fron-

l
'

Sen. Pawelec zaznacza,že mini-
sterstwo -spraw.edliwości powinno
się przyczyniać do wzrostu poczucia
prawa w społeczeństwie, a w Polsce
szerzy się kult niekompetencji.

Sen. Evert zwraca uwagę na sze-
rzące się objawy przestępczości w
kraju.

Głńwna przyczyna tego leży w
nędzy.

Po zakończeniu dyskusji, zabrał
głos p. minister Grabowski.

х

BombardowanieMalagi
kėw zmobilizowano do robėt torty-
fikacyjnych.
Do Malagi przybył poseł z labour-

pary Marley. Był on świadkiem za-
top.enia przez łódź powstańczą stat-
ku „Komsomoł”, przy czym urato-
wano tylko kilka osób z załogi.
OKRĘTY FLOTY NARODOWEJ

BĘDĄ ZATRZYMYWAŁY
WSZYSTKIE OKRĘTY, |

SAN SEBASIAN 22.1, Kadiostacja
powstańcza komunikuje: zgodnie z 2.000 zł. — 28842 44446 48726 62518 102728 113903,

55816 58084 76969 79080 115861 2.000 zł. — 34771 94667 96840
116614 124829 132147 143143 144882 102601 111071 135250 151203 160890;
147892. | 167004 173005 174777.

1.000 zł. — 13622 21087 30421! 1.000 zł, — 404 1558 9593 10806
32324 35340 54001 57891 60497 61677 16336 20129 21906 41043 41398 44425,
65685 72740 83135 85972 86378 86810 54955 54955 57142 65841 75150 84599
90283 91461 96410 97541 98919 890888 7 111650 120532 128588
107971 108750 115120 119340 120362 145875 1 152763 154781 159294
129911 139953 143432 156813 173138 161053 167436 173267 180209 181417,
177754 189188 193580. i AS:

wokatury, mówca oświadcza:
Wstosunkudo ub. r. zmieniło się

tylko jedno—— oto wszytkie braki i
niedomagania stają się z roku na rok
coraz iej niebezpieczne,
bardziej niepokojące.

Niestety — musimy stwierdziś, że
w ramach obecnego budżetu nie mo-

cie madryckim. Wybuchy pocisków rozkazem głównej kwatery powstań
następowały jeden po drugim bez czej okręty floty narodowej będą
przerwy. х (zatrzymyiwaly wszystkie okręty,
MADRYT, 221. Donoszą z Gijon: płynące na wodach terytorialnych,

<oraz Artyleria powstańcza bombardowa- które będą rewidowane i w razie
ła pozycjePE na prawymposiadania na pokładzie broni, lub
brzegu rzeki Jalon. Z Malagi dono- przemytu będą odprowadzane do

‹ : „szą, że zrana samoloty powstańcze Ceuty. Dotychczas skierowano de
"7 nic zrobić, ||| ! zrzuciły na miasto bomby zapalają- Ceuty 7 okrętów rządowych, które
5 aepo m. WE a+ po południu powtórzyły bóm-Ai będą używane -
ecykiewicz, który wskazuje, w bardowanie. Kilka tysi: robotni- jako jednostki pomocnicze fl

ostatnich latach zaszły fakty, które| a R sca, Е INE
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KRUPUJEMNIY
Prasa, doniosał zgodnie, iż nie-

dawno Bank Gospodarstwa  Krajo-

wego nabył majątek senatora, mi-

nistra, sanatora Leona  Janty-Pół-

czyńskiego w powiecie tucholskim.

Jest to w krótkim czasie już trze-

ci interes rządu. Na Polesiu kupił

rząd od Jarosława hr. Potock ego

wielki kompleks lasów za 9 mil. 100

tysięcy złotych. Od kapitalisty fran-

cuskiego Boussac'a przejął rząd ak-

cje fabryki z Żyrardowa za sumę 45
mil „fr. iran., czyli około 11 mil. zł.

Wydaje nam się, iż ta ulewa za-
kupna przez rząd : jego banki wiel-

kich obiektów, zaczęta około Nowe-

$o Roku, natrafiła na „czasy uro-
Gzajne' dla takich interesów. Rok
1937 może nam przynieść niebywały

dotąd rozmach w powiększeniu
przedsiębiorstw państwowych.
W umowie pożyczkowej polsko-

irancusk.ej jest punkt, który upo-
ważnia Francję do zatrzymania su-
my 550 mil franków na spłaty wie-
rzycieli francuskich. Co to znaczy?
Znaczy to, że Francuzi otrzymają

owe 550 mil. franków od rządu pol-

skiego, a rząd polski rozliczy sę z

koler z tymi, którzy są winni Fran-

cuzom. Będą w tym rozrachunku

długi rządu i jego banków, ale obok
nich będą długi przemysłowcówi

kupców oraz różne poboczne .ntere-

sy, jak ów spór o Żyrardów lub o

Elektrownię warszawską, albo o

Francusko - Polskie Tow. Węglowe

i Ł p. Ileż przy takim rozrachunku

 

Dobry opał dostarcza „Centroopał"
TEL. 17-90,

 

ZAMKOWA 18112.
A

 

Ruch w obozie sanacyjnym
W czwartek o g. 6:30 rano po-

wrócił do Warszawy z krótkiego
uriopu wypoczynkowego, spędzone-
go w Zakopanem, marsz. Śmigły-
Rydz.

, Przyśpieszenie powrotu marsz.
Śmigłego-Rycza nastąpiło dość nie-
oczek.wanie, gdyż początkowo urlop
marsz. Śmigłego-Rydza miał poirwać
c6 majminiej do początku lutego. Ko-
ła polityczne łączą ten wcześniej-

szy powrót z bliskim ogłoszeniem
zasad obozu płk. Koca.

Uporczywie powtarza się po-

głoska, że nastąpiło już zakończenie

prac przygotowawczych płk. Koca
oraz, że ogłoszenia nowego obozu

należy s.ę spodziewać najdalej do

końca stycznia. W. każdym razie
powrót marsz. Śmigłego-Rydza bę-

dzie początkiem ożywienia sezonu

politycznego.

Koleje walczą ze śniegiem
Žamieci i zaspy śnieżne powodu-

ją liczne opóźnienia pociągów, u-
szkodzenia urządzeń  teletechnicz-
nych i zabezpieczających ruch  po-
ciągów a nawet i przerwy w ruchu
pociągów.

Aby zapobiec tym wypadkom,
dyrekcja kolejowa w Wilnie zorga-
nizowała jeszcze przy końcu jesieni
specjalną służbę ostrzegawczo-prze-
ciwśnieżną i ustaliła plan jej pracy,
polegający na tym, że musi ona dą-
żyć wszelkimi środkami do „utrzyr
mana ruchu pociągów, zwłaszcza
na liniach głównych. W tym celu w
dzień i noc, aż do minięcia stanu
zagrażającego ruchowi pociągów,
zorganizowano na wszystkich li-
niach, poza zabezpeczeniem torów
zasłonami przeciwśnieżnymi,  spe-

„cjalne pogotowie ostrzegawczo-prze-
_ciwśnieżne, oraz zastępy
ków uzbrojonych w łopaty, którzy
towarzyszyć będą każdemu pasa:

robotni-,

żerskiemu pociągowi nocnemu.

Na lin ach mniej ważnych, w ra-

 

nasunie się sposobności*ido oddania
w ręce rządu pakietu akcji alek-
trycznych „węglowych, chemicznych,
bankowych i imnychl

Z Rzeszą Niemiecką zawarł rząd
polski już drugą umowę kompensa-
cyjną. Jeszcze nie odebraliśmy, to-
warów na sumę około 82 mil. zł. za
przewozy kole,owe w dawniejszych
latach, a już zobowiązaliśmy się do
przyjmowania nowej part.i towarów
za przewozy w r. 1937. Rząd polski,
mimo wezwań, nie chce ogłosić
szczegółów ostatniej umowy. W,
każdym razie, ogólnie sądząc, ma
rząd polski u Niemców różnych to-
warów na sumę 100 mil. zł. Będą to
maszyny, samochody, chemikalia i
t. p. Cóż z tym towarem zrobi rząd?
Część użyje oczywiście sam w elek-

trowniach, w kolejach, może w woj-

sku, a resztę sprzeda lub da do
| spółki jako udział.
| Owe umowy z Francją i z Niem-
cami nie wyczerpują oczywiście

wszystkich sposobności. Umowy ze

Szwecją, z: Włochami, ze Szwajcarją
litd „mogą się również zakończyć zbo

gaceniem się rządu i pow.ększeniem
ilości przedsiębiorstw państwowych.

Prócz celowego i świadomego po-

większenia przez rząd ilośc. przed-

siębiorstw, coraz. częściej nabywać
zaczną różne majątki i przedsiębior-
stwa — banki państwowe z musu,

aby ratować sumy, zabezpieczone
hpoteką, zwłaszcza Bank Gospo-

darstwa Krajowego znajdzie się w

„tym przymusowym położeniu setki

ae,
į ważamy to brnięcie rządu w

„coraz to nowe interesy za szkodliwe

|dia państwa. Jestto polityka, znaj
"dująca poparcie chyba u socjalistów
Ji skrajnych radykałów. Socjaliści i

 

 

£cha afery Stawiskiego
Masoreria „zlikwidowała sprawę Prince'a
PARYŻ 22. Zarządzeniem

władz sądowych zamknięta została
ostateczne słynna sprawa sędziego
Princea, przewodniczącego sądu pa-
ryskiego, któremu podlegały docho-
dzenia, prowadzone w sensacyjnej
aferze Stawiskiego. Sędzia Prince,
który zginął tragiczną śmiercią pod
kołami pocągu w niewyjaśnionych
„dotąd okolicznościach, był przez
j część. opinii paryskiej uważany za
ofiarę kampanii prasy prawicowej,
której akcja popchnęła go ido sa-

LSO ANGELES 22.1. Biura me-
teorolog czne donoszą, że mrozy

jnienotowane od r. 1913 grożą uno-
„dzajom w  Kalifornii poludniowej.
| Przypuszczalne straty obliczane są

60 tys. ludzi bez
NOWY JORK 22... Obszar po-

łożony pomiędzy górami Allegheny
a rzeką Mississipi został nawiedzo-
ny przez wielką katastrofę powo-

Potęga Narodu Polskiego opiera
się nie tylko na 33 milionach oby-
wateli, żyjących w Rzeczypospolitej,
lecz również na 8 milionach Pola-
ków, zamieszkałych poza granicami
Państwa Polskiego.

Polonia Zagraniczna to jeden
masyw polskości, związany z Polską
współną historią, kulturą, językiem.
W ciągu miesiąca, do dnia 14 lu-

tego 1937 r. pod hasłem: Polonia
Zagraniczna dła Macierzy—Macierz

 
zie bardzo silnych zamieci śnież-| |udowcy głoszą wywłaszczenie fol- dla Polonii Zagranicznej, odbywa
nych, dopuszczone będzie  zmniej-

szenie składu pociągów, nawet od-

wołanie niektórych pociągów — пос-

nych itp. Pociąg jednak nie może

być zatrzyamny na szlaku w zaspie

śnieżnej. Gdyby wszystkie środki

walki z zaspami zawiodły, w osta-

teczności pociąg wolno będzie za-

trzymywać tylko na takiej stacji,

gdzie jest bulet z gorącym: napojami

oraz gdzie są odpowiednie urządze-

nia wodociągowe dla dostarczenia

wody parowozom.
Pogotowie ostrzegawczo - prze-

ciwśnieżne i inni kolejarze będą

cągle roztaczać nadzór nad liniami

i w razie potrzeby muszą natych-

miast, bez względu na porę przystą-

pić do oczyszczania zagrożonych to-

rów od przeszkód śnieżnych.

Nowe udogodnienia dla eksportu drzewa

z ziem wschod.ica do Niemiec
W Brześciu n/B. są 4 tartaki,

które eksportują drzewo tarte i nie-
obrobione do Niemiec. Dotychczas
tylko dwa z nich, położone przy
stacji Brześć Centr. i Pol., korzysta-
ły z bezpośredniej taryfy związko-
we pólsko-niemieckiej, czego po-
zostałe tartaki, znajdujące się przy
stacji Mutchawiec-Przystań, były ро-
zbawione i tym samym musiały wy-
syłać towar za taryłą łamaną, co

_ znacznie podrożało koszty przewozu

i zmniejszało zdolność konkurencyj-

ną tych przedsiębiorstw.
Na wniosek DOKP-w Wilnie m-

nisterium komunikacji włączyło

stację Muchawiec - Przystań do ta-

ryty polsko-niemieckiej z ważnością

od 8 b.m. Udogodnienie to ułatwi
wyfbitnie ekspori drzewa z ziem

wschodnich do Niemiec i przyczyni

się niewątpliwie do ożyw.enia rynku

drzewnego w Brześciu i okolicach. ›

ZEZZOWOCE EOAEKOOWAEPZAOOAÓ

STPAJK RZFEŹNIKÓW W PARYŻU

   
W Paryżu trwa strajk pracowników

sówka strajkujących
w

GA

rzeźni miejskiej. Na zdjęciu — ma-
na podwórzu rzeźni,

/warkėw i konfiskatę kopalń i fab-
ryk. Sanatorzy przejmują na rzecz

| państwa fabryki i folwarki, ale naj-

częściej dobrze za nie płacą.

wychodzą na tym źle; ileż to posad

 

Ifachowców?! Dla nas jednak taki
wynik nie jest dobrym. Pieniądze

jpaństwowe, wyciągane z kieszeni

podatników, winny służyć państwu

i obywatelom.
Ne oczakoń 1937 r. ponawiamy

nasze przestrogi. Powiększenie ilo-

ści przedsiębiorstw państwowych za
podatkowe czy -pożyczone pienią-

cze jest marnowaniem pieniędzy,

 

które sto razy pożyteczniej mogą

być użyte.
= Stanisław Rymar.

 

sport.
t8 KLUBÓW LITEWSKICH I ŻY-
DOWSKICH OGŁASZA BOJKOT,

POLSKIEJ „SPARTY*.
Z Kowna donoszą, że bojkotem

Polaków objęty został również sport
polski. 16 litewskich klubów spor-
towych i dwa kluby żydowsk.e złor

żyły dyrektorowi izby wychowania
fizycznego oświażczenie, że zrywają
wszelkie stosunki sportowe z pol-
skim klubem „Sparta“. Kluby te nie
zamierzają w przyszłości organ z0-

wać ze „Spartą' zawodów towarzy-

skich i nie będą brały udziału w roz-

grywkach ze „Spartą“ 0  mistrzo-

stwa we wszelkiego rodzaju spor-

tach. Jako motyw bojkotu wspom-
niane kluby podają „Demonstracyj-
ne używanie przez „Spartę” języka
polskiego i poniew.eranie litew-

skiego”.
Onegdaj miała się odbyć gra w

siatkówkę drużyny żeńskiej „Эраг-

ty” z drużyną: litewskiego klubu

„Grandis“. Drużyna „Grandisa“ nie
stawła się na zawody, „Sparcie|

zaś nie pozwolono wejść na boisko.

Niespodziewana i niezasłużona  im-

80)karas os ze strony dotychczaso-
wych kolegów z boiska, jak pisze
„Dziennik  Kowieński”, pozbaw a

naszą „Spartę' współzawodnictwa

sportowego z obcymi drużynami, bę-

ącego pewnym czynnikiem rozwo-

ju sportu.

į

(, Emigracja żydów
do Palestyny

W okresie od 1 do 15 bm. z tere-
nu Wileńszczyzny wyemigrowało @о
Palestyny z górą 10 rodzin żydow-
skich, 1 сгасусЬ około 50 osób.

‚ Stosunkowo nikła liczba emi-
grantów tłumaczy się brakiem cyt-
tyfikatów na wyjazd, chociaż chęt-
nych jest sporo. (h)

Nie |

idobrze płatnych tworzą. dla swo ch!

zagranicą.
\
i
 

|Н

i
'

działalność
WIEDEŃ. 20.1. Z kół poinformo-

wanych donoszą, iż w niektórych
„austriackich krajach związkowych
odbyły się ostatnio zebrańia człon-
„ków  rozwiązanej
|preiekstem zebrań

 

likwidacyjnych.
| Na zebraniach przemaw.ano w spo--
sób dość ostry” przeciwko” rządowi,

SF dwa

leczFala mrozów nie ustępuje,
bar-przeciwnie wzmaga s.ę coraz

dziej w całej Wileńszczyźnie.
Wczoraj rano о godz. 7-ej w

Wilnie temperatura spadła do 19
st. poniżej zera. Na prowincji mróz
dochodził do 22 st. |

Skutkiem mrozów w ciągu dnia
wczorajszego zmniejszyła się znacz-
nie frekwencja na ślizgawkach i

"kręgu jest sparaliżowana.
się zbiórka na szkolnictwo polskie

Heimwehry«. pod.

mobójstwa. Druga część społeczeń-

stwa uważała, iż padł on ofiarą

morderstwa, 'nspirowanego przez

wysoko postawionych  współwino-
wajców w aferze Stawisk.ego.

Obecnie orzeczeniem sądu cała
sprawa zostaje zamknięta i umorzo-

no prowadzone dotąd dochodzenie

przeciw Aieznanemu mordercy.

Orzeczenie sądu może być interpre-

towane jako przychylenie się władz
do tezy ' samobójstwa sędziego
Prince.

Nienotowane mrozy w Kalifornii
na 112 milionów dolarów. Mrozy są

straszliwe: w stanie Neaada zano-

towano —49 c., w Cardova — 38 c.,
w San Francisko —34.

Katastrofialna powódź w Ameryce
dachu nad głową
dzi. Wedie aotychczasowych obli-

czeń 25 tys. ludzi znajduje się bez

dachu nad głową. Donoszą poza tym

0 konieczności ewakuowania 13 tys.

osób stanu Ohio. Inżynierowie prze-

widują, że katastrofa może przybrać

rozm.ary powodzi z roku 1927. W
stanie Centucky poziom wód gwał-

townie się podnosi. Tysiące osób

schroniły się na sąsiednich wzgó-

rzach. Mieszkańcy: Cincinnati $o-

rączkowo wzmacniają wały ochron-

ne. Dziesięć stanów zażądało po-

mocy.

CINCINNATI. 22.1. Powódź w

dolinie Ohio pozbawiła już dachu

nad-głową zgórą 80 tysięcy osób.

Działatność przemysłu w całym ©-
Daje się

odczuć dotkliwy brak wody do pi-

cia. - Straty obliczane są na wiele

milionów dolarów.

Austriacka Heimwehra rozpoczyna
nie.egaliią
domagając się ponownego  zowgani-

zowania Heimwehry. W kołach poli-

iycznych wyražają obawę, že. ewen-
Vialne: wykorzystanie  powylėszego

ruchir przez. propaganaę narodowo-

socjalistyczną może stać się niebez-

pieczne dla rządu.

Wileńszczyzna w okowie 20 st. mrozu
wzgórzach antokolskich, gdzie wpra-
wiany jest sport saneczkowy i nar-

ciarski, Zanotowano kilka wypad-

ków odmrożenia nóg i uszu.

Na rzece Wilii płynie coraz bar-

dziej gęsta kra.
Kzeka Wilenka i Wilia w swym

górnym b.egu stanęły na całej sze-
rokości. (h)

Wywóz zwierząt żywych
Dość poważną pozycję eksporio-

wą Wileńszczyzny stanowią świnie.
Źwłaszczą ostatnio uzyskanie kon-
tyngentėw na wywóz do Austrii
zwiększyło możliwości wyłkorzysta-
nia tej gałęzi produkcji rolniczej.
W ub. m. wywieziono 42.000 kg.i 

przetworów
Popyt na smołę drzewną spowo-

dował, że ceny na ten produkt pod-
niosły się około 10 proc. Wywiezio-
no smoły około 20 wagonów i 6 су-
stern terpentyny  nieoczyszczonej

Wi

trzody bitej.żywca 354000 kg.
głównie doWywóz kierował się

Niemiec i Austrii,
Obok trzedy zaznacza się także

pomyślny zwrot w dziedzinie ho-

dowli son. Ostatnio wywieziono

partię 60 sztuk koni roboczych do

i

| Anglii i Szwecji. (s)

Pomyślna sytuacja na rynku
drzewitych
(Austria i Czechosłowacja). Również

dość silna jest tendencja na rynku

drzewnym.  Wywieziono 3500 tonn

tarcicy i 2.800 m* różnych dykt

(Anglia i Niemcy). (s)

Ino ośrodkiem importu
z Czechosłowacji

Z dniem 1 stycznia b. r. została

włączona do taryły czechosłowac-

ko - polskiej, dla wyrobów szkla-
nych i porcelanowych, oraz szkła,

tacja Wilno. Równocześnie włączo-

no do tej samej taryfy punkty gra-

n'czne pod Mikaszewiczami, Olech-

nowiczami, Stołpcami, Turmontem i

Zahaciem, jako punkty „dla tranzytu

tych wyrobów do ZSRR. i Łotwy.

Pomoc bezrobotnym to nie jałmużna,
toobowiązekinakaz

 



„SKONSUMOWANY
TEMA!"

Na środowym posiedzeniu komisji

budżetowej Senatu, wywiązała się

obszerna dyskusja o stosunku rządu

do Izb Ustawodawczych.
Referent budżetu prezydium Rady

Ministrów stwierdził, że stosunek

rządu do parlamentu „budzi wśród
wielu członków Izb . coraz większe

zastrzeżenia”, że  „zarysowują się

rozdžwięki na tle pojmowania kon-

stytucji” i że te rozdźwięki, wywo
łane stanowisk'em rządu „dotyczą

samych podstaw egzystencji". Izb U-

stawodawczych.
Takie ujęcie sprawy zdawało się

świadczyć o poważnym konflikcie

pomiędzy Izbami a rządem, który w

innych niż nasze stosunkach i w od-

miennym środowisku  parlamentar-

nym musiałby doprowadzić do zasa-

dniczych rozstrzygnięć.

Ale, jak słusznie mówi poeta, „u

nas inaczej”. Skończyło się wszystko
na _ autocharakterystyce premiera,

paru anegdotach o Suworowie i czło-

wieku, który w 50 roku życia chciał
się uczyć tańczyć oraz na zapewnie-
niu gen. Składkowskiego, że „jeśli
jest nieodpowiedni, to sam się powoli

"skompromituje i wykruszy“.

Pozostawiwszy przeto zagadnienie
powolnemu dzialaniu czasu i normal-

nej ewolucji, premier uznał „temat w

dużej części za skonsumowany“.

Tym bardziej, że już raz przemawiał

w tej kwestii w Senacie i „miał zasz-

czyt otrzymać średnie oklaski".

Senatorowie usiłowali dowieść

gen. Składkowskiemu, że oklaski nie

oznaczają „skonsumowania tematu”,

że dostał je za „szczerość”, która w

Senacie jest ceniona, że uznanie dla

szczerości nie jest jednak równo-
znaczne z uznaniem dla jego argu-

mentów.

_Jeden nawet z nich „śmielszej na-

tury' wskazał na to, „że oklaski, to
słabe. oparcie, gdy: przebrzmią, na-

tychmiast można się przewrócić”, ale
w ostatecznym wyniku wszystko ró-

zeszło się po kościach.

'Czy mogło być zresztą inaczej?

tosunek rządu .do Izb Usiawodaw-

czych zależy od głębszych przyczyn

niż styl polityczny premiera Skład-

kowskiego. Jest on wynikiem całego
systemu w jakim żyjemy, przede
wszystkim zaś pochodzenia usano-

wanego parlamentu .
Jeśli senatorom chodzi o zewnętrz-

ne pozory, to być może, że inny pre-

mier ułożyłby je ku większemu ich
zadowoleniu. Ale jeśli chodzi o istotę

stosunku władzy wykonawczej do

parlamentu .przez siebie stworzone-

g0, to trudno przypuszczać, aby mógł

on ulec zasadniczej zmianie dopóki
nie ulegnie zmianie sam parlament.

Nie należy zapominać, że olbrzy-

mia większość społeczeństwa pol-

skiego nie wzięła udziału w wybo-

rach, że obecni senatorowie i po-

słowie nie reprezentują opinii publi-
cznej kraju iże swoje mandaty w zu-

pełności zawdzięczają administracji

państwowej.

W. tym stanie rzeczy stosunek
władz wykonawczych do Izb Usta-
wodawczych nie może być inny, niż

test obecnie i tylko naiwni mogą się

spodziewać, że uleśnie on zmianie

pod wpływem wymowy i perswazji.

Społeczeństwo rozumie dobrze o-
becną sytuację parlamentu. Rozumia-
ło ono już ją wtedy, kiedy postano-

wiło nie brać udziału w wyborach i

przez swoją postawę zaznaczyć, co
myślio reformach ustrojowych obo-

zu sanacyjnego. Dlatego też burze

w szklance wody wybuchające od

czasu do czasu w Izbach, nie wywo-

łują większego oddźwięku w opinii

kraju. :
Kraj żyje poza Izbami. Niczego się

po nich nie spodziewa i wcale się

nimi nie zajmuje Uwagę jego pochła-

nia realne życie polityczne, rozgry-

waiące się w šwiadomošci.i poruszė-

niach mas, gotujących się do wypo-

wiedzenia słowa, które zaważy. na

naszej najbliższej przyszłości,
 

GDZIEFRANCJA?
(Porozumienie włosko - niemieckie

jest faktem. Potwierdził to Mussolini
w głośnym wywiadzie, udzielonym
współpracownikowi „Vólkischer Beo-
bachter', mówiąc o „osi Rzym —
Berlin".

Jeśli na porozumienie to patrzeć z
punktu widzenia przeciwieństw ideo-
logicznych, to jest ono naturalne i
zrozumiałe: Dwa państwa rządzone
przez narodowców mają interes w
tym, by się sprzymierzyć przeciwko
akcji masońsko-komunistycznej.Punk-
tem stycznym i terenem, na którym
to porozumienie może rozwinąć ak-
cję skuteczną jest Hiszpania, gdzie —
powiedzmy to szczerze — rozstrzyga
się dziś to, czy Europa będzie naro-
dowa, czy też komunistyczna!

Jeśli jednak na porozumienie to
pa'rzeč z punktu widzenia interesów
his'orycznych narodów europejskich,
to jest ono przeciwne naturze rzeczy.
Bo Włochy nie mogą sobie życzyć
tego, by Niemcy uzyskały hegemonię
w Euron'e, mają one in*'eresy sprze-
czne z Niemcami w Tryieście, wFu-
ropie środkowo - wschodniej i na Bał-
kanach. Do piszącego te słowa mó-
wił w r. 1926 pewien wpływowy poli-
tyk włoski co następuje: „Gdyby
Niemcy uzyskali heśemonię w Euro-
pie, to Włochv s'ałyby się parkiem
spacerowym dla Niemiec”,
„Żywo!tne interesy na morzu Śród-
ziemnym i w Afryce nakazują Wło-
chom współdziałanie z Francią. Zaję-
cie Abisynii usunęło wszystkie prze-
szkody stojące na drodze do norozn-
mienia między . Włochamia Francją
na terenie Afryki. Wyn'kiem wypra-
wy afrykańskiej Włoch powinnoby
było być ścisłe porozumienie włosko-
francuskie, które wyszłoby na nožv-
tek obydwóch pańs'w laciūskich,
które powinno bvlo sie stać pods*a-
wą do współdziałania Włoch i Fran-
cji na terenie europejskim; które
powinno było dać Francji bezpie-
czeńs'wo na Renie. a więc rzecz nai-
ważniejszą dla polityki francuskiej.
Rozumiał to doskonale: b. premier
Laval  

Dlaczegóż padł ofiarą swej polity-
ki? Dlaczegóż następstwem wojny o
Abisynię jest dysonans między Fran-
cją i Włochami i będące jego następ-
siwem porozumienie włosko - fran-
cuskie?
Odpowiedź jest łatwa, prosta i tra-

giczna! Dlatego, że Francją rządzi
koalicja masońsko - komunistyczna,
która w swej polityce nie rządzi się
interesami Francji, lecz interesami
własnymi. Rząd p. Bluma nie prowa-
dzi polityki francuskiej, lecz politykę
masońsko - komunistyczną, kró*ko i
dobitnie mówiąc — politykę żydow-
ską. Główną jego troską jest zwvcię-
stwo Hiszpanii czerwonej nad H'sz-
panią narodową. Dla'ego to jest gra-
nica francusko - hiszpańska otwarta
dla ochotników idących do armii
czerwonej, dla transportów broni, a-
municji, samolotów i t: d., dla K»'a-
lonii i „rządu“ rezydującego w Wa-
lencji.
Z całym poczuciem odpowiedzia!-

ności, z całym poczuciem wagi
słów i teśo wszystkieśo, co w Polsce
można i należy pisać o Francji,
stw'erdzamy fakty powyższe.
Tak pa'rząc na sylvacie europej-

ską, uważamy, że rajw'ększym nie-
ezpieczeństwem dla Europy, naj-

wiekszym niebezpieczeńs'wem dla
pokoju euronejsk'eń%o jest dziś to, że
w wielkim starciu interesów różnych
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państw i narodów w Europie brak
czynnika polityki francu-
skiej. Dzisiejsza polityka państwa
francuskiego jest przede wszystkim
częścią polityki międzynarodowej
sekty masońskiej, polityki komuni-
stycznej i polityki żydowskiej. Fran-
cja posiadająca wielkie tradycje poli-
tyczne, Francja będąca sukcesorką
Rzymu starożytnego, najstarsza córa
Kościoła katolickiego, Francja, któ-
ra była w znacznej części twórczy”
nią cywilizacji i kultury zachodnio-
europejskiej, Francja, którą otaczano
miłością i w którą wierzono w Pol-
sce, Francia prawdziwa, wieczna i
nieśmiertelna, jest dziś — powiedz-
my to otwarcie i szczerze — nie o-
becna w polityce euro-
pejskiej. Jej miejsce zajmuje
Francja p. Bluma....

I to właśnie jest jedną z przyczyn
zamętu europejskiego, alarmów wo-
jennych i sprzecznych z naturą rze-
czy porozumień. takich, jak naprzy-
kład porozumienie włosko - niemiec-
kie.
Mimo przykrości, jaką nam spra-

w'a stwierdzenie rzeczy powyższych.
mimo wszystkieóo, co przemawia
przeciwko podobnemu szczeremu
wypowiadaniu się w sprawach z
dziedz*ny polityki międzynarodowej,
uznaliśmy — po dojrzałym namyśle—
za konieczne rzeczy te powiedzieć
Bo opinia polska musi s'e orientować.
by nie u'racić w'ary w Francję praw-
dziwą, w Francię w'eczną. w Fran-
cję, która. podobnie jak tyle innych
krajów w Europie, po zrzuceniu jarz-
ma sobie narzuconego, po wyzwole-

| niu się z pod rządów "lóż i jnczr”ek,
po przezwyciężeniu rodzimej Kie-
reńszczyzny .powróci na s'arą, bitą
droóę swej historii, na droše wy-
tknię'a przez tysiąc lat swych dzie-
jów. W tę Francię nie s'rac'Fśmy
wiary, dn *ej Francfi mamy zaufanie,
brak tei Francji w polityce erronej-
skiei i šwia'owei uważamy dz'ś 7a
największe tej polityki nieszczęście.

S. K.

 

Kombinacie czy walka?
W tygodnikupoznańskim „Polska

Narodowa” , ukazał się pod yż-
szym tytułem artykuł pióra T, Bie-

— leckiego, wiceprezesa Zarządu Głów-
nego Stronnictwa Narodowego, któ-
„ry przytaczamy poniżej.

W. prasie codziennej różnych od-
cieni toczy się od pewnego czasu ży-

wa polemika na temat układu stosun-
ków wewnętrznych w Polsce.
Wszyscy stwierdzają zgodnie, że

rząd nie ma oparcia w kraju, że zo-

stał „zawieszony w próżni”, jak skro-

mnie wyznaje organ lewicy sanacyj-
nej, „Kurier Poranny".

Dlaczego tak się stało?
Na to py'anie odpowiada płk. Mie-

dziński, redaktor drugiego oficjalne-
go organu sanacyjnego, „Gazety Pol-

skiej”, oświadczając w sposób nie bu-
dzący żadnych wątpliwości, że „ostat

nie formy organizacyjne naszego 0-

bozu uległy dekompozycji* (mybyś-
my powiedzieli jaśniej i po prostu —
rozkładowi).
Żeby zaś nie naruszyć zasady rów-

nowagi i pokrzepić zarównosiebie,
jak i swych zbolałych zwolenników.

dodaje, że „dekompozycji organiza-

cyjnej uległ również obóz dotychcza-

sowej opozycji”. Powołuje się przy-

tym au'or artykułu z rozkoszą i u-

znaniem na „Gońca Warszawskie-
go”, który niedawno napisał, że

„szczególnie ostro zarysowały się 0-

statnio walki w obozie narodowym
pomiędzy Stronnictwem Narodowym

a ONR-em“. * :
Nie przeczymy, że istnieją różni-

ce — zwłaszcza taktyczne — pomię-

dzy naszym obozem a grupami, które

się odeń oderwały, ale nie radzimy

wiele na tym budować. Po pierwsze:
ON.R. istnieje właściwie tylko w

Warszawie, a po drugie: różnica zdań

między S'ronnictwem Narodowym. a

którymkolwiek z odprysków nasześo

obozu w niczym nie zagraża iednoli-

tości i sile Stronnictwa Narodowego.

ponieważ spory te nie tocząsię: w

obrębie naszego obozu tak, jak s'ę

to dzieje wewnątrz. sanacji, socjali-

stów czy ludowców, ale poza nim.

Grupy, które się odłamały, znalazły
się poza ramami naszego obozu.
Po stwierdzeniu absurdalności о-

becrego stanu rzeczy płk. Miedziń-
ski decyduie się dotychczasowe „for-

mv odrzucić i nowe do życia powo-
łać".. A

„ Jakie to mają być owe „nowe” for-

my, a zwłaszcza jaka ma być treść
„nowej“ organizacji, o tym przezorny

autor zwyczajem przyjętym już -w sa-

nacji, milczy. *

Inną kombinację, o wiele wyraź-  

niejszą, zaleca bardziej -krewki p.-
Czarnocki z „Kuriera Porannego".

Ten wali prosto z mosiu, że nale-
ży co rychlej powołać do życia „sze-

rokie porozumienie demokratyczne",

złożone z PPS i tak zw. zjednocze-

nia narodowego (t. j. Ch. D., N.P.R. i

Związek Hallerczyków) oraz radykal-

no + społecznych i demokratycznych
grup dawnego B.B.W.R.

Jasno i wyraźnie!
Nie wiadomo tylko, dlaczego ta-

kiemu właśnie „porozumieniu” przy-

isuje p. Czarnocki „likwidację nie-
ezpieczeństiwa propagandy komuni-

stycznej”.
Oczywiście środkiem wyjścia z o-

becnych trudności stałyby się wów-

czas nowe wybory na podstawie ,„de-

mokratycznej“ (t. j. dopuszczającej

do głosowania.. Żydów) ordynacji
wyborczej.
Nasza „demokracja“ zaczyna się,

jak widzimy, coraz wyraźniej siawać

życ okracją.
Wołanie o nowe wybory na pods'a-

wie dawnej, 5-przymiotnikowej ordy-

nacji wyborczej rozlega się coraz

częściej z różnych stron t. zw. obozu

„demokratycznego i jest gorliwie

popierane ze zrozumiałychpowodów

przez Żydów.
Z żądaniem takich wyborów spoty-

kamy się w prasie i uchwałach PPS.,

S'ronnictwa Ludowego, na łamach

„Odrowy”, wyrażającej poglądy tak

zw. frontu Morges i w ulotkach...
komunistycznych.

Najgorliwiej wszakże idee nowych

„demokratycznych'* wyborów popie-

ra i wysuwa prasa żydowska, która
stawia coraz wyraźniej na lewicę.

Żydowski „Nasz Przegląd" (z dnia

2 stvcznia 1937 r.) przewiduje, że

niedługo i u nas „s'anie się aktualny

„centrolew”, czyli jak to się obecnie
nazywa, „front ludowy".

Nie potrzebujemy oczywiście wy-
jaśniać, co się dziś nazywa „frontem

ludowym”.
Nie dość na tym.
Autor wspomnianego artykułu, p.

S.H. pisze, że „należy się zakrząt-
nąć zawczasu dokoła utworzenia 0-
gólno - krajowej demokracji miesz-
czańskiei i polskiej, mniejszościowo-
słow'ańskiej i żydowskiej,aby w odpo
wiedniej chwili takie stronnictwo by-
ło $o0'0we do czynu”.

Żydzi. iak widzimv. marzą o starej,
przedmajowej kombinacji — t. zw
centrolewie, o konieczności istnienia
śrup środka i dziwnie zgodni są w
tym z prorządowym organem — „Ки-
rierem Porannym", — TTT,

 

Nie przywiązujemy zbytniej wag!
do takich ozy innych kombinacyj po-
litycznych. Gdyby 'nawet któryś z
przedsiawionych wyżej lub  podo-
bnych projektów został urzeczywist-
niony, nie potrwa długo, przyjdzie po
to, żeby niebawem ustąpić miejsca
trwalszym, na mocniejszych podsta-
wach opartym tworem politycznym.

Uważamy, że rozwój wypadków w
Polsce doprowadzi do rozstrzygnięcia
s'arcia dwu obozów, dwu wyraźnych,
dynamicznych sił ideowych: polskie-
go nacjonalizmu i żydowsko - komu-
nistycznego frontu ludowego.

Idą czasy, w których kartka wy-
borcza nie będzie ani jedyną ani naj-
pewniejszą bronią polityczną.
K'o sądzi, że komunizm coraz sze-

rzęj rozpuszczający swe zagony po
Polsce, czego ślepi nie chcą widzieć,
da się zagadać lub grą polityczną.
choćby najzręcznieiszą, zażegnać czy
oddalić, ten jest albo naiwnym głup-
cem, albo świadomym narzędziem
Kominternu.

W. walce z żydo - komuną decydo-
wać będzie — obok wartości ducho-
wych, w które się nie od dziś zbroi-
my — pierwiastek siły.

Stronnictwo Narodowe zwróciło w
ostatnich czasach na tę właśnie s*ro-
nę zagadnienia większą uwagę. Obok
prac konstruktywnych w wielu dzie-
dzinach naszego życia narodowego,
obok wielkich kampanii, wieńczo-
nych coraz lepszymi wynikami, jak
choćby zdobywanie przez chłopa na-
szego miast polskich, wyrobiliśmy w
szeregach narodowców ducha walki,
który prowadzi Stronnictwo Narodo-
we do zwycięstwa.

W ciężkich warunkach prowadzi-
my nasze prace, z wielorakimi tru-
dnościami mamy do czynienia, ale
mimo to ciągle idziemy naprzód i sta-
nowimy dziś — obok komunizmu —
jedyną, nowocześnie zorganizowaną
siłę. Ruch nasz przypomina coraz
bardziej wydźwiśnięty w górę i na
szerokiej podstawie w kraju całym
wsparty masyw górski, którego nikt.
kto chce urządzać trwale, pewnie
stosunki wewnę'rzne w Polsce, kto
chce swój naród do wielkości i po-
tęgi prowadzić, ani przeskoczyć ani
ominąć nie potrafi.

Z walki wyrośliśmy, wśród walki
zahartowaliśmy się i dzięki walce—
zwyciężymy.

1 dlatego to właśnie nie czujemy w
naszym obozie ,„dekompozycji''.

TADEUSZ BIELECKI  

PRZEGLĄD PRASY
JESZCZE O SYSTEMIE

JĘDRZEJEWICZA

Pozostałości i skutki systemu po”
lityczno - personalnego p. Janusza
Jędrzejewicza w naszym szkolnic-
twie są .po prostu przerażające. Nie-

mal codziennie wykrywa się nowe

potworności, których dawniej nie

wolno było rozgłaszać. Głośnym było

niedawno samobójstwo w. Krakowie
pary nauczycielskiej, którąrozłączo-

no bez jakiejkolwiek poważnej racji.

Na skutek tego wstrząsającego wy-

darzenia obecny minister oświaty na-
kazał o ile się da naprawić wyrzą*
dzone krzywdy. „Na pods'awie tego

polecenia — cytujemy „Polonię — - -
„w ciągu ostatniego lata oraz we wrze-

śniu i październiku ub. roku przenies:o=
no'aż 1088 osób w celu połączenia mał-
żeństw. Z dostarczonych materiałów wy*
nika, że w dniu 1 listopada z. r. powsta-
ło jeszcze 665 osób z małżeństw nauczy-
cielskich, oczekujących na przeniesienie.
oraz 873 nauczycielek - meżatek, których
mężowie ne są nauczycielami, a które
równ.eż czynią staraniao przeniesienie ich
do miejsca zamieszkania mężów,
Z tego wynka, że na podstawie mate-

riałów znanych. w końcu ub .roku szkol-
nego 1935—36 było razem 2.626 osób,
których pożycie małżeńskie j rodzinne
rzymusowo zostało rozbite. Możemy tę
iczbę 2.626 zaokrąglćć do liczby jakich
3.000 małżeństw, w ogóle rozdzielonych
przymusowo przez funkcjonariuszów Ję-
drzejewiczowskich. oraz ich epigonėw.
Czyli 6.000 oscbników! (nie licząc dzie-
ci), Na 60.000 nauczycieli szkół po-
wszechnych to czyni 10 procent! A prze-
cież dużo jest nauczycieli mieżonatych
i nauczycielek niezamężnych. Po ich od-
liczeniu procent osób,  rozdz:elonychw
małżeństwie, wypadnie jeszcze większy :
To już było coś więcej niż złośli-

wość lub tępota, to był prąd społecz-
no-obyczajowy.

„ORYGINALNY
ROSYJSKI WYNALAZEK"

Niestety, o ile można powiedzieć o
min, Świę!osławskim, że naprawia
pewne krzywdy, to trzeba podnieść,
że je także wyrządza. Mamy na my-
śli ów słynny już „wilczy bilet" dla
ucżnia, który brał udział w blokadzie -
uniwersytetu warszawskiego. Ten
zakaz przyjęcia do jakiejkolwiek
szkoły w Polsce — pierwszy chyba
od lat 18 — to kara zapożyczona z
dawnej Rosji. Mickiewicz pisał o
niej we wstępie do „Dziadów”:

„Nowosilcow.,. skasował kilka szkół
w Litwie, z nakazem, aby młodzież. do
nich uczęszczającą uważano za cywilnie

, umarłą; 4. aby ef йej nie dozw
publicznych, ani
dach kończyć nauk”.

I poeta dodał: PAZ
„Taki ukaz, zabraniający uczyćsię, nie

ma przykładuw dziejach i jest orygi-
nalnym rosyjskim wynalazkiem”.

Nie przewidywał poeta, że ten wy-
nalazek zostanie zastosowany w wol-
nej Polsce...

NAUCZYCIELSTWO
W GRUDZIĄDZU

Gdy już jesteśmy przy sprawach
szkolnych, to zacytujemy ze „Słowa
Pomorskiego" sprawozdanie z ze-
brania Z.N.P. w Grudziądzu, na któ-
rym przemawiał p. Wieczyński.
„Wieczyński twierdził o dzieciach za

swojej klasy, której jest wychowawcą:
„Moja klasa to dynamit! Gdy dzieci wyj-
dą ze szkoły, to będą wszystko rozsa-
dzač!“, na co zauważył drugi ośnisko-
wiec, nauczyciel Karolewski: „Nie ciesz
się, bo jak ich te kacałapy (księża) do-
staną w ręce, to mimo wszysiko bedą
chodzić z gromnicami", Inny nauczyciel,
niejaki Gawlik, dał wyraz swoim poglą-
dom na rel giękatolicką i osobę Chrystu-
sa Pana w następujących blužnierczych
słowach: „Co to chrystianizm? Po а-
raonach egipskich pozostały przynaj-
mniej mumie, a po Chrystusie co? Parę
kawałków drewna i kilka zardzewiałych
śwoździ!..."
Dziennik donosi, że „rozmowa po-

wyższa toczyła się w obecności in-
spektora szkolnego, p. Leji', który
„uśmiechał się“ i mówił: „Nie ustę-
pujcie i tylko się nie załamcie”,

P. STUDNICKI
I SPRAWA ŻYDOWSKA

W. artykule p. Mackiewicza w
„Słowie' wileńskim znajdujemy ta-
kie zdania:
„„Od kilku miesięcy, a ściślej rzecz

biorąc od chwili pojawienia się wspania-
łej pracy Władysława Studnickiego
„Sprawa polsko - żydowska”, zaczęto łą-
czyć sprawę żydowską z kwestią przelu-
dnienia wsi. Nadm'ar ludności wiejski
winien zająć mieisce Żydów w naszy:
miasteczkach ; miastach — oświadczył p.
Studnicki*; pogląd ten ogólnie przypadł
wszystkim do przekonania",
„Nawet uwielbienie dla p. Studnic-

kiego nie powinno dyktować p. Mac-
kiewiczowi tej nieprawdy. Niedawna
broszura p. Studnickiego nie ma nic
wspólnego z ruchem antyżydowskim
i z napływem chłopów do handlu,
organizowanym i propagowanym od
lat przez obóz narodowy W ostat*
nim czasie różni ludzie robią się na
4walt antysemitami i obciążają się
łaskawie odpowiedzialnością i za
przewrót pojęć na kwestię żydowską
i za dokonujące się przemiany gosp+
darcze w miastach „„—— |

oani w”
w prywatnych zakła-

Ś
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Sprawa ks. prefekta Gramza |

Zawieszenie w czynnościach, a
mastępnie zwolnienie ks. Gramza,
preiekta w Gimn. Państw. w Świę-
<ianach jest obecne sprawą głośną
w całej Polsce. Była ona przedmio-
tem interpelacji sejmowej i omówio-
na została w przemówieniu p. Mi-
nistra Świętosławskiego na ostat-
niem pos edzeniu sejmowem.

Jak wynika z przemówienia po-
sta, Iks. Lubelskiego, na temże po-
siedzeniu Sejmu, p. Minister W. R.
i O.P. nie został dokładnie poinfor-
mowany 0 przeb egu sprawy, a w
kalidym razie dochodzenie Kuri
Metropolitalnej w Wilnie dało inne
wymiki, niż dochodzenie Kuratorjum
Szkolnego.

Posłanka, p. Prystorowa, zgłosi-
ła wniosek powołana specjalnej ko-
misji sejmowej dla zbadania sprawy
święciańskiej. Nie wiemy, czy wnio-

%sek ten uzyska większość i przy-
'puszczamy — opierając sę na ogól-
nych nastrojach sejmowych — że
raczej nie.

Tembardziej więc uważamy za
potrzebne podać kilka uwag o spra-

w Swiecianach.
wie, którą się dziś nazywa sprawą
iks. Gramza, a która jest właściwie
tylko fragmentem sprawy daleko
szerszej, mianowicie zorgan zowanej
walki pewnego odłamu nauczyciel-
stwa, głównie (ale nie wyłącznie)
szkół powszechnych i części admi-
nistracji szkolne! z duchow.eństwem
katolickiem i religją.

Święciany nawet na terenie Wil.
Kurat. Szkoln. nie są wypadkiem
odosobnionym, że wspomn my dla
przykładu $enezę wypatków w Tra
kach (ks. Małynicz-Malecki), w Ry-
kontach, w Wołkowysku.

Istotne podłoże zajść rzadko kie-
dy ujawnia się nawet wtedy, kiedy
sprawy przechodzą do sądu i są za-
kończone wyrokiem sądowym. W
większości wypadków rozważane są
przez sądy czy też komisje dyscypli-
narne tylko objawy wtórne, t. zn.
reakcja poszczególnych osób, księży
lub też nauczycieli na zespół zja-
wisk, który sam w sobie powinien
być osądzony. A ludzie, czy to księ-
ża, czy inne osoby, są ludźmi i rea-
gują, zależnie od swego tempera-

Miejsce dla miliona żydów w republice
Szn-Dcmingo

Prasa żydowska zamieszcza na-
stępującą depeszę z Nowego Jorku:

Dentysta żydowski dr. Black
złożył dziś w Nowym Jorku sensa-
cyjne oświadczenie o możliwości ko-
tonizacji żydowskiej w San-Domingo
(republika na Haiti, na W'elkich
Antylach w Ameryce środkowej).
Black oświadczył, iż bawił w San
Domingo z polecenia rabina Wise'a.

Prezydent republiki San Domin-
40 — ośw:adczył Black — wyraził
gotowość umożliwienia ia
miliona Żydów w ciągu 25 lat na ob-
szarze republiki Każdy osadnik o-
trzyma od rządu 30 akrów ziemi i
= 5 lat będze wolny od podat-
ów. Żydowski kongres światowy

winien zagwarantować rządowi San
Domingo, że emigranci aż do chwili
usa ielnienia się będą dyspono-

wali dostatecznymi środkami i nie
staną się ciężarem republiki. Black
pokazał list prezydenta San Dom n-
go, adresowany do rabina- Wise'a,
który głosi, że imigranci będą bar-
dzo dobrze przyjęci i będą musieli
się głównie pom pracy: na roli
i w przemyśle.

Przypuszczać należy dodał
dr. Black — że wypadnie opraco-
wać plan, który przewidywać bę-
dzie skolonizowanie w najbliższym
okresie w San Domingo pierwszych
tysiąca Żydów z Polsk, Rumunii i
Niemiec z tym, że organizacje ame-
rykańskie stworzą fundusz miliona
dolarów, celem wykonania tej akcji.
W końcu dr. Black dodał, że dr.
Wice wyznaczył komisję, która zaj-
mie się badanem projektu emigracji
żydowskiej do San Domingo.

Konkurs na uczciwość.
Zactrasz:jący stan „kultury w Sowietzch
Złodziejstwo i analfabetyzm, pa-

nujące w ZSRR., budzą niepokój na-
wet wśród prasy komunistycznej.

Redaktor dziennika sowieckiego
„Światło Kołchozów* proponuje kon
kurs na najuczciwszego człowieka,
tak uzasadniając swój projekt: Nikt
mie jest dz siaj pewnym, czy które-
gos dnia nie znajdzie się na ławie
oskarżonych, By uniknąć takiego
mieszczęścia, należy stworzyć współ-
zawodnictwo: Kto będzie najuczciw-
szy? Od (czś każdy musi złożyć
przyrzeczenie, że będzie uczciwym
nie tylko w stosunku do innych lu-
dzi, ale i wobec Państwa. W. dy-
skusji zabiera głos również „Prawda
Północy, pisząc: „Przęprowadzona
niedawno w państwowych magazy-
nach w Archangielsku ank'eta wy-
ikazuje 46 wypadków niedozwolone-
$o podwyższenia cen, 18 wypadków
kradzieży, 188 wypadków  przekro-
czenia przepisów handlowych, 108
wypadków  niedostosowania się do
po” higieny. Prócz tego zna-
ziono towary całkow cie zniszczo-

ne, które usiłowano mimo wszystko
marzucić klientom”.

Oto kilka krótkich cytat, za-
czerpniętych z prasy sowieckiej,
świadczących o poziomie „kultury
bolszew ckiej”...

„+ Z 1.300 młodych służących,
zarejestrowanych w dzielnicy Kuby-
szew w Leningradzie, 1.000 nie u-
miało ani czytać ani pisać lub też
ledwie potrafiło sylabizować (Praw-
da Komsomołu, Nr. 242, 1936).

„.„Ankieta przeprowadzona po-
śród młodych  robotn'c  fabrylki
„Krasnyj Bogatyr* wykazała, iż
1.600 z nich jest analiabetek. W
pewnym miasteczku, zamieszkałym
przez robotników, w pobliżu Mo-
skwy, młodzi robotnicy muszą wsta-
wać rano © godz. 4.30, zaś wracają z
pracy ldopiero o godz. 8 wieczór.
Stanowi to 15-godzinny dzień pracy,
zupełnie paczący życie naszej mło-
dzieży... (Prawda Komsomołu, nr.
236). „„MWyžszy Instytut Rolniczy
w Archangielsku na 416 zgłoszonych
ikandytdatów mógł przyjąć zaledwie
27, bowiem 389 pozostałych byli to
zupzłni analfabeci lub też analfabeci
częściowi”... (Prawda Północy z dn.
12.11 1936).

PRZYGOTOWANIA W LONDYNTE DO KORONACJI KRÓLA
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Jak podawališmy juž w związku
z miesiącem zb.órki na szkołę pol-
ską zagranicą utworzył się w Wilnie
pod przewodnictwem p. Zołii Dąb-
Biernackiej, Komitet Zbiórki na
Szkolnictwo Polskie Zagranicą.

Dnia 19-go b. m. w Kasynie Gar-
nizonowym odbyło się zebranie Ko-
mitetu, na którym omaw ano impre-
zy dochodowe ioraz zbiórkę uliczną.
Dotąd realizują się 2 imprezy: przed
stawienie w Teatrze na Pohulance
w dniu 24 stycznia oraz kawa przy
mikrofonie u Georgesa w dniu 2 lu-
tego.

Przedstawienie, na które złożą
się „Odludki i poeta" Fredry oraz
„Majster i czeladnik“ Korzeniow-
skiego ma zastąpić uroczystą akade-
mię.

Na przedstawieniu ma być wy-
głoszone przemówienie na temat
Poloni Zagranicznej. Ze sprawozda-
nia sprzedaży biletów wynika, że
będzie to wielki raut, na który zbie-
rze się elita społeczeństwa wileń-
skiego. Kawa przy mikrofonie w
dn'u 2 lutego budzi duże zaintereso-
wanie. Będzie to pierwszy podwie-
czorek, transmitowany na wzór pod
wieczorku w  „Bristolu”, na całą
Polskę. Urozmaicony program ka-
baretowo - artystyczny, z udziałem
podobno Melchiora Wańkowicza,
danzing i recytacje szlagerów Smor-
gonii (nie dla mikrofonu) zapewniają
imprezie tej duże powodzenie. Panie

Czy starczy
Wstrzymanie eksportu żyta i mą-

ki żytniej z Polski zagranicę na o-
kres do dnia 4 lutego wywołało
zniżkową tendencję żyta na rynkach
krajowych. Najwyższa cena żyta w
styczniu rb. wynos ła 23 zł. za kwin-
tal w Warszawie i Poznaniu, a w
Gdańsku 24 zł. 75 gr. Ceny te płaco-
no za wysoko-gatunkowe żyto jed-
nolite. Na wiadomość o wstrzyma-

stanowiska, ale nam chodzi nie o niu wywozu zaczęła się zniika cen

jednego z księży prefektów, a o ca- żyta, która w Małopolsce wynosi
łokształt tła, na którem sprawa wy- dotychczas przeciętnie około 1 zł.

niknęła. 50 $r., w Warszawie 75 gr., na Po-
Motywy * Kuratorjum w punkcie morzu 50 gr., a w Poznanu 25 gr. na

1-ym i 3-im mówią o „nieposłuszeń- Ikwintalu. : :

stwie službowem“ oraz ingerowaniu _ Rada nadzorcza Polskiego Biura
w sprawy, które do prelekta ne na- Eksportowego w Gdańsku zdecydo-

leżą. W obu tych punktach przepro- wała się wstrzymać wywóz żyta na
wadzony jest punkt widzenia, który 2 tygodnie pod wpływem zestawień
wymaga oświetlenia. cytrowych, dotyczących wysokości

Istnieje w pewnych kołach w wywozu żyta z Polski w ostatnich
Polsce tendencja, aby z prefekta kilku miesiącach. Jak się okazuje,
zrobić wyłącznie tylko nauczyciela w okresie od sierpnia do grudnia
religji. Koła te godząc się z koniecz- 1936 wywieziono z Polski zagranicę

ności z obecnoścą księdza w szko- przeszło 140 tysięcy ton żyta. W
le, chcą go traktować tak, jak nau- tym samym okresie 1935 roku wyt
czyciela matematyki, historji, czy
geogralji, nie pozwalając mu się w
nic wtrącać poza bezpośrednim jego
przedmiotem. Stąd idą te rozkazy
poruszania lub meporuszania pew-
nych ikwestji i stąd płyną „nieposlu-|
szeństwa służbowe”. |

Prefekt nie jest zwykłym nauczy-
cielem w szkole i nie można mu
wszystkiego nakazać służbowo. Ja-
ko kapłan i duszpasterz, poza wy-
kładami ma on powierzoną sobie
całą moralną stronę wychowana
młodzieży i np. o kostjumach gimna-
stycznych, lekturze i kwestach mo-
ralno - seksualnych musi on mówić
nawet wbrew zakażowi p. dyrekto-
ra. 6b ujęcia tych spraw przez

refekta zależy tylko od nauki
Kościoła i sumienia ks ędza, a nie
molże zależeć od polecenia dyrek-
tora.

| Oczywiście w dobrze zorganizo-
„wanej szkole istnieje ścisła współ-
praca dyrekcji, grona nauczyciel
skego i prefekta w sprawach wy-

chowawczych. Jeśli jednak tej współ
pracy niema, to nie znaczy odrazu

z góry i z reguły, że prefekt jest nie-
odpowiedni, ale oznacza to, że wła-
dze szkolne powinny dokładnie zba-
dać stan organizacji szkoły.

Nie sądzimy równ'eż, aby słusz-
nem było stanowisko władz ezkoll-
nych, przyznawania przedewszyst-
kiem słuszności kierownikom, „aby
nie podrywać ich autorytetu". Kie-
rownicy, zwłaszcza młodzi i niedo-
świadczeni, bandzo często popełnia-
ją duże błędy, odbijające się fatalnie
na szkole, a przedewszystkiem prze=
ceniają siłę swych nakazów i zaka-
zów, któremi n'eoględnie szalują.
Najgorzej jest, gdy kierownik jest
zwolennikiem jakiejś skrajnej doktry
ny i usiłuje ją per fas et nefas w ży”
cie wprowadzić.

Piszemy te ogólne uwagi dlatego,
że nie uważamy, aby sprawaśwę-
'ciańska mogła być zakończona z
chwilą zwolnienia prefekta. Sprawa
ta wymaga głębszej analizy i zbada-
nia podłoża wydarzeń.

mentu, stopnia wyrop'enia itd.
'Tembardziej więc musimy, ab-

strahując raczej od osób, zwracać
uwagę na podłoże zjawisk.

Kuratorjum Szkolne w Wilnie,
zwalniając ks. Gramza dyscyplinar-
nie ze stanowiska prefekta Gimn. w
Święc anach, podało motywy nastę-
pujące:

1) jawne nieposłuszeństwo służbowe,
polegające na odmowie w dniu 26.XI 1936

r. żądaniu dyrektora tegoż gimnazjum pana
St „Antoszczuka nieporuszania z młodzieżą
szkolną drażliwych kwestyj,

2) słowne znieważenie tegoż dyrekto-

ra w tymże dniu, polegające na wypowie-

dzeniu zaocznie w obecności nauczycieli,
znajdujących się w pokoju nauczycielskim
następujących słów: — „powiedźcie dyrek-
torowi, że jest człowiekiem niehonorowym,
tu dopiero zaczyna się Madryt",

1 3) niewłaściwe postępowanie w sto-

sunku do młodzieży szkolnej, grona nau-
czycielskiego i dyrekcji wyżej wymienione-
$o gimnazjum, polegające na poruszeniu z
młodzieżą tematów drażliwych i niewłaści+
wych (zajścia ma Uniwersytecie U. S. B,
kwestia żydowska) w sposób nietaktowny
i zadrażniający i głównie na agresywnym
ingerowaniu w sprawy, należące raczej do

kompetencji Dyrekcji i wychowawców (ko-
stiumy gimnastyczne, lektura, kwestie mo-

ralno - seksualne) a przeprowadzane w ten
sposób, że podrywały autorytet i powagę
Dyrekcji i nauczycieli (Rodziewicz, Urban),

co również znalazło swój wyraz i w wystą-

pieniu w kościele w da. 22.XI r. b. wobec
młodzieży szkół powszechnych, zawodo-
wych i gimnazjum w odniesieniu do nau-

czycieli szkół powszechnych. =
W motywach wyżej przytoczo-

nych pominiemy punkt 2-gi całkowi-
cie. Jeśli nawet rzecz się miała tak,
jak jest to tam podane (a co kwe-
stjonuje sam X. Gramz) to jest właś-
nie reakcja czysto ludzka na zespół
czynników, który! mógł być dla pre-
fekta szczególnie dokuczliwy. Być
może, że ten powód wystarcza wła-
dzom do usumięcia ks. Gramza ze

ww

Celem zbadana sytuacji mieszka-
niowej w Wiln'e, Centralne Biuro
Statystyczne w okresie od 15 grud-
nia ub. roku do 15 stycznia b. r. spi-
sało 3.150 nieruchomości i 8.160
mieszkań, znajdujących się w dziel-
nicy: Zw.erzyniec, Śnipiszki, Anto-
kol i Zarzecze.

Spisy potrwają jeszcze w ciągu
b. m., lutego i marca i obejmą ogė-
łem 9.214 nieruchomości o 47.454
lokalach.

Na marginesie tego spisu, które-
go głównym celem jest zbadanie
sprawy mieszkan owej w Wilnie pod
względem ilości mieszkań, ich stanu,
warumków i pojemności musimy za-
znaczyć, iż kwestia mieszkaniowa w
Wilnie przedstawia się  opłakanie.

Słaby ruch budowlany, brak od-
powiednich środków nietylko na bu-
dowę nowych domów, lecz i na re-
monty, spowodowały to, że w Wil-
nie znajduje się niezamieszkałych i
zniszczonych 7.511 meszkań, które-
by mogły pomieścić około 20 — 25
tys. obywateli.

W. ciągu ostatnich lat w Wilnie
powstawało nie więcej niż 250
do 400 mieszkań (nowe dodac | zaś
w cągu roku nowych rodzin tworzy
się około 1.500. Przy tym należy pa-
miętać, że tysiące małżeństw, któ-
re dawno zawarły związki małżeń-
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Z Komitetu zbiórki na
Szkolnictwo Polskie Zagranicą

ofarowały torty, ciastka i t. d. Ra-
do finansuje cały program, Bujnicki
pisze conferacierkę. Mają być dwa
sketsche. Grać będzie orkiestra Pol-
skiego Radia (25 osób) pod dyr.
Szczepańskiego. Bilety po 3 zł. są
do nabycia u pań gospodyń. Mają
też być sprzedawane w cukierni
„Czerwonego Sztaralla” i u Rudnic-
k'ego. Z innych imprez wymienić
należy przedstawienie kinowe dla
dzieci oraz konkurs bridge'owy. Ko-
mitet skupił sto kilkadziesiąt pań.
Niezależnie od akcji Komitetu roz-
wija się akcja propagandy, prowa-
dzona przez T-wo Pomocy Polonii
Zagranicznej. Od dnia 24 stycznia
do dnia 14 lutego odbywać się bę-
dą: zebrania rozmaitych organza-
cyi i zrzeszeń, komitety rodziciel-
skie wszystkich szkół wileńskich
mają odbyć zebrania poświęcone
tej sprawie. Chrześcjańskie związki
zawodowe, związki socjalistyczne i
Z. Z. Z. mają zwołać wielkie zgror
madzenia w swoich środowiskach.
W swoim gronie obradować też bę-
dą rzem eślnicy. Zapowiedziane są
zebrania kolejarzy, „Rodziny Woj-
skowej”, „Rodziny Kolejowej”, „Ro-
dziny Policyjnej". „Rodzina Leśni-
ków” zastanawia się nad przystą-
pieniem en bloc do Towarzystwa
Pomocy Poloni! Zagranicznej. Na
prowincji odbędą się zebrania we
wszystkich gminach i we wszystkich
szkołach.

Polsce żyta?
wieziono zagranicę tylko 82 tys. 306
ton żyta.

Tak bardzo zwiększony eksport
żyta spowodowany został przez za-
kupy dokonywane częściowo na za-
pas przez państwa zachodnie i pół-
nocne.
Weedług obl'czeń Głównego Urzę-

du Statystycznego zbiory z roku
1936 są w Polsce o blisko 200 tya.
ton mniejsze aniżeli w roku 1935.
W tych warunkch można było ży-
wić obawy, że przy dalszym wywo-
zie powstać mógł brak żyta w kraju.

Uchwała rady nadzorczej Pol-
skiego Biura Eksportowego wstrz
mała jedynie eksport żyta i mąki
żytniej. Inne zboża, a manowicie
owies, jęczmień'i pszenica dozdolo-
ne są w dalszym ciągu do wywozu

Jak się zdaje wywóz żyta z kra-
ju, jeżeli w ogóle będzie przywróco-
ny, odbywać się będzie aż do no-
wych zbiorów tylko „w  ograniczo-
nych ilościach. W magazynach
gdanskich znajduje się obecnie оКо-
ło 16 tys. ton żyta polskiego.

Prace Centralnego Biura Statystycznego
ilnie
skie, ido tej pory albo mieszkają w
prawdziwych norach, albo są sublo-
katorami u obcych, względnie żyją
w ciasnocie rodz cielskiego miesz-
kania, nierzadko o jednej izbie.

Rozwiązanie kryzysu mieszka-
niowego może nastąpić przez budo-
wanie domów o meszkaniach 1 i 2
pokojowych i cenach dostępnych dla
szerokich mas, udostępnienie więk-
szych kredytów na rozbudowę i re-
monty domów oraz meszkań zaj-
nowanych, o co zabiega usilnie Ko-
mitet Rozbudowy m. W.Ina u władz
centralnych i Banku Gospodarstwa
Krajowego. (h)

Nowości wydawnicze
Znakomity debiut.

Jeżeli głównym zadaniem pisarza
jest zerwać z oczu czytelnika biel-
mo zdawkowego widzenia rzeczy i
pokazać je inaczej, w całej ich głębi
i wielowymarowej prawdzie, to
Henryfk Worcell, autor „Zaklętych
rewirów", winien być już dziś paso-
wany na pisarza dużej miary.

Worcell (pseudonim ukrywające-
$o swe nazwisko autora) jest dwu-
dziestoošmioletnim deb'utantem, ale
z poza ksiažki wylania się juž sfor-
mowana wybitnie silna osobowość

| autora. I to jest rękojmią, że nie bę-
dzie „autorem jednej ksążki* —
jak niestety tylu naszych doskonale

[zaj wiadających się literatów. Tea
debiut — obok „Anny” Aliny Segeš
— dobrze świadczy o odkrywczości
wydawnictwa Gebethnera i Wolifa

Feliks Dangiel.  Preparatorskie
notatki myśliwego (wskazówki prak
tyczne). Warszawa 1937, Skład.
ówny u Gebethnera i Wolffa. Ce-

Ina 80 gr.



 

Znowu petarda
sklepem

(Wczoraj władze bezpieczeństwa
publicznego zaalarmowane zostały,
iż około godz. 14 nieznani sprawcy

w klatce schodowej przy. składzie
aptecznym 'Zaułba (Mickiewicza
42-а) podrzucili petardę 0 znacznej
sile wybuchowej.

pod żydowskim
1

W wyniku ekisplozji częšė ścia-
ny koło drzwi sklepu uległa znisz-
czeniu, zaś schody nieznacznie
zostały uszkodzone.
Na miejsce szóstej z rzędu petar-

dy w ciągu ostatniej dekady przy-
były władze śledczo-sądowe. (h)

{

Afera przedstawicielstwa „Lenpol“
„Dyrektor'' firmy zbiegt z Wilna

Przed kilku dniami władze bez-
pieczeństwa publicznego ujawniły
aferę oszukańczą prowadzoną przez
przedstawicielstwo „Lenpol“ przy
ul. Wielkiej.

„Dyrektor' firmy niejaki Kozic-
ki zorejentowawszy się w sytuacji
zbiegł z Wilna.

Jak ustaliło dochodzenie Kozic-
ki trudnił się różnemi brudnymi
sprawami, ponadto zakładał fikcyj-

ne firmy, do których werbował pra-
cowników z kaucjami.

Sprytny „dyrektor” podał kilka
ogłoszeń do pism zamiejscowych w
poszukiwaniu sekretarzy do przed-
stawicielstw.

Od «kandydatów żądał po 750 zł.
kaucji.

Ofert złożono przeszło 50. Ро-
licja 'ednak wczas zdołał oszukań-
czego „dyrektora' zdemaskować. h

iRh
Pod protektoratem JWPP. Wojewody Ludwika Bociańskiego, gen. dyw. Stanisława Skwarczyńskiego, Prezydenta miasta Wi-

ktora Maleszewskiego Polski Biały Krzyż — Stow. Wyższ. Użyt. urządza w sobotę dnia 23 stycznia

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

paleńskiego, tani i wykwitny bufet dla wybrednych smakoszów niewątpliwie przyczy nią się do powodzenia balu. Wstęp 3 zł.

Początek o godz. 23-ej Zaproszenia można otrzymać w sekretariacie P, B. K., przy ul. Wileńskiej 42, m. 40, «Akademicy 2 zł.

toroz więcej ośrodków przecioko Z. M. P.
17 zebrań i wieców protestacyjnych na Wileńszczyźnie

Donoszą nam z prowincji, że w
ostatnich dniach odbyło się na Wi
leńszczyźnie 17 zebrań i wieców pro
testacyjnych, zwołanych przez lud-

 

Śledztwo w Sp
w elektrowni

A zatym wszyscy spotkamy się na balu P.

ność katalicką w celu potępienia
ostatnich wystąpień - Związku Nau-
czycielstwa Polskiego. “
- Onegdaj odbyło się liczne zebra-

rawie wybuchu
kurlandzkiej

Zgon 3-ej ofiary katastrofy
Dochodzenie w sprawie wybu j

chu w elektrowni kurlandzkiej, pro-|
wadzone jest bez przerwy przez!
specjalną komisję pod  kierownic-|
twem sędziego śledczego p. Korzu-|
chowskiego. Gaz)

Niezależnie od tego, prowadzi się
dochodzenie techniczne przez ko-
misję rzeczoznawców.

Badania potrwają kilka dni.
Wczoraj nad ranem w szpitalu

miejskim zmarła trzecia ofiara
wstrząsającego wypadku, a miano-

Anonimowe pogróżki
Do szeregu kupców polskich roze-

słana została pogróżkowa odezwa,
rzekomo w imieniu  „klientów”.
Anonimowy autor grozi za niewy-
wieszanie napisu „f.rma chrześcijań-
ska”, lub „członek związku kupców
chrzescijan“ akcją młodzieży prze-
ciw tym kupcom.

wicie, robotnik Bronisław Żejmo.
Zwłoki trzech zmarłych tra-

gicznie robotników przewieziono do
prosektorium celem dokonania
sekcji.

Według otrzymanych informacji,
właściciele elektrowni kurlandzkiej
fmają urządzić wspólny pogrzeb ro-
botników na koszt własny. Nieza-
leżnie od tego rodziny tragicznie
zmarłych otrzymają  ódszkodowa-
nia. (h)

pod adresem kupców
Nie sądzimy, aby ktokolwiek z

młodzieży miał coś wspólnego z tą
odezwą. Czy nie kryje się za tem
poprostu chęć wymuszania jakichś
datków przez kogoś, kto nie ma nic
wspólnego z żadną organizacją mło-
dzieży, lub wogóle z jakąkolwiek or- ;
ganizacją?
 

Ciežka dola
Starcia z kłusownikami

sądo
W dniu wczorajszym Sąd Okrę-

gowy rozpatrywał sprawę 2-ch gajo-

wych z lasów hr. Tyszkiewicza: Łu-

kasza Połujańskiego i Ludwika Ma-

lewicza, oskarżonych o to, że dn. 8

grudnia b. r. w pobliżu osady Pod-
górna, gm. rudomińsk:ej, pow. wileń-
sko-trockiego, zabili kłusownika Ja-

na Dakszewicza i usiłowali postrze-
lić jego brata Dakszewicza Józefa.
Na rozprawę stawiło się sporo „na-
ocznych* świadków, którzy jakoby
mieli widzieć, jak Połujański i Cha-
lewicz gonili kłusowników, strzelając
do uciekających z rewolwerów. Jed-

gajowych...
przedmiotem rozprawy
wej
nakże śledztwo i rozprawa obaliłyj
te, dla kłusowników nieprzychylne,
zeznania i Sąd ustalił, zgodnie z tezą
obrony, że gajowi zostali przez kłu-
sowników napadnięci i, broniąc się,
postrzelili jednego z nich,

Po przemówieniach mec. Andre-
jega i apl. adw. Kownackiego, wno-
szących solidarną obronę obu oskar-
żonych, Sąd ogłosił wyrok, mocą
którego Chalewicza całkowicie unie-
winnił, zaś Połuańskiego skazał na
1 r., z zawieszeniem na 3 lata, jedy-
nie

niecznej.

Strzelanina w czasie awantury
rodzi

Dnia 8 grudnia 1935 r. do miesz-
ikania Kazimiery Szarejkowe, przy
ul. Zgoda 6 w Wilnie, przyszła jej
siostra Aleksandra, oświadczając,
że posprzeczała się ze swym mężem
Tomaszem Pachniewskim —  woź-,
nym U. S. B. i chciałaby się od nie-|
$o czasowo ulkryć.

Oburzona Szarejkowa rzuciła się na
niego ze szczotką, a gdy przyszedł
wezwany Franciszek Szarejko wy-
wiązała się ogólna bójka. Pachniew
ski wówczas wyjął rewolwer i dał
kilka strzałów skutkiem których
Szarejkowa odniosła szereg ran.

Sąd Okręgowy, biorąc pod uwa-,

jektem wydzierżawienia
kolonię karną.

Obrońca oskarżonego, apl. adw.
Kownacki, powoływał się w swem
przemówieniu na dyskusję w komisji
senackiej oraz na przemówienie p.
ministra Grabowskiego, prosząc o
uniewinnienie oskarżonego.

Sąd podzielił wywody obrońcyi

W. dniu wczorajszym Sąd Grodzki wyspy na

w Wilnie rozpoznał sprawę red: ik-

tora odp. „Dziennika Wileńskiego”,

Stanisława Jakitowicza, oskarżone-

go o umieszczenie w Nr. 116 „Dzien-

nika Wil." z dn. 29.IV. 36 r. arty-

kułu p.t. „Więzienia znowu są prze-

elnione... Polska Cayenna i polska

| Syberia”. zawierającego rzekomo

| wiadomości fałszywe, mogące obu-

| dzić niepokój publiczny, czyli o czym
|z art. 170 K.K.

| Chodziło mianowicie o wiado-

|mość, w sprawie przeludnienia wię-

lzień oraz projektu utworzenia kolo-

nii karnej na wydzierżawionej w tym

celu od jednego z państw europej-

, skich wysepce.

` JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu dość pogodnie, ran-

kiem miglisto. Mrožno.

Na wniosek obrony, zbadany Z0- Stabe wiatry z kierunków wschodnich.

stał w tej sprawie wiceprokurator 2 MIASTA.

Sieroszewski w Warszawie, który — Wilnianie, poznajcie Wilno. —

potwierdził, iż istotnie poruszał na Dzisiaj kino stało się: chlebem po-

łamach „Tygodnika Ilustrowanego" wszednim wszystkich —- a mało kto

sprawę wzrostu przestępczości w zna — poza specjalistami — kulisy

Polsce oraz zastanawiał się nad pro- kina — kabinę operatora, projekcyj-

ny aparat dźwiękowy. ajbliższa

ALA HEH; wycieczka Zw. Propag. Turyst. za-
prowadzi nas do kina Mars, które
posiada jedną z najnowszych apara-
tur. Zbiórka, jak co niedzielę, w
ogródku przed Bazyliką. Wycieczka
rusza o godz. 12-ej.

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Sodalicja Mariańska Akademi-

ków U,S.B, w Wilnie. Dnia 24b. m.
(w niedzielę), o godz. 9-ej, odbędzie
się w Kaplicy Socialicyjnej Msza św.
z Komunią św., poczem o godz. 10-ej
w lokalu własnym (Wielka 64) Ze-
branie Ogólne z ref. sod. Fr. Bendi-

B. K.

do wiary protestaniów a dogmatyzm
katolików”, Zarząd zaprasza Śod.

nie rodziców katolickich w Mielża- Mariańsk. Akademiczek oraz człon-

nach, na którym wszyscy prelegen- ków innych organizacyj katolickich.
ci w nader ostrych słowach potępili Obecność sodalisów obowiązkowa.

ga p.t. „Indyw.dualistyczne podejście|

\

za przekroczenie obrony ko-|
(In). ›

działalność Z. N. P., szczególnie zaś Goście mile widziani.
wrogie ustosiinkowanie się jego kie-
rownictwa i poszczegójsych  człon-
ków przeciwko Kościołowi Kato-
lckiemu i duchowieństwu. Podobne
zebrania protestacyjne odbyły się:
w Juchnowiczu przy udziale 200 o-
sób, w Dryświatach (pow. brasław-
ski) (400 osób), w Rykontach (pow.
wileńsko-trocki) przy udziale kilku-
set osób, w, Duksztach - Pijarskich
(180 osób), oraz w Dołhinowie (pow. Rob
wilejski), w Wojstomiu i: Holszanach.
W. tym samym czasie wiece prote-
stascyjne katolików odbyły się: w
Krzywicach przy udziale 250 osób,
w Kurzeńcu (ponad*100 osób), w Ol-
kienikach (180 osób), w Olkowi-
czach, Klimówce, Rudziszkach, So-
łach i Urbanach (pow. brasławski).

Oprócz powyższych, odbyły się
zebrania protestacyjne w parafiach
po-Bernardyńskiej i św. Rafała w
Wilnie.

Na wszystkich zebraniach i wie-
cach potępiono Z. N, P., domagając
się jaknajszybszego rozwiązania tej
organizacji. m. r. 8.

DZIEGKO POLSKIE—
W POLSKIEJ SZKO
OPRZYJ Zi NA
0 LSKI RANIĆ

 

 

(Stronnictwo Narodowe
| ZARZĄD OKRĘGOWY.
i Ret. legit: yjny Okręgu Wileń-
skiego S. N. zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
leży zamienić na nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół.
W Wilnie wymiana odbywa się

codziennie w lokalach Mostowa 1 i
Sołtaniska 30.

Cena legitymacyj normalna 1 zł,
dla bezrobotnych 50 gr..

ŚRÓDMIEŚCIE.
Zebranie plenarne członków od-

będzie się w dniu 24 bm. (niedziela)
o godz. 12.30 w lokalu przy ul. Mo-
stowej 1.

ZWIERZYNIEC.
Zebranie plenarne członków od-

będzie się dnia 24 bm. (niedziela) o
godz. 12-ej w lokalu przy ul. Sołta-
niskiej. 30.

Obecność obowiązkowa.

NOWA WILEJKA.
Zarząd S$. N. w N. Wilejce za-

wiadamia członków, iż nowy lokal
S. N. mieści się przy ul. Gimnazjal-
nej 4. Zarząd wzwywa wszystkich
członków do wymiany legitymacji z
r. 1936 na nowe w terminie od 10
lutego br.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katalickiej. Zebranie sekcji życia
wewnetrznego Z.P.I.K. odbędz'e się
w niedzielę, dn.-21 b.m., punktualnie
o godz. 12, w lokalu wiasnym (Zam-
kowa 8, I p.). е
— Z Chrześcijańskiego Uniwer-

sytetu Robotniczego. W dniu 24
stycznia, o g: 16 p.p., w lokalu Ch. U.

ob., przy ul. Metropolitalnej 1, sta-
raniem Sekcji Teatralne; odegrana
będzie komedia w 2 aktach Korze-
niowskiego p. t. „Majster i czelad-
nik”, Zaznaczyć należy, że sztuka ta
obecnie jest wystawiana przez p.p.
artystów teatrów Miejskich. Režyp
seruje p. Bilanowicz. Wstęp od 10
gr. Ew. dochód przeznaczony jest na
cele kulturalno-oświatowe wśród ro-
botników.

ZABAWY.
— Z życia towarzyskiego. W so-

botę, 23 b.m., w. sali „OgniskaKole- |
jowego (Kolejowa 19), staraniem Wi-
leńskiego Związku Towarzystw Śpie-
;waczych i Muzycznych odbędzie się
zabawa taneczna dla członków Chó-j
'rów Związkowych i wprowadzonych
' przez nich gości. Karty wstępu z po-
lecenia członków można nabywać w
biurze firm, W. Mołodeckiego (Ja-
giellońska 8), dziś i jutro. Wstęp dla
członków 50 gr., dla gości: dla pań
1 zł. i dla panów 1 zł. 50 gr. Począ-

,tek zabawy zez 9-ej (21).
|  — „a jednak najprzyjemniej bę-
idzie w nedzielę, od godz. 19-ej, na
„Wesołym Lektoracie Tańca' AZS-u
w Hotelu Europa. stęp złocisza.
Nowy jazz.

KRONIKA POLICYJNA.
-— Pościg za złodziejem kożucha. Do

mieszkania J. Korodejki (Bakszta 24) dostał

się włóczęga C. Ałtynikow, zam. w t. zw.

„Cyrku“, przy ul. Połockiej 4 i porwał z

wieszaka kożuch. Kradzież zauważył wła-
ściciel kożucha i zarządził pościg, podczas

którego złodzieja zdołano zatrzymać i ode-

brać kożuch. Ałtynikow, jako powód kra-

  Wszystkim naszym Szan. PRI

BEZWZGLĘDNIE wstrzymać

Aresztowani
Policja aresztowała niejakiego

Łukasza Kłudz'ńskiego (Wróbla 9)

00 ADMINISTRACJI

Po upływie 15 m. do drzwi miesz- |gę silny stan wzburzenia, w jakim
kania począł się dobijać Pachniew- |znajdował się oskarżony, skazał go

ski, a gdy mu nie otwierano wysa- za nieumyślne postrzelenie Szarej-
dził drzwi i wtargnął do wnętrza. kowej na 1 rok więzienia, zawiesza-

jąc wymiar kary na 5 lat. (In). I

KOLONIA KOLEJOWA.
Zebranie plenarne członków od- Kłudziński w

będzie się dnia 24 bm. (niedziela) małżeństwo w kościele św. Barbary
po kościele w lokalu własnym (obok w Warszawie, a w kwietniu tegoż

poczty). ‚

pod zarzutem pop niania „bigamii.
utym 1935 zawarl

Unleoinalofacų Gyrok @ spraule „Aziennika Olleiskieto“
uniewinnił red. Jakitowicza.
Wyrok w sprawie niniejszej dolb.t-

nie charakteryzuje, jak nieoględnie
są stosowane przez władze admini-
stracyjne konfiskaty artykułów pra-
sy opozycyjnej, których treść nie-
jednokrotnie potwierdza nie tylko

1 samo życie, ale i ministrowie rzą-
dów pomajowych.

 

Kronika wiieńska
dzieży, podał — brak

mrozy. (b

okrycia i ostre

W YPADAL.
— Zderzenie samochodów na ul. Nie-

mieckiejj Wczoraj да ul. Niemieckiej auto-
bus Miejskiej Komunikacji zderzył się z sa-

mochodem pocztowym. Skutkiem zderzenia

samochód pocztowy uiegł rozbiciu. W aib
tobusie „Arbonu” uszkodzony został motor

i błotniki. Wypadków z ludźmi nie było. (h)

— Porzuciła dwoje dzieci w Opiece

Spolecznej. Niejaka . Szwabowicz porzu-
ciła dwoje nieletnich dzieci, Stanisiawai

Jerzego w poazekalni Opieki Społecznej,

a sama zbiegła. (h) *

—Szaleniec w Cielętniku, Wczoraj w

Cielętniku jakiś mężczyzna niespodziewanie

dostał ataku szału 1 począł napastować nie-
wiasty i dzieci, a w pewaej chwili rzucił

się na przechodnia i począt go dusić. Wez-

wana policja szaleńca przewiozia do szpitala,

Chorym okazał się niejaki Janiszewski z

i'orubanka. (h)

 

Z za kotar Studio
Kto więcej zbierze na Pomoc Zimową.

Wielki konkurs dla radiosłuchaczy,-

Polekie Radio zgoiowało licznym rze-
szom radiosłuchaczy miłą niespodziankę

karnawałową, urządzając w sobotę dn.'30
stycznia specjalną audycję, trwającą prze-

szło 5 godzin, a poświęgoną wyłącznie fiu-

zyce tanecznej.

Ta inowacja programowa, zastosowana
w naszej radiofonii po raz pierwszy spotka

się niewątpliwie z uzndhiem

czy, którym pozwoli zorganizować w tym
dńiu szereg zabaw tanecznych. Zwłaszcza

na głuchej prowincji w okolicach  oddalo-

nych od wię gzych centrów i skupień łud-

ności. Okazja ta stanowi naprawdę nieco-

dzienne wydarzbpie, bardzo cenny podaru-

nek, zwłaszcza ti „Ww okresie karnawału.

Pragnąc połączy i z--pożyś”"
tecznym Polskie Radio wzywa wszystkie

organizacje i stowarzyszenia, jak również

i osoby prywatne, organizujące w tym daiu

zabawy taneczne pod dźwięki muzyki ra-
'diowej, aby całkowity dochód, uzyskany z

; biletów wstępu, względnie dobrowolnych
;składek — przeznaczyły na rzecz Fundu-
szu Pomocy Zimowej Bezrobotnym.
i Za najlepsze rezultaty, uzyskane w

akcji Pomocy Zimowej Bezrobotnym  Pol-

| skie Radio przeznacza szereg cennych na-

| gród. ‚

i Rozdziałem tych nagród zajmie się

' specjalne jury, które, jako podstawę oceny

( uwzględniać będzie następujące  okołicz-

ności: A

' a) ceny biletów wstępu,

| b) liczbę osób obecnych na zabawie,

c) sumę, którą uzyskano, “

d) šrodowisko i stan zamožnošci danej

dzielnicy kraju, w której zabawa się od-

bywa.

Nagrody przydzielane będą oddzielnie

dla świetlic robotniczych, organizacyjnych,
stowarzyszeń społecznych, oświatowych

itp. itp, a oddzielnie dla organizatorów za-

baw w mieszkaniach prywatnych. =

Odpowiedzi na konkurs należy nadsy-
łać do dn. 10 lutego 1937 r. pod adresem
Polskiego Radia, Warszawa I, Mazowiecka
5, ząznaczając na kopertąch „Konkurs kar-

nawałowy”.

W odpowiedzi należy podać treściwe

wszystkie dane, dotyczące odbytej zabawy

według tych samych: wskazań, które będą
podstawą oceny jury. у

 

   
  

 

ENUMERATOROM MIEJSCO-
WYM ł ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegajązopłatą prenu-

merąty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO”, będziemy zmuszeni

przesyłkę pisma z dniem i1-go

lutego 1937 r. — Prenumerata miesięczna wynosi zł. 2 gr. 50.

e bigamisty
roku wstąpił w związki małżeńskie
w Wiilnie z niejaką Heleną Gonlu-
sówną. M

Kłudziński chciał żyć z 2-ma żo-
nami zupełnie w zgodzie, lecz za-
zdrość żon, zdemaskowała
stę. (h)

radiosłucha- -

"bigami- *

L
©
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„Mały marynarz"
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1120 m:, dochód rocz-
my 2100 zł. Na Zwie-
rzyńcu. Cena 19.500,
fw tym długu banko-
węśgo 3000 zł. Inform.
Mickiewicza 46— 9,
od godz.3Apopoł:|

SPRZEDAM
gospodarstwo około)
20 ha, dom piętrowy,

MIESZKANIA
z wygodami, poszuku-
ję w śródmieściu. O-
terty składać w adm.
„Dzien. Wil.” dla A.
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i niem. Bohatyrewicz.
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„ARNO ALEKSANDER,

FANATYK
* Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza. Bałuzkiego.

Rońder zapalił powoli papierosa, go człowieka,
pochylił się,pogłaskał kota, ociera-
jącego się o jego nogiidopiero wów

aczkolwiek jego za-
wanie się nie dawało powodów

do podejrzeń—przez cały czas Bun-
czas odpowiedział: der stał twarzą do któregoś okna,
— em go w Banku Polskim paląc papierosy jednego po drugim.

na specjałne pozwolenie, ponieważ — Rozległ się dzwoneki na pozwo-
miałem zamiar wyjechać w spra-
wach handlowych do Anglii. W port
felu jest pozwolenie na kupno walu-
ty man — Zaciągnął się i do-|
dał: — Zapomniałem nadmienić...
Tak, to jest właśnie ten papierek...
Otóż na nim jest wypisany numer
tegó banknotu. Czy pan komisarz|;
ma jeszcze jakie]pytania?
— Nie > wziąć swój port-

fel.. A teraz chciałbym sę rozejrzeć
trochę w pańskim mieszkaniu.

przedpokoju, by otworzyć drzw..
„Przyszedł aspirant z meldunkiem, że
„rewizja biura nie dała wyników ob-
jciążających Bundera.

Jarowy się ucieszył, mając kogoś.
do pomocy, lecz po chwili zjawił eięi
i drugi.

— Panie komisarzu — wyprężył
się służbiście starszy przodownik —
melduję posłusznie, że ani doktór

Jarowy zaczął od jadalni, w któ-, Wilkowska zaraz przyjedzie.

rej się odbywała rozmowa, przeszu-| Teraz Jarowy mógł przeszukać
kał ją z najwyższą dokładnością, u-,spokomie sypialnię staruszk:, pozo-

się następnie do innychpokojów|stawiając Bundera pod ścisłą obser-
ątkiem sypialni, przy, czym ka-|wacją dwóch pomocników. Skoń-

zał mierow by mustale towa-|czył swoje czynności, gdy znów się,
rzyszył. Niespuszczał oka z młode-|odezwał dzwonek. Udał się osobiś-|

 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, crynas 04 godv ® — 18. CKNY PRENUMERATY:

 

"Skład: Fnrtow!
Składy detaliczne ul. w elk ‹ 1
Piatery, zaa Szkło, tojans, porcelana, naczynia, lampy,

kilimy i t. p, wyprzedajemy po znacznie zni-
żonych cenach. Wynajem naczyń. Ceny ściśle fabryczne.

(lajaj Naczynie za bezcen MI

D.H.,„T.ODYNIEC“J. mzlicka
, ul. Wielka 19
, ul. Mickiewlcza 6, tel. 4-24|

Okazja taniego kupna
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PODNIESIENIE nawotu =

TO WZMOŻENIE REKLAMY
NAJSTARSZE | ZA P1:MO

«DZIENNIK GILEŃSK
DA WAM ZWĘKSIENE RLIŻENTELI PRZEZ
UMIEJĘTNIE Ai OGŁOSZENIE.
namnistracja czynna. przy ui Mostowej 1

оё 8 — 18p.p.
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«orepetytorskie — ze
wszystkich przedmio-
tów w zakresie gim-
1azjów. Zgłoszenia na-
eży kierować do kan-
zelarii bursy: Augu-
tiańska 4, tel. 12-40,
w godz. od 9—11 i od
15—18. Niezamożnym
i w kompletach ceny
zniżone.
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ABSOLWENTKA
Państw. Szk. Handi.żz
dobrym świad. poszu-
kuje pracy w przedsię-
biorstwie handl. Adre:
w adm. „Dz. Wil.”

GOSPODYNI
praktyczna,  wszech-
stronnie obeznana z]
gospodarstwem, po-
szukuje pracy w rzą-
dowym lub dużym
prywatnym /majątka
N. Świecka 7-a, m. 2
Wiktoria Biel.
—’
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INTELIGENTNA,|
młoda, bez rodziny
osoba zajmie się pro-
wadzeniem domu kui-
turalnej osoby, lub
jako pielęgniarka а-
chowa do chorych.
Wilno „Poste-restan-
te'' legitymacja b. u-
rzędniczki 5167.

| OGRODNIK
! długol. praktyką
poszukuje posady.
| Świadectwa dobre.
!'2 Archanielska 3—9.
I оот еФФо0ч т
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Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 powtórzenie wieczoru klasycze

Nasz nasiępny Z inego komedii: Aleksandra Fredry „Odlud-

„ieiti miasto moich marzeń”
Najlepsza komedia muzyczna prod. austrjackiej.

W ra. gł. M4G04 SCHN= DER i LEO sLEZAX.!

Nuny Młodziejow=
Neu-

na,

Korzeniowskiego

ii Włady-

Sta-

5г

ki i poeta“ w režyserii

„Skiej-Szezurkiewiczowej,

| belt, Szymański, Zastrzeżyński, Pola

Borowski oraz  Józela

„Majster i czeladnik* w reżyserii
sława Czengerego, z pp: Woiłejką i

szewskim w rolach głównych. Wie

w osobach:

  

jpolskich komedii zostanie powtórzony rów-

nież w niedzielę na dochód polskich szkół

zagranicą.

Jutro o godz. 1-ej w południe po ce-
nach najniższych po raz ostatni „Jasełka

polskie" w wykonaniu wychowanków Sa-

lezjańskiej Szkoły Rzemiósł.

Jutro popołudniu, po cenach  propa-
gandowych, komedia St. Dobrzańskiego

„Żołnierz królowej Madagaskaru”,
W przygotowaniu w reżyserii Wł.

Czengerego nowa premiera teatru, ostatnia

nowość repertuaru scen polskich i obcych,

sztuka „Tajemnica lekarska” W. Fodora —

oraz w reżyserii Nuny  Młodziejowskiej-

Szczurkiewiczowej sztuka W.  Somerset-

Maughama „Święty płomień” — przygoto-
wywana na objazd miast ziemi wileńskiej i

Nowogródzkiej.

— Teatr muzyczny „Lutnia”.

Zofii Lubiczówny. Dziś krotochwila mu-

zyczna „Całus i nic więcej”. Efektowny

balet „Czar nocy”, z udziałem solistow M.

Martówny i J. Ciesielskiego jest specjalnie

sklaskiwany.

Występy WSPÓLNIKA-CHRZ.

dobrze _ zabezpieczo-
mym, z ewent. łatwą

współpracą płatną po-
jszukuje od N.R. ge-
|neralne zastępstwo na
|Polskę firmy wszech-
światowej — na

«onkureacyjny. powi
zny i b. itsaar-|
ЗК uż nałeżar.

Pilnej a: „Pew-
ność” do admin.
„Dz.Wil", lub Stara
im. 3, że!10—12.
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Instytut
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"DWOJE DZIECI
starszy 2-$! rok chory

kości,se

0 OBIADY dia gio-
4ującej inteligencji go-
-ąco prosilastytutCa-
itas — Wilno, Zem-,

kowa B. 

 

 

|sgadanka radiotechniczna.

— Popołudniówka niedzielna po ce-
nach propagandowych w „Lutni“. Op.

repetycji w zakresie £ mdział. zł. 1000—, Arahama „Przygoda w Grand Hotelu”,
| scena będzie w niedzielę o godz. 4 pp.

— Jedyny wieczór walców pod pod
osobistem kierownictwem Johanna Straus-
sa. W środę dnia 3 lutego orkiestra sym-

be foniczna pod batutą Johanna Straussa, wy

= | stąpi w „Lutni“ z koncertem, na którym

* osobiście. Johann Strauss poprowadzi sze-
'reg walców oraz wyjątków z operetek

Straussowskich, a mianowicie uwertura do

operetki „Zemsta nietoperza”, „Moje ży

cie to miłość”, „Wiedeńska krew”, „Nad
pięknym, modrym Dunajem" i inne.

— Teatr Literacko - Artystyczny „No-
wości”. Dziś program pt. „Bal Gałgania-
rzy”, Ostatnie dwa przedstawienia 4 Mil-
lec. Codziennie dwa przedstawienia . + łu

Polskie Radio wiin
Sobota, dn. 23 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje
i giełda Płyty. 11.30: Audycja dla szkół.
11.57: Czas i hejnał, 12.03: Płyty. 12.40:

Dziennik południowy. 12.50: Listy dzieci

omówi ciocia Hala. 30.00: Koncert życzeń.
14.30: Zima w lesie — słuchoweko dla
dzieci. 15.00: Wiadomości gospodarcze.

-415.15: Koncert reklamowy. 15.25: Życie kul-

turalne miasta i prowincji. 15.30; Codzien-
ny odcinek prozy. 15.45: Płyty. 16.05: Po-

16.15: Popularne

melodie Bizet'a w wyk. ork. 17.00: Koncert

solistów. 17.50: Przegląd wydawnictw. 18.00

Pogadanka aktualna. 18.10: Wiadomości

sportowe. 18.20: Audycja kolendowa w

wyk. ork. KOP-u. 18.50: Pogadanka aktual-

na. 19.00: Audycja dla Polaków za granicą.

| |19.30: Przy wieczornej herbatce wiązanka

melodyj. 20.30: Nowości literackie. 20.45:

Dziennik wieczorny. 21.00; Muzyka rozryw= kowa z Włoch. 22.00: Wesoła Syrena. 22.30

Muzyka taneczna, 22.55: Ostatnie wiado-
mości dziennika radiowego. 23.00: D. e.
"muzyki tanecznej,

WOZEKZii DZ EEE)aa

FP bardzo 'ener$ czną osobę „w wie-| rowała.

lenie komisarza Bunder udał się do|

cie do przedpokoju i powitał lekar- — Bo moja matka już na to cho-

ku około trzydziestu pięciu lat.
— Chodzi o taką sprawę, pani

doktór — powiedział tak cicho, że niewystarczające.
nikt, a przede wszystkim  Bunder,; kać, zbadam chorą.
tego nie mógł słyszeć, — Szukamy Weszła do sypialni,
banknotów angielskich. Matka mło-; za sobą drzwi.
dz eńca, którego pani ujrzy za chwi-| Zapanowało przykre milczenie,
lę, pocobna jest bardzo.chora. Przyr|| które przerwał Jarowy. Skinął na
puszczam jednak, że tylko udaje. przodown ka i powiedział,  wskazu-
Proszę ją zbadać, może przy tej spo- jąc oczami na Bundera:
sobności pani się uda przeszukać ; Proszę zrobić rewizję osobi-
łóżko. įstą... — Zwrócił się do młodzieńca:—

Wiikowska zrozumiała. "Pan musi się poddać i tej formal-
— Jak się nazywa ten pański Ności.

klient? — zapytała 80cichu. >. Był moment, iż zdawało się, be
Po otrzymaniu odpowiedzi wkro- Bunder rzuci się na policjanta, któ-

jczyłą do jadalni, sknęła lekko gło- ГУ doń podszedł. Widać było, że z
wą. wielką plc) Azow wzbu-
— Dobry. wieczór, panie Bunder rzenie, lecz uległ ostatecznie, mru-

— rzekła spokojnie. Wio to pań- “746 coś pod nosem.Niespodziewanie prędko otwo-= matka jest chora? Cojej dole- rzyły się drzwi'i z sypialni wyszła

„ lekarka, dając znak Jarowemu, by
Bunmder podniósł się, obrzucił ją zą п’а podążył. Bunder oraz obaj po-

długim badawczym spojrzeniem. licjancipozostali na miejscu, czeka-

Lekarka wzruszyła ramionami.
— Dla mnie to jest, oczywiście,

Proszę tu zacze-

zamykając

 

 

— Ma zapalenie płuc... —odparł jąc w poćnieceniu na wyniki narad
wreszcie. : w przedpokoju. Jednak spotkało ich
— Kto fą leczy? rozczarowanie. Poupływie niecałej
— Teraz nikt. „minuty zjaw.ł się komisarz i oświad-
— Węc skąd pan wie, że to jest "czył tak. spokojnie, jak dotąd je-

zapalenie płuc? |szcze nie mówił: й

— Nasze czynnošci službowe są
skończone. Przepraszam, że zajęliš-
my panu tyle czasu. Do widzenial...

Kilka chwil Bunder stał nieru-
chomo, uśmiechając się z n edowie-
rzaniem. Słyszał oddalające się kro-
ki, potem przekręcił klucz w zamku,
założył łańcuch, lecz stał nadal w
przedpokoju i ciągle się uśmiechał,

Nie rozumiał, co zaszło. Nawet
$o nie przesłuchal. Przecież lekar-
ika musiała poznać od razu, że jego
matka wcale nie była choral... Ui:a-
wala tylko, by od niego odwrócić

  
uwagę policji. Zrobiła to, nie „wie-
dząc prawdopodobnie, czy naiwny
wybieg na cokolwek się prz i
rzeczywiście bardzo mu pomogła...
A jak się uwziął ten komisarz?!
Chciał koniecznie przeszukać łóżkI.
Łóżko matki! Źle się wybrał, trzeba
było gdzie indz'ej szukać...

Ocknął się wreszcie. Przeszedł
się wielkiemi krokami po pokojach,
w których gospodarował niedawno
komisarz policji, sprawdzł jeszcze
raz, czy drzwi na schody są dobrze
zamknięte i westchnął z ulgą, śdy
się przekonał, że w mieszkaniu nie
ma nikogo obcego.

(C. d. n.)
ma J

72-22 56-50.2552255>—5—5———————5—————————570—3———5— 5577557 SIS

miesięczaie : odnosaeniem do domu lub prsesstką pocztową sł. 2 gr 50, kwartalnie si 7 gro 50 engran cą wł. 6 —

CENA OGŁOSZEŃ: xa wieris milimetr. ptred tekstom | w iekfcie (5 łem) 40 gr Komunikaty sł. |— sa mm (edaossp, sokrojogi 40 gr. x tokstom (10 Jam) 15 gr.Drobaa oglorzenis w dsiaje ogłoszeniowym ва
ałowo sł 0,15. ęłowo tłuste а! 025 Kroviks rodakzyjna | tomnalksty s3 wiersz druku 30 gr. Ze ogłoszenia syfrowe ' labeltrysnne о 295% drotei

prawo sasz: tarmipr dyukr agłosesć |sie przyjemnie enctreeteś miajseń

Wydawca: ALEKSANDER 7ZWIERZYŃSKI.
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Admizstrecja rostrzege tobie,

Odprwiedetókny redaktor: STANISŁAW JAKTTOWICZ,
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+, Dziś o godz. 9-tej rano zebrali się elektorzy wydziałów Untwer-sytetu Stełana Bat celem wyboru Rektora. >

W skiad grcna elektorskiego wchodzą następujący proiesorowie Uniwersytetu Steiana Batorego: ZE ZEN

: dr, Stanisiaw Zajączkowski, с

„dr. Jan Oko,
dr. Jan Otrębski,

„ks, Ignacy Świrski,
„ks. Leon Puciata,
„dr. Jerzy: Panėjko,
„dr. Wačiaw Komarnicki,

„dr“Bolesaiw Wilanowski,
„dr, Władysław Dziewulski,
inż, Wacław Łastowski,

11. dr. Witold Staniewicz,
12. dr. Edward Bekier,
13. dr. Alesander Januszkiewicz, :

14. dr. Stanisław Hiller, -

15. dr. Kornel Michejda,

16. Ludomir Ślendziński.

W pierwszem głosowaniu obrano Rektorem dotychczasowego Rektora p. prot. WŁADYSŁAWA JAKOWICKIEGO. НЕО я

Delegacja grona elektorów udała się do b. Rektora, aby zawiado-mić go o wyniku wyborów. as оеаОННЕ 8

Prof. Jakowicki oświadczył delegacji,. że wyboru nie przyjmuje. || # y 6

* W drugiem głosowaniu został obrany dotychczasowy .prorektor prol. JÓZEF PATKOWSKI SŁ. aż
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Prorektor proł. Patkowski również wyboru nie przyjął.

W trzeciem głosowaniu został obrany rektorem

prof. dr. Witold  Staniewicz
który już dwukrotnię piastował tęnurząd. sA

Laga  „zProk dr. W. Staniewicz przyjął wybór. | о lęki; EE

= =-Botieważ Prorektor prof. dr. J. Patkowski coinął swą r naćjęze stanowiska prorektora, przeto wyboru am tostanowisko nie przepro

wadzono. R E K : РЕ .. ы 2 :

Nowy Rektor dziś jeszcze udaje się dóWargawy”ssie porozu-mienia się zmiarodajnemi. czynnikami, SZ) _ i

T ją władzuniwersyteckich jest jak ńajszy urachomie-nieUniwersytetu. A das о.

e : we Ga TA nę say dy * POP. na. jeszyóskiogoj" MostowaT
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