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Pod protektorat«.m JWP2na обч
W poniedziałek, dnia 1 lutego 1937 roku w salon

TRADYCYJNY BAL ZWIĄ
3 pierwszorzędne orkiestry. Dekor acje W.

Zaproszenia do nabycia u P. P. Gos podyń i Gospodarzy,

rafoggr Willi StANeWIJ.
został rektorem U.S.B.

Wczoraj o $. 9-tej
sytetu Steiana Batorego,

torego:

rano zebrali się elektorzy Wydziałów Uniwer-
celem wyboru Rektora. W skład grona elek-

torskiego wchodzą następujący Proiesorowie Uniwersytetu Sieiana Ba-

1. dr. Stanisław Zajączkowski,
2. dr. Jan Oko,
3. dr. Jan Otrębski,
4. ks. lgnacy Świrski,
5. ks, Leon Puciata,
6. dr. Jerzy Panejko,
7. dr. Wacław Komarnicki,
8. dr. Bolesław Wilanowski,
9, dr. Wiadysław Dzi

10. inż. Waciaw Łastowski,
11. dr. Witold Staniewicz,
12. dr. Edward Bekier,
13. dr. Aleksander Januszkiewiccz,
14. dr. Stanisiaw Hiller,
15. dr. Kornel j
16. Ludomir Slendziński |
W pierwszym głosowaniu

Rektora p. proi.

{

obrano Rektorem dotychczasowego

WŁADYSŁAWA JAKOWICKIEGO.

udała się do b. Rektora, aby zawiadomić go ow

rów. Prof. Jakowicki oświadczył dziegacji, że wyboru nie

Delegacja grona
wyniku wybo-

przyjmuje.

W drugim głosowaniu został obrany dotychczasowy prorektorproi.

JÓZEF PAKOWÓSKI Prorektor proi. Patkowski również wyboru nie

przyjął.
W trzecim

Staniewicz przyjął wybór.
Ponieważ Prorektor

wadzono.

żumienia się z miarodajnymi
Tendencją władz

nie Uniwersytetu.

głosowaniu został obrany rektorem PROF. DR.

STANIEWiCZ, który wciągu 3-ch lat piastował ten urząd. Proi.

prof. dr. J. Patkowski coinąłswą rezygnację

ze stanowiska prorektora, przeto wyboru na to stanowisko nie przepro- ©

WITOLD
dr. W.

Nowy Rektor wczoraj jeszcze udał się do Warszawy, celem poro- į

uniwersytecsich jest jak najszybsze uruchomie-
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kaBoriafs“Iego—Wojewody Wileūski g> VJWPana Generała Brygady Franciszka Klerberga Dowódcy 0. K. lil.

ach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego przy ul. Mickiewicza 13, odbędzie się

ZKU OFICERÓW REZERWY
Makojnika. Niespodzianki dla pań, Początek o godz. 23-ej.

oraz w Sekretariacie Związku uł. Orzeszkowej 11-a m. 1. Telefon 20-75.

Qsltka norodowe otaczoją Malagę
Na froncia pod Grenadą dalsze klęski Komunistów

RZYM, 23.1. Agencja Stefani do-

nosi z st, Jean de Luz, że autorytet

gen, Miaja, przewodniczącego komi-

tetu obrony Madrytu, został bardzo

podważony na skutek porażki wojsk
rządowiych w okolicach Cerro de los

| Angelos, którą przypisują faktow.,

że generał rozpoczął akcję bez kon-

troli oficerów cudzoziemskich i po-

pełnił wiele błędów.
Wojska powstańcze w dalszym

ciągu posuwają się w kierunkuMa-|

usiłując otoczyć m.asto i zmu-;lagi ,
sić je następnie do poddania. Do Hi-

szpanii napływają ciągle nowe od-
działy wojsk marokańskich, bez
względu na wysiłki floty rządowej,
zmierzające do uniemożliwienia trans

portu wojsk, Nadchodzące obecnie

oddziały, kierowane-sąna front ma-
dry>
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BERLIN, 23.. Niem. Biuro Inf.

donosi z Kopenhagi: Dzienniki Brlin-,

gska Aften Avis" podajewiadomość o transportach ochotników duńsk ch,
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Warszawskie | „Jutro“
pod datą dn. 23 bm.:

Sytuacja na wyższychuczelniach

Warszawy, Wilna, Lwowa i Pozna-

mia jest w dalszym ciągu naprężona.

Wczoraj w warszawskiej Szkole

Głównej Handlowej doszło do ostre-
go starcia z żydami,w czasie którego

trzej żydzi zostali poturbowan. Pra-
sa żydowska lamentuie, że na uczel-

niach warszawskich studenci żydzi
muszą słuchać wykładów, stojąc po
6—7 godzin dziennie. Jak wiacomo,

studenci żydzi demonstracyjne nie
zajmują miejsc, wyznaczonych im
po lewej stronie audytoriów, i stoją

w czasie ów.

donosi

Sytuacja na Uniwersyteta
Poznaniu i zajścia na Politechnice Iwowskiaj

Wczoraj doszło do zajścia wDo-

mu Medyków, podczas odczytu prof.

Szymańskiego. Odczyt zorganizowa-

ny był przez sanacyjne Koło Miedy-

ków.
Ponieważ odczyt zawierał akcen-

ty komunistyczne, zebrana na sali

młodzielż urządziła burzliwą demon-

strację, w czasie której rozrzucono

probówki z śdzem łzawiącym. Od-

czyt został przerwany.

Przybyła natychm ast policja,pod

wodzą naczelnika Urzędu Śledczego,

kom sarza Majerskiego i podkomisa-

rza Brogowskiego aresztowała 6

akademików.
We Lwowie doszło wczoraj do

Wręczenie państwowej nagrody literackiej
WARSZAWA, 23.1. W. dniu23 bm. ch

o godz. 12-ej odbyło się w gabinecie czenie

p. ministra wyznań religijnych i o-

świecenia publicznego prof.

cha Świętosławskiego uroczyste wrę-

nagrody literackiej ministra

„R. i O. P. za rok 1936 lauretowi

Wojcie- | Kazimierzowi Wierzyńskiemu.

Goering u Mussoliniego

Rzym, 23.1. Komunikują ofiejal-
nie: Dziśrano Mussolini przyjął, _w
obecności min. spr. zagr. Ciano pre-
mięra Goeringa na

diencji.- Rozmowa szeła rządu włos-

kiego z gen. Goeringiem była reka-

p.tulacją dotychczas

amychwspólnych narad.
przeprowadzo-

ch
zajść na Politechnice. Studenci Po-
lacy zażądali od żydów zajęcia о-

sobnych miesc po lewej stronie

audytoriów. W czasie walki, jaka

na tym tle wybuchła, kilku żydów
zostało pobitych. .

Do zajść antyżydowskich doszło
również na pływalni akademickiej.

Członkowie Akademickiego Zw.ąz-

ku Sportowego wyrzucili z pływalni
członków żydowskiego klubu  spor-

towego „Hasmonea”. Żydzi zostali

usunięci wśród okrzyków: „Nie bę-

dz. emy ćwiczyli razem z żydami!”

We wtorek odbył się w Pozna-

niu wielki wiec akademicki, na któ-

rym proklamowano jednodniowy

strajk w imię solidarności z młodz.e-

żą akademicką Warszawy i Wilna.

Na wiecu uchwalono rezolucję, w

której młodzież poznańska żąda:
1) Wprowadzenie ghetta na wyższych

uczelniach w Polsce, prawnie usankcjono-

wanego;

2) otwarcie natychmiast Uniwersytetu

Wileńskiego;

3) niezwłocznego zwolnienia areszto-

wanych w Warszawie kolegów;

4) umorzenia dochodzeń  dyscyplinar-

nych przeciw biorącym udział w blokadzie

warszawskiej i przywrócenia im praw sta-

dentów;

5) pełnej satysłakcji i sprostowania 0-

hydnych oszczerstw, rzuconych na młodzież
akademicką, przez różne czynniki jej wro-

eg

   

 
„lit audencyj. Po rozmowie 'z sekre-

|tarzem stanu Pacellim, Papież -przy-
! ь

 

| bunałem wojskowym.'sądu najwyż-

'ny Radka, Sokolnikowai 15 towa-

które w każdą sobotę odchodzą
z Ejsberg na parowcu „A.P. Bern. _ RABAT, 23.1. Stacja radiowa w
вюг° <do' Dunkierki, a stamtąd Sewilli potwierdza dziś o godz. 13.30
przez Paryż na front wojsk rządo- wiadomości, podane rano o tym, że
wych w. Hi anii. I dziś odjechał z wojska powstańcze posunęły się. na-
Kopenhagi taki. oddział ochotników pe o 34 km w prowincj. Grenada.
pod wodzą sekretarza okręguSee- czasie tej operacji rozbito kolu-
land, duńskiej partii komunistycznej mnę wojsk rządowych, która straci-
Haralda Nielsena. sła około 100 zabitych. Powstańcy

j wzięli licznych jeńców i zdobyli bo-
SUKCESY POWSTAŃCÓW gaty materiał wojenny. Zajęto nastę-

W. PROW. GRENADY. ‚ рщасе miejscowości: Escusa, Oca-
SEVILLA, 23.1. Tutejsza stacja cin, Vento de Huelma, Alhama dė.

radiowa donosi, że w prowincji Gre- Grenada. t
nady wojska powstańcze posunęły |
się naprzód i zajęły wioski Zalhama, .
1 Меп!а5 ce Zafarya, biorąc do nie- |
woli licznych jeńców i znaczne za-;
pasy materiału wojennego.

34 KM. NAPRZÓD.

ZWYCIĘSTWA WOJSK ||
NARODOWYCH. `

SALAMANKA. 23.1. «Według. kor
jwańikatu głównej kwatery powstań-

` і‹;и›‚і = A północnym
- panowała niezi ożywiona kano-

LONDYN, 23.1. Agencja Reutera nada i ekArisib południo-
donosi z Berlina, że odpow.edź nie-|we prowincji Grenady posunęły się

miecka w sprawie werbunku ochot-|9 35 klm. naprzód, zajmując Alhama
ników=do Hiszpanii wręczona będzie de Grenada i kilka innych wiosek.
w poniedziałek:- лы -=«s]Na polu walki pozostało 83 zabi-

tych nieprzyjaciół, do niewoli wzię-

OSTRZELIWANIE MADRYTU. |to 29 jeńców.

MADRYT, 23.1. Artyleria pow
stańcza przejawiała dziśo godz. 10-ef
rano intensywną działalność. Ciężkie
155 milimetrowe pociski padały za-
równo w centrum miasta, jak i na

SALAUTI \

| Jak... 3
szkody. Ulice przecstawiają obraz UNIWERSALNY > ; ; |

lony jest gruzami. Ogień artyleryjski KREM (CJŻO ю

przedmieściach, wyrządzając duże

wielkiegozniszczenia. Rynek zawa-

nie oszczędził żadnej dzielnicy. Pa- tokrem nakażdąporę

dło wiele ofiar, których liczba nie orig pudelko -20 -40 4- 173
J.i 5.5STEMPNIEWICZ>DOZNAŃ —została ustalona. й

na rok

WILEŃSKI; KALENDARZ NARODOWY "ss;
jest do nabycia w Księgarniach oraz Sekretariacie Wydawnictwa, przy ul. Mostowej 1,

w cenie 1 zł. 25 gr.

Tamże do nabycia, wydane nakładem Wil. Kal. Nar. broszurki: 1) „U źródeł anty-

semityzmu::, w cenie-10-groszy za egzemplarz. 2) „Karol Morduchaj Marks i jego na-

uka“ (na czym polega i do czego dąży socjalizm i komunizm?), w cenie 5 groszy za

egzemplarz.. Przy kupnie w większej ilości — znaczne ustępstwa.

Stanzdrowia Ojca Św.
CITTA DELVATICANO, 23.1. Oj- jął msgr. Giovanni Castellani, bisku-

  

lciec Święty spędził noc w'spokoju i pa Rodezji, mianowanego wizytato-

rano obecny był na Mszy świętej, rem apostolskim w Abisynii. Następ-

odprawionej w przyległej do sypialni nie na oddzielnych audiencjach po-

kaplicy. Po wizycie prof. Milaniego, żegnalnych Ojciec Święty przyjął

Papież opuścił łóżko i zasiadł w fo- kard. Faulhabera, arcybiskupa Mo-

telu, który wysunięto do jednego z nachium i kand. Schultego, arcybis-

salonów, gdzie Ojciec Święty udzie- kupa z Kolonii. Papież spędził w sa-

łonie kilka godzin i udał się do swej

sypialni dopiero po zachodzie słońca.

ProcesRadka i towarzyszów
MOSKWA, 23.1. Dziśprzed try- rzyszy. Oskarża prokurator Wyszyń-

ski. Oskaržonych Kniazewa, Puszi-
na bronią adwokaci, Pozostali oskar-
żeni ośw.adczyli,żebędą się bronić

«se Sami,

szego rozpoczął się proces politycz-
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ciej Rzeszy?
Niemcy z każdym dniem będą bardziej odosobnione

Pobyt generała-premiera Goerin-
śa we Włoszech od 13-go do 20-go
b. m. po układzie angielsko-włoskim
z 2-go stycznia r. b, jest z daleka i
lekka podobny do zatrzymania się
się p. ministra spraw zagran:cznych
płk. Beck w Berlinie 20- go b. m.
po wymianie odwiedzin gen. Game-
lina i marsz, Śmigłego-Rydza z sierp-
nia i września r. ub. oraz po wejściu
w życie ustaw o pożyczce francu-
skiej na cele obrony wojennej pań-
stwa polskiego, ogłoszonych urzę-
downie w Warszawie 14-go b. m. i
w Paryżu 20-go b. m.

Owszem, rozmawia się przyjaź-
nie, a nawet przywiązuje się wagę
do tego, by przypomnieć, że stosun-
ki wzajemne są dobre czy poprawne.
Ale niema już uroku wyłącznego
tete-4-tete, Nad naradami w Rzymie
unosił się cień Anglji koło Włoch, a
na rozmowy! w Berlinie padał cień
Francji koło Polski. To już nie tak,
jak bywało, że p. minister Beck nie-
mal stale w przejazdach zatrzymy-
wał się w Berlinie, co parę miesię-
cy, a nawet teraz zaznaczą się wy-
raźnie w naszych doniesieniach
półurzędowych, że to pierwszy raz
od roku, bo ostatni raz było 25-go
stycznia 1936. A w czasie pobytu
włoskiego ministra spraw zagranicz-
nych hr. Ciano od 20-go do 24-go
października 1936 w Berlinie, i w
Obersalzber$ poczucie wyłączności
przyjaźni niemiecko - włoskiej było
żywsze niż w czasie pobytu genera-
ra-premiera Goeringa, od 13-g0 do
20-go stycznia 1937, w Rzymie i w
Neapolu.

Nie będzie dalekiem od prawidy
mniemanie, że gen. Goering poje-
chał do Włoch właśnie dlatego, iż
odczuwano- potrzebę zaznaczenia,
iż, mimo układu angielsko-włoskie-
go, porozumienie niemiecko - wło-
skie trwa nadal. I nie szczędzono
objawów zewnętrznych w tym du-
chu, jalk świetność przyjęcia gen.
Goeringa, obłitość i długość rozmów
w Palazzo Venezia, oraz jednoczes-
ne ogłoszenie w Niemczech oświad-
czeń Mussoliniego, w rozmowie z
dziennikarzem nacjonal - socjali-
stycznym p. Rolandem E. Strunkem,

głoszących utrzymanie nadal t. zw.
osi Berlin — Rzym. Oczywiście bo-
wiem wspólna gra dyplomatyczna
niemiecko-włoska jeszcze nie prze-
brzmiała i obu stronom jeszcze się
przyda.

"Tak jest, trwa nadal układ nie-
miecko-włoski z 23-go października
1936 — podobnie jak trwa nadal
układ niemiecko - polski z 26-g0
stycznie 1934 — ale jeden i drugi
stracił trochę... zębów.
Układ niemiecko - włoski z 23-g0

października 1936, który był tem-
bardziej niepokojący, że go nie ogło-
szono, zawierany był pod znakiem
pojęć i poglądów, które Mussolini

į

1-go listopada r. ub., a które, podno-
sząc sztandar walki z bolszewizmem
jako zadania polityki międzynarodo-
wej, oraz odrzucając zasadę niepo-
dzielności pokoju europejskiego, wy-
raźnie popierały dążność  Irzeciej
Rzeszy do pochodu na wschód Euro-
py pod pokrywką hasła walki z bol-
szewizmem,

Układ angielsko - włoski z 2-go
stycznia 1937 zmienia postać rzeiczy.
;Nietylko przez swą treść bezpośred-
nią, tj. zapewnienie obopólne obro-
ny status quo nad Morzem Śród-
ziemnem, co ma dzisłaj szczególne
znaczenie wobec zwiększonej ruch-
liwości Włoch na wschodniej części
tego obszaru ze względu na stworze-
nie Imperjum w Afryce północno-
wschodniej, oraz wobec rozpętania
zawieruchy na zachodzie tego ob-
szaru, ogarniającej Hiszpanję i Ma-
rok. Jeszcze donioślejsze jest to, że
pojednanie angielsko - włoskie, w u-
kładzie z 2-go stycznia 1937 i w wyk
mianie not hr. Ciano z ambasadorem
sir Eric Drumondem, sprowadza po-
litykę włoską znowu na stały,
dziesiątek lat, tor porozumienia z
Anglią, co znaczy więcej niż przej-
ściowe i zmienne stosunki z Niem-
cami, a współpraca z Anglją ozna-
cza dzisiaj politykę na rzecz pokoju.

rzeczy była też mowa brytyjskiego
ministra spraw zagranicznych p.
Edena w Izbie Gmin 19-go b. m. Nie od

Oddźwiękiem tego nowego stanu

warcia układu angielsko - włoskie-
go, istnienia osi Berlin — Rzym w
Europie. O polityce Niemiec mówił
jako o polityce osobnej, uchylającej
się ad wszelkiego ograniczenia zbro-
jeń ponad potrzeby obrony własnej,
wkraczającej w sprawy innych
państw, wprowadzającej podziały
w przyjmowaniu współpracy państw
na rzecz pokoju. Nigdy bodaj wyraź-
niej i mocniej, niż w Izbie Gmin
19-go b. m., nie powiedziano Trze-
ciej Rzeszy, że idzie ku odosobnie-
niu w swej polityce wspierania prze-
ciwieństw międzynarodowych i wy-
woływania zawieruchy,

Stanisław Stroński .

Budżet min. Spraw Wojskowych
w komisji budżetowej Sejmu

WARSZAWA, 23.1. Komisja bud- datki na konserwację i utrzymanie
żetowa Sejmu rozważała dziś budżet|oraz obsługę sprzętu i materiału.
ministerstwa Spraw Wojskowych. Następnie omówił sprawę dekretu
Dłuższe sprawozdanie wygłosił pos. ;o F.O.N. i należytą postawę społe-

Starzak. Mówca zaznączył potrzebę | czeństwa w tej kwestii, Po referacie

powiększenia sił wojskowych Polski, |członkowia komisji budżetowejudali

ze względu na położenie geograficz- |się na Okęcie, gdzie zwiedzili Pań-

ne i obecny stan Europy. Co do sa-|stwowe Zakłady Lotnicze. Po po-

mego budżetu, to wskazał, iż jest om |wrocie, w dalszym ciągu przemawiał

niewystarczający. Wszystkie możli- min. Kasprzycki, uzasadniając po-

wości oszczędnościowe zostały! wy- jtrzebę większych niż dotąd wydat-

czerpane, już choćby dlatego, że|ków na uzbrojenie Polski na wypa-
zwiększanie wyposażenia, formowa-jdek wojny.

nie nowych jednostek, motoryzacja i| Po przemówieniu m/nistra i krót-

t p. musiały z kolei zwiększać wy- kiej dyskusji, komisja przyjęła bud-
żet min. Spr. Wojsk.

Sprawa Gdańska w Komisji

 

 obwieścił w mowie medjolańskiej z!

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
wspólną historią, kulturą, językiem.
W ciągu miesiąca, do dnia 14 lu-

tego 1937 r. pod hasłem: Polonia
Zagraniczna dla. Macierzy—Macierz
dla Polonii Zagranicznej, odbywa

4się zbiórka na szkolnictwo polskie
| zagranicą. :1

      
     

Kryz
PARYŻ 23.1.  Havas donosi z

Tokio: Premier Hirota złożył dy-
"misję całego gabinetu cesarzowi.

Wizytę Hiroty u cesarza poprze-
dziło zebranie rady ministrów, na
jktórym stwierdzono niepowodzenie
misji min. marynarki Nagano. Wys.ł"
(ki jego. w celu oprowadzenia do
kompromisu zawiodły Terauczi, któ-

1

|

wiązania parlamentu, spotkał się z
„oporem parlamentarnych członków
'gab.netu. Następstwem tego stanu
rzeczy była decyzja złożenia zbioro-

Gabinet Hiroty podał się do dymisji”

3-ch w Genewie
GENEWA, 23.1. W. sobotę posie- tej "sprawie. Popołudniu rzeczo-

dzenia Rady Ligi Narodów nie było. znawcy przystąpili do redagowania

WW kuluarach natomiast omawiano tekstu sprawozdania, które zapewne

zagadnienia, znajdujących się na po-; wejdzie na radę w poniedziałek.

jrządku obradbieżącej sesji. W po-| "W kuluarach mówi się wiele o
|łudnie zebrał się komitet trzech dO|zmianie, jaka nastąpi na sanowisku

jspraw gdańskich, złożony z delega- Wiysokiego Komisarza Ligi Narodów
itów Wielkiej Brytanii, Francji ijw Gdańsku, zajmowanym  dotych-

:Szwecji. Min. Beck zaznajomił człon*| czas przez p Lestera, który miano-

jków komitetu z polsk'm punktem | any został podsekretarzem gene-
lwidzenia. W. toku narad komitetu|-ajnym L. N. Żadne decyzje, doty-

jgdańskiego uzgodniono zasady, na|czące osoby Wysokiego Komisarza
których będzie się opierał raport w|[ N, w Gdańsku, dotychczas nie za-

padły.

w Japonii

!

  

ARMIA ŻĄDA PRZEPROSZENIA. dymisję premierowi H'rocie. Fakt
PARYŻ, 23.1. Havas donosi z To- ten Hirota trzymał w tajemnicy, ma-

ry obstawał przy swym żądaniu roz-,

kio: Większość ministrów starała się
uniknąć rozwiązania parlamentu, ale
armia zajęła stanowisko nieprzejed-
nane, domagając się albo rozwiąza-
nia Sejmu, albo formalnego przepro-
szenia przez parlament rządu przez
przedstawicieli wszystkich  stron-
nictw i wydalenia z parlamentu
przedstawiciela  Minseito Homaly,
(który w ubiegły czwartek gwałtow-
„nie zatakował aramię.

przyjął on za podstawę, wobec za-; |
S wej dymisji całego gabinetu. | DYMISJA MIN. WOJNY.

LONDYN 23.1. Reuter donosi zj TOKIO, 23.1. Minister wojny gen.
Tokio: Przyczyną dymisji gabinetu|Terauczi ogłosił następujący komu-
było nieugięte stanowisko  m.nistra |nikat, wyjaśniający powody swej dy-
wojny, który nie zgadzał się na żad-|misji: „Wobec głębokich: rozbież-
ne kompromisy., Nie pozwoliło to|ności, dzielących władze wojskowe i
członkom rządu ma uzgodnienie jparlamentarne, zdałem sobie sprawę

 

 

Dobry opał dostarcza „Centroopa!“,
TEL. 17-90, ZAMKOWA i8ń2.

  

Kięska powodzi w Ameryce
Miasta zalane wodą

stosunku do parlamentu, Dymisja |dyscypliny w armii i organizowania
stała się nieunikniona. obrony narodowej. Dymisja moja po-

'przedziła dymisję gabinetu”.
NOWY JORK 23.1. Katastrołal- piały z powodu powodzi, brało u- PARLAMENT NIE CHCE | p : T a

na powódź, która nawiedziła część dział również wojsko. KOMPROMISU. BSE a > =.
środkowych stanów, trwa w  dal- NOWY JORK 231. Do stanów, TOKIO, 23.1. Przed otrzymaniem! н BARA
szym ciągu. Sto kilkadziesiąt tysię-. dotkniętych klęską powodzi . podą- |wiadomości o złożeniu dymisji całe-|
cy osób znajduje się bez dachu nad żają setki samochodów, łodzi moto-| go gabinetu przez premiera Hirotę,|
głową. Do miast, które najbardziej rowych i pociągów z zapasami żływ- agencja Havasa otrzymała następu-|
ucierpiały należą: Cincinnati i Louis ności i ciepłej odzieży dla powo-ijącą depeszę: minister wojny Terau-|
ville. Połowa tego ostatniego miasta |dzian, których liczba sięga 150 tys.i czi oświadczył, iż wycofa się z rzą”.
znajduje się pod wodą. W Pitsbur-j Mróz i śnieżyca utrudniają akcję du, o ile gabinet nie będzie domagał;*
gu zalana jest dzieln'ca handlowa. |ratunkową pogarszając sytuację lu- się, by cesarz rozwiązał parlament.
W! Portsmucie 43 tys. mieszkańców|dzi, pozbawionych dachu nad gło- Pozostali członkowie rządu przeciw-
zostało kompletnie odciętych przez |wą. Istnieje obawa epidemii tyfusu. nie, czynili wszystkie możliwe wysił-
powódź. Rzeka Ohio, której poziom pod- pojednawcze, w nadziei, iż zmiana;

MOSKWA, 23.1. Od wczoraj krą-
y w Moskwie uporczywa pogolska

 

BIAŁOGRÓD, 23.1. Wobec mają-

swych poglądów со do polityki w|z mej bezsilności co do: zapewnienia!

l

jąc nadzieję na osiągnięcie w dniu
dzisiejszym kompromisu politycznego
i skłonienia do cofnięcia prośby o
dymisję. Knylł się ż tym również min.
Terauczi, który jeszcze dziś rano
uciekł się do metody nastraszenia,
aby doprowadzić do rozwiązania
Sejmu i groził swą dymisją, która już
od 24 godzin była faktem dokona-
nym. -

TOKIO, 23.1. Agencja Domei do-
nosi: W. kołach politycznych mówią,
że przygotowuje się utworzenie no-
wej partii politycznej z pośród człon-
ków istniejących stronnictw. Nowa
partia miała by za zadanie, stabźli-
zację położenia w kraju przez uzna-
nie wpływu politycznego wojska na
rządy. Niektórzy przewódcy partii
„Minseito' i „Sejukaj” popierają ten
iruch. Jako kandydaci na szefów te-
$$ przyszeł$o stronnictwa, wymie-
niani są książe Konoje — przewod-
niczący Izby Panów ie Ugaki,
b. generał-gubernator Korei.

 
Aresztowanie Rykowa

o aresztowaniu Rykowa. Koła ofic-
jalne pogłoski tej nie potwierdzają,
łani też jej nie przeczą. .

cAkt przyjeźni bułgarsko-jugosłowiańskiej
wania, celem nadania jak najwspa-

Roosevelt rozkazał, by w akcji| niósł się o 17 stóp, wzbiera w dal-
ratunkowej w stanach, które ucier-'szym ciągu.

WZERORYCARE ZDOORBEZE BASE KSSSA ARENAIRN PETRASDRE i

GWIAZDA SOWIECKA NAD OLTARZEM.
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| Kto

133261 37020 53565 60382

stanowiska stronnictw wobec rządu'
mogłaby wpłynąć na decyzję min.
Terauczi i skłonić go do pozostania
w gabinecie. Partie polityczne nie
„wykazują fednak gotowości do ikom-
; prom.su.
\

wygrał na loterii?
Pierwsze ciąśgnienie.

50.000 zł. — 182074.
10.000 zł. — 50880 75455 75850

! 120678.
5.000 zł — 72308 88728 130452.
2.000 zł — 29346 35162 41173

81720 84448 90869 139177 173056
174028.

1.000 zł, — 2193 4103 9008 12729
18017 22273 26337 32603 33463
37097 45756 47631 55614 61763 62512
70353 77056 78936 84633 86481
102570 114847 124820 128936 137494
152124 166493 169520 169957 172866
174792 185041 185679 186596 189647.

Drugie ciągnienie,
25.000 zł. — 122729.
50.000 zł, — 14333.
20.000 zł. — 133979,
10.000 zł. — 48401 82556 171127.
5.000 zł. — 90587 126575 148500.
2.000 zł. — 2139 8262 23720

61198
66838 74501 111891 112114 119497
128090 157796 166095,

1.000 zł, — 1108 4809 8293 11059
13915 17275 20451 279:43 47153 52705

W kościele w Villatranca, jak i w innych oddziaiy czerwonych poniszczyły wszelkie
obrazy i ozdoby ścienne, malując w ich miejsce czerwone gwiazdy,

 60035 74228 78279 78959 107674
;132944 138006 140408 142944. 144743
146880 147938 163233 165432 166653

‚ "174023 176491 176470 190045. 193417.

cego nastąpić jutro o godz. 9 rano nialszych form zewnętrznych akto-
przyjazdu prem. i min. spr.zagr. Buł- wi podpisania paktu pieczystej przy-
garii Kiosseiwanowa, poczyniono w jaźni. Miasto udekorowano flagami
w Białogrodzie wielkie przygoto- jugosłow'ańskimi i bułgarskimi,

Otwarcie nowej linii kolejowej
SIERPC, 23.1. Dn. 23 bm. nastą- rej budowę rozpoczęto w r. 1935, li-

piło uroczyste otwarcie! nowej linii czy 78,8 km. 1 wykonana jest całko-
kolejowe; Sierpc —— Toru. Linia, któ- wicie na koszt skarbu państwa.

WAGONY BAROWE W POCIĄGACH NARCIARSKICH.

   

   

 

Szwedzkie koleje wprowadziły nowe wagony restauracyjne do pociągów turystycznych,



 

WYCIĄGNĄĆ
KONSEKWENCJE!
Budżet Ministerstwa Komunikacji

nie wywołał w komisji. sejmowej

żywszej dyskusji.
Wypada tego żałować, gdyż ubó-

stwo nasze w zakresie środków ko-

iwanikacyjnych, / przedstawiających

się w porównaniu do innych krajów
bardzo mizernie, daje dostateczne

powody do głębszego zajęcia się tą

sprawą.
Dyskusja sejmowa  zecieśniła się,

rzede wszysikim, dokoła  kolejnic-

twa, zdradzającego od pewnego cza-

«u niepokojące objawy dezorganiza-

cji Przykładem tego są coraz częst-

sze kalastrofy. z których najwięk-

sza, myśłowicka, wywołała w całym

kra'u przygnębiające wrażenie.

O ka'astrofach tych mówił min.
U'ryc). obszernie i z przejęciem. Za-

pewnił, że „krew niewinnych ludzi,
którzy z pełnym zaufaniem i w spo-

koju ducha zajęli miejsca w wago-

nach, nie może być na próżno prze-

lana“, ale nie powiedział nic takie-

go, coby należało uważać za wystar-

czającą zapowiedź rzeczowych zmian,

gwarantujących większe bezpieczeń-

stwo na kolejach.
Stoimy, bowiem, na tym stanowi-

sku, że skoro w katastrofach, jakich

byliśmy ostatnio świadkami, nie do-

patrzono się z niczyjej strony złej
woli, to odpowiedzialność za nie spa-

da nie tylko na bezpośrednich spraw-
ców, ale i na braki w ogólnym kie-

rownictwie kolejnictwa.

Jasnym jest, że potrzebe są tu
zasadnicze zmiany, zarówno ósobo-

we jak i rzeczowe, zmianydotyczące

całego systemu kolejnictwa i jego
administracji. :

Prasa, z początku dyskretnie, póź-
niej corazgłośniej zwracała uwagę

na źródła niedomagań kolejnictwa.

Przestrzegała ona min. Ulrycha, że

metody jakie wprowadza, czy też-po-

zwala wprowadzać, mogą spowodo-
wać niepowetówańenastępstwa.
Rygorystyczne metody oszczędne*.

Ści oraz nieszczęśliwa polityka per-
sonalną, rodząca wśród pracowni-
ków kolejowych „zniechęcenie i
zwą'pienie w. wartość uczciwego, O-

bywaielskiego oddańia się swemu
zawodówi”* niejednokrotnie była

przedmiotem szerokiej dyskusji pra-
sowej. . TY

Gdyby. min. Ulrych wyciągnął
śm'ało konsekwencje z ostatnich wy-

padków i przynajmniej zapewnił, że
jego metody „usprawnienia” naszego

kolejnictwa, cieszącego się do nie-

dawna jeszcze doskonałą opinią w

świecie, zostaną poniechane, byli-

byśmy znacznie spokojniejsi, niż po

jego apos'rof'e „o mocnych nerwach

kolejarza polskiego”.

Nie o nerwy tu bowiem chodzi, ale

© właściwy, umiejętny system orga-

nizacji i zarządu kolei państwowych

Niestety, pomiędzy opinią a min.
Ulrychem zachodzi poważna rozbież-
ność w sposobie ujmowania sprawy

os'atnich katastrof.

Opinia, upatrując w nich objaw
dezorganizacji i pragnąc poważnych

zmian w: systemie i kierownictwie,

oczekiwała rzeczowych zapowiedzi w
tej sprawie. Tymczasem min. Ulrych
ujął ją przede wszystkim w  płasz-

czyźnie psychologicznej, z powoła-
niem się, ponad to „na swoje przeży-

cia wojenne.
Zakończył on swoje wyjaśnienia

w Sejmie poświęcone katastrofom,
okrzykiem, że „tym, którzy szerzą
panikę i sieją alarmy, odpowiemy

tak, jak wołaliśmy w okopach, gdy

do nas strzelano: spokojniej!”

Co właściwie wspólnego z okopa-
mi i strzelaniem ma cała ta sprawa,

doprawdy trudno zrozumieć. Wszak
nie chodzi tu o cnoty żołnierskie, a'e

o rzecz zgoła inną: o umiejętność i

doświadczenie administracji. Są to

rzeczy najzupełniej różne i nie nale-

žy ich ze sobą mieszać.
Jak dalece różne, może świadczyć

to, co się wydarzyło nazajutrz po

*

Zaczyna się w prasie światowej
zarysowywać tendencja do podziału

państw na dwie kategorie — na pań-
stwa demokratyczne i dyktatorskie.

Wypada więc odrazu wskazać na
niewłaściwość tego podziału, oraz na
używanie fałszywych terminów, za
czym kryją się bardzo wyrażne cele
polityczne.

Podział istotny —
z góry — jest inny. Jeśli chodzi o
ideologię, na której są zbudowane
sposoby rządzenia w różnych pań-

owiedzmy to

państwa, w których władza spoczy-
wa w rękach masonerii, i te się na-
zywają „demokracjami”, 1 są pań-
stwa, w których władza spoczywa w
rękach żywiołów narodowych i te są
nazywane dyktatorskimi.

Nazwy te są niewłaściwe; bo ma-
soneria nie jest nigdzie instytucją de-
mokratyczną, a dyktatura nie jest
wcale cechą konieczną państw naro-
dowych. Weźmy .КИКа przykładów
konkretnych. Czyż Francja jest kra-
jem demokratycznym, jeśli chodzi 2
pożrtye rządu? Ani trochę; we

rancji rządzi organizacja tajna —
masoneria, powszechne prawo wy-
borcze, parlament, stronn'ctwa — to
są wszystko pozory. Każdy, kto z
własnej obserwacji zna stosunki fran-
cuskie, wie, że rządzi tam „elita“,
skupiona w lożach; kto nie m'ał oka-
zji do takiej bezpośredniej obserwa-
cji, niech przeczyta książki wielo-
krotnego prem'era, p. Andrė Tar-
dieu'go. We Włoszech istnieje dy-
ktatura, lecz nie ona jest cechą ustro-

ju państwowego Włoch, lecz rządy o-
bozu narodowego, którego dyktatura
jest tylko wyrazem. i to w dodatku
natury przejściowej...

Pisanie o państwach demokratycz-
nych i dyktatorskich jest czymś

więcej, jak przejawem nowej próby
zorganizowania opinii światowej

wirze poiężnego społecznego prądu:
wytwarza w błyskawicznym tempie

polskie drobnomieszczaństwo (a na-

wet i mieszczaństwo większe), oraz

darczej żydów: rąd teń — a'ra-
czej proces przemiany — hadaje dziś
całemu życiu polskiej prowincji wy-

| bitne, charakterystyczne piętno.
Ale wielkie miasta polskie — z

Warszawą na czele — prądu tego

na ogół nie czują i nie dos'rzegają.

Trzeba dopiero wyjechać z Warsza-

w aby zdać sobie sprawę z tego,
jak ten prąd. jest potężny. Zagłębia-

jąc się w — zaiste bujne — życie

o po okresie pobytu w ro-

iącej swym zastojem wrażenie n'e-

ruchomego stawu stolicy, ma się do-

prawdy uczucie zanurzenia się jakby

w ożywczej kąpieli.
„Autor niniejszych słów miał ostat-

nio szereg razy sposobność na pro-
wincję wyjeżdżać, miał również spo-

ro pouczających relacyj o żvciu pro-

wincji — z drugiej ręki. Ogólne wra-

żenie, jakie odniósł. da się streścić w

dwóch słowach: głęboki przewrótl

Q'o średniej wielkości miasto Z., w

zachodniej Kongresówce. Jakiż w

him jest odse'ek chrzešcijaūskiego

handlu? — Miejscowi m'eszkn*cv

odpowiadają, że około 70 proc. A ja-

kiź był ten odse'ek przed "aru la:

ty? — 30 proc. To znaczy, że się w
ciągu tych lat p.ru dokładnie odwró-

cił stosunek: żydowski handel spadł

z 70 proc. na 30 proc., chrześcijański
wzrósł z 30 proc. na 70 proc..
A ileż, dokładnie, powstało tu pol-

skich sklepów i przeds'ębiorstw w
ostatnim roku? — Powstało ich 74,
nie licząc straganów. 74 sklepy w
jednym mieście, w ciągu jednego ro-
ku! To znaczy, że nie mniej niż 74
rodziny, czyli nie mniej niż 400 osób,

a więc więcej niż 2 proc. całej pol-
s<iej ludności, wyrwanych  zos'ało
bezrobociuinędzy i zdobyło trwałą
i pewną egzystencię. A ileż wynies'e

w Z. odsetek polsk'ej ludności, która
zdobyła sobie chleb w walce gospo-
darczej z Żydami — gdy nie ograni-
czvmy się tylko do wyników roku
1936, oraz gdy uwzględnimy również
i inne dziedziny działalności gospo:
darczej poza. sklepami: s'ragany,
handel domokrążny, rzemiosło, za-
wody wolne?

Interesowało mnie to. w iakim za-
kreste przyczynił się do odżyd”enia
handin w Z. dopływ kupców z Wiel-

tym patetycznym okrzyku min, UI-

rycha. г
Oto pomiędzy Sądową Wisznią

a Rodatyczami wydarzyła się... nowa 

stwach, to można powiedzieć, że są |

Polska prowincja znajduje się wl

wala się z pod przewagi gospo- :
S o skiej.P 15 s przedsiębiorczych

Lai mm ya m -

przeciw prądowi narodowemu i u-

tworzenia koalicji, któraby pod kie-

rowniciwem lóż, jaczejek i kahałów

doprowadziła do zniszczenia wielkie-

$0 prądu narodowego, ogarniającego

z coraz większą mocą ludy Europy.

Chodzi o u'worzenie bloku pod

przewodem „Wielkich Demokracyj”,

któryby się przeciws'awił ruchowi
odrodzeńczemu narodów europej-
skich. Zamiar taki jest szkodliwy

w ogóle, a dla polityki polskiej
wprost groźny. Bo gdyby w Europie
pows'ały dwa bloki — narodowy i
masońsko - komunistyczny („demo-
kratyczny” i „dyktatorski”), to mu-
siałoby dojść do zbrojnej między nimi
rozprawy, któraby się odbyła przede
wszystkim na terytoriach Polski i
Belgii. e

МТИИЧЧЕНИЧСЯЕГОТОДЗМДЕССЕЯ

W CZĄSIE -
MROZÓW ©
Piec_ gazowy

sk'env,biura i ióeszkana

Gazownia Miejska sprzedaje piece 0-

grzewalne ma dogodnych warunkach

wypożycza za niską opłatą miesięczną.

Informacje:

Sklep Gazowni Miejskiej, ul. Kredyto-

towa 3, tel. 600-01. 

 

lub |

owzewa szybko || | mi de Ne:
—————— | turami”, prowadźmy politykę polską

iFi tylko polską, która musi mieć wy-

 

„Demokracja” i „dyktatury”
Wystarczy spojrzeć na mapę i

przypomnieć sobie dzieje Europy,

by dojść do wniosku, że pańsiwo pol-

skie padłoby ofiarą podobnego star-

cia, że nie masz nic niebezpieczniej-

szego dla Polski, położonej na otwar-

tej równinie między Rosją i Niemca-

mi, jak organizacja i starcie dwóch

bloków ideologicznych.
Bezpośrednim powodem formowa-

nia bloku „demokratycznego” (loże,

jaczejki i kahały) jest chęć uratowa-

nia czerwonej Hiszpanii, zagrożonej

przez wojska narodowe gen. Franco.

Skoro narodowcy w H'szpanii zwy

ciężą, rozchwieją się natychmiast za-

miary podobne i Polska uniknie

śroźnej dla siebie koniunktury w
Europie. Zanim to nastąpi, elemen-

tarny chłopski rozum nakazuje Pol-

sce trzymanie się polityki dotychcza-

sowej, a mianowicie nie angażowanie

się ani po stronie „demokracji”, ani
też po stronie „dyktatur”.
Ażeby opinia nasza stanowisko to

zrozumiała, ażeby było jasne dla

wszystkich, że tylko taka polityka

jest celowa, trzeba nazywać rzeczy

po im'eniu, a usunąć z naszego ięzy-

ka politycznego terminolosię fałszy-

wą, wprowadzoną na to tylko, by po-
siać zamęt w umysłach
Nie oświadczajmy się ani za „wiel-

kimi demokraciami", ani za „dykła-

raźne podstawy ideologiczne (anty-

masońskie, antykomunistyczne i an-

tyżydowskie), lecz równocześnie mu-

si się liczyć z interesami wynikający-

mi z $eograficznego położenia nasze-

go kraju i z jego przeszłości dzieio-

wej. Zachowując właściwą miaręi -

cząc s'e z warunkami i okolicznościa-

mi, będziemy mogli, idac powyżej

wskazaną drogą, nie tylko uniknąć

ka'as'rof. lecz wyc'ągnąć z obecnej:
sytuacji duże korzyści. śię

 

kopolski. Rzecz ciekawa, że jak się

okazało, nie osiedlił się w Z. ani je-

den kupiec Poznańczyk, lub Pomo-

! rzanin, a więc cały ów świeży handel

| chrześcijański w mieście wyrósł z
dziełemgleby miejscowej, będąc

$ ców mia-

sta i okolicy. sd
A teraz akis z innej strony kraju.

Maleńka, zabita deskami od świa'a,

położona zdalą zarówno. od więk-

szych miast, jak i od nij kolejowych

mieścina K. w północnej strefie Kró-

les'wa Kongresowego. —

Rok temu było tam około 30 skle-

pów i sklepików, w czym 1 chrześci-

jański, reszta żydowskie. Obecnie

jest tam w dalszym ciągu około 30

sklepów i sklepików, wtym jednak

14 chrześcijańskich.
|) Również nie ma tam ani jednego

Poznańczyka, czy |Pomorzanina.

Wszystkie sklepy i sklepiki w móa-

steczku założone zos'ały przez przy”

byszów z okolicznych wsi. Są to po

pierwsze sklepikarze w.oskowi, któ-

rzy się dorobili i teraz przechodzą

na wyższy szczebel handlowy, za-

kładając nieco większe przedsięb'or-

stwa w mieście. A po w'óre, są to

wieśniacy, k*órzy mieli jakieś posa-

dy (np. w policjii t. p.) i dzięki o-

wym posadom zóromadzii pewne о-

szczedności, które teraz lokują w

handlu. у

Są to wszystko najdzielniejsze i

najinteligentniejsze jednostki z po-

śród okolicznych chłopów, toteż

zóromadziwszy się w miasteczku w

ficzbie 14. , szybko powiekszających

swą zamożność rodz'n (nie liczac rze-

mieśln'ków, s'radaniarzy i t. d.), pod-
nieśli dość znacznie poziom życia

miasteczka. Obecność ich czuje się w

K. iako obecność nowej, zamożniej-

ADDIS-ABEBA (PAT). Marszałek

Graziani ostatecznie zwyciężył i roz-

proszył rasa Desty, które

rozwijały działalność w okolicy je”

zior w zachodniej Abisynii.
Agencja Stefani zaznacza. iż zwy”

cięstwo odniesione przez marszałka

Graziani nastąpiło w rocznicę bitwy

pod Neshelli. :
Ofensywę rozpoczęto 7-$o stycznia

оо otrzymaniu przez marsz. Graziani

listu rasa Desty. który usiłował osiąć
 

katastrofa. Na szczęście tym razem

obeszło się beź ofiar w ludziach i

skończyło się tylko na rozbiciu pię-
ciu wagonów./ 

 
 

Wrażenia z prowincji
szej i inteligentniejszej warstwy spo-.
łecznej.
Nowe kupiectwo w K. wprowadzi-

ło ożywieńie we wszystkich dziedzi-
nach życia miasteczka. Między inny-'
mi, wyłoniło ono z siebie stowarzy-
szenie, kióre zajmuje się już sprowa-
dzan'em towarów hurtowo, krząta
się około stworzenia nowych, pol-
skich placówek w nieodżydzonych
jeszcze branżach, współdziała w or-
ganizowaniu propagandy  bojkoto-
wej. !

uch bojkotowy jest w masach lu-
dności wiejskiej ogromny. Chłopi
s.ronią od Żydów i popierają rodzący
się handel polski. Nie ma jarmarku
bez mniejszej, lub większej awantury.

Nie!.tórzy Żydzi wyprzedają sią
(część polskich sklepów pows'ała
przez wykupienie ich z rąk żydow-
skich), inni trwają jeszcze na peł"
walki, mając nadzieję przetrzymania
i przeczekania groźnej dla nich fali
nas'rojów ludności. Ponieważ są na
ogół zamożn:, a więc mają zasoby, z
których mośą ną owo AKYER
czerpać środki, więc dotąd jeszcze
na ogół się trzymają. Ale środków
tych ubywa... ‚
Tak, jak te dwa miasta, wygląda

dziś cała Polska, a zwłaszcza jej wo-
jewódz'wa centralne, Miejscami (np.
w Radomiu), powstaje już nawet han-
del.najwvżtzyci: s'opni — hurtowy.
dysponujący większymi kapitałami,
zatrudniający całe zastępy pracow-
ma (przeważnie importowany z

'elkopolski).
Zais'e, podz'w1 godne przemiany!

Od połowy XVII wieku po raz
pierwszy wytwarzać zaczynamy, nie
w dwóch zachodnich _ wojewódz-
twach tylko, ale w całym kraju, sil-
ne, polskie mieszczaństwo.

Pacyfikacja Abisynii
zbliża się do końca

nąć zwłokę, nie wyrażając jednak ule
głości, Eskadry samolotów włoskich
skoncentrowane w llśurem codzien”
nie bombardowały oddziały rasa De-
sty. Jednocześnie włoskie siły lądo-
we w kilku kolumnach dażyły do o-
krążenia nieprzyjaciela. 19-60 stycz”
nia kolumna  libiiska dowodzona
przez płk. Pasolini rozbiła główne si-
ły rasa Desty, biorąc do niewoli pra-
wie wszystkich podwładnych mu przy
wódców. Zdobyto 5 karabinów ma*
szynowych i 700 karabinów. 20 stycz
nia zajęto Chevena j rozpoczęło po-
ścię. podczas którego wzięto licznych
ieńców i obfity materiał wojenny.
Wśród jeńców znaiduie cie m.in.se-
kretarz rasa Desty, Ligę Sejum, sio”
strzeniec rasa Seiumaa „© 77

\ *
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PRZEGLĄD PRASY
ŻYDZI ZADOWOLENI

Z LUDOWCÓW

Kongres Stron. Ludowego wywo*

łał powódź artykułów. Prasa lewico-

wa usiłuje z jego rezolucyj wyciągnąć

wniosek, że ludowcy są pozyskani

beż zastrzeżeń dla „frontu demokra-

tycznego”. Żydzi także wyrażają za-

dowolenie, gdyż Kongrespominął

milczeniem sprawę polszczenia han-

dlu i emigracji żydowskiej. „Nowy

Dziennik” obsypuje Kongres pochwa-

łami: 3

„Reżyseria była znakomita. Wyłączo-
no wszelkie przypadki... Dyskusja ła

wartka, ale YB je ujętow wysok:e

brzegi To też płynęła naprzód a nie na

boki, Nie było wylewu. Rezolucje były z

góry przed Kongresem przygotowane ›

obmyślane. Umiarkowane w stylu poza

nielicznymi wyjątkami, w_ których wi-

docznie gorycz się przedarła. Treść —

opanowana, ale nie trudno wyczuć. Czy:

tając uchwały Kongresu, ileszl.fierskiej

pracy to opanowanie pochłonęło. Jednto-

myślność wszystkich uchwał zamknęła

wrota wszyst im nadziejom  rozlamo-

wyg. . 3
Wolałby oczywiście „Nowy Dzien-

nik”, by Kongres wystąpił otwarc e

za Żydami. Musi się jednak zadowo-

lić jego milczeniem.
„Na dzień dzisiejszy milczenie to ma

wobec faktu rozszalałego antysemityzmu

swoje znaczenie — ujemne. ale może

mieć — relatywnie dodatnie. Więcej wi-

docznie autorzy milczenia obecn'e „po-
wiedzieć” nie chcieli, Nie jest istotnym

to. czego my oczekiwaliśmy i oczekiwać

mieliśmy powo przy ocenie obiektyw-

nej woli Kongresu miarodajnym jest to,

co Kongres w sprawie zydowskej
chciał powiedzieć. A on właśnie chciał—
milczeć”. , Pó

Organ żydowski ma nadzieję, że

Stron. Ludowe wypowie się o kwestii
żydowskiej w duchu „szczerej demo-'

Кгасй”. Wiadomo, co to znaczy.

„Szczera demokracja, to folerowa-

nie obećnej sytuacji Żydów i walka z

wżywiołowym dziś pędem chłopa pol-
skiego do miast.

HISTORIA PO NASZEJ STRONIE

Według „Naszego Przeglądu" —

antysemityzm jest „chwilowym obłę-

dem wsteczników', który przejdzie i

znowu będzie Żydom tak dobrze, jak

byłą. .
„Co zaś do twierdzenia, żeŻydzi pra-

fraprzenosić się tam. gdzie istneje do-
yt, to fakty mówią coś odwrotnego.

Żydzi polscy lat temu tysiąc PTE:

drowali tu wtedy, gdy w Polsce dobro-
y.ws ioszcze nie było, lecz oni go wraz

rzyli, Jest
ciwko emigracji”,

Wręcz przeciwnie. Żydzi przyemi-
growali do Polski nie dobrowolnie,

lecz dlatego, że ich pędzono z kra-

jów zachodnich. W stosunku do tych

krajów, gdzie im konfiskowano ma-

jątki, a ich samych więziono,Polska,

choć biedna gospodarczo i nierozwi-

nię'a, była dla Żydów bardzo dobrym
terenem imiśracyjnym. Jeden z rabi-
nów nazwał ją przecież „rajem Ży-
dów”, paradisus Judaeo-
rum'a w XVI w. Żvdzi polscy pisali |

do swych braci na Zachodzie, by nie

przybywali dalej w wielkiej Fczbie

do Polski, bo to może pośorszyć

świetną sytuację żydostwa polskiego.

P. BARLICKI
ROZWIJASWÓJ PROGRAM

Po p. Niedziałkowskim składa w
„Hajncie* filosemickie wyznanie wia-
ry elekt socjalistyczno - żydowskiej

większości rady miejskiej w Łodzi,
Norbert Barlicki:

„Ludność żydowska jest integralną
częścią ludności polskiej, Tak jest zarów-
vo w.dziedzinie społecznej. gospodar-
czej, jak i wszystkich innych. Stawanie
prze,podr pomiędzy żydowskąa sieti:
dowską ludnością jest czymś nienatural-
nym i sztucznym ', ы

Pierwsze zdanie jest nonsensem lo-
gicznym, a ostatnie nonsensem poli-
tycznym. P. Barlicki jednak musi tak
mówić, jak mówi. Zawdzięcza prze-
cież swój wybór głosom żydowskim.
"Posłuchajmy dalszych jego wynu-

rzeń: г
..„Žydzi przeceniali silę i oblicze sana-
cji, nie doceniając równocześn:'e roli i
znaczenia polskiej lewicy, Doprowadziło
to do szeregu fałszywych kroków ze stro-
nypoltyków żydowskich. W każdym ra-
zie — uważam, że „orientacja na lewi-
cę”, która pojawiła się na ulicy żydow=
skiej i znalazła już wyraz w postanowie-
niach syjonistycznego C. K. — może w
odp: doli chwili odegrać ważną rolę
polityczną. Ale to należy zapewne do
najbliższej przyszlošci..,“.

Żydzi mają więc lewicy pomóc w
obaleniu systemu sanacyjnego. Sojusz
żydowsko - socjalistyczny, za którym
jako trzeci wspólnik stoją komunści,
został. przez p. Barlickiego prokla-
mowany jako kombinacja nie lokalna
łódzka, ale ogólnopolska. °
 Socjaliści szli w r. 1926 z Piłsuds-

kim, ale władzę wzieli nie oni, a Pił-
sudski. Teraz idą z Żydami, ale wła-
dzę wzięliby także nie oni, a wspól-
nik silniejszy. Wzięliby, gdyby zwy

ciężyli. Na szczęście nie ma obawy.

<© -

to najlepszy argument przė-



 

Matka Boska

  
Prasa doniosła, że figura Matki

Bożej, przed którą modlili się bóha- post obtentam liberationem praedic-.
terowie Alkazaru, przeniesioną zo-
stała do katedry w Toledo i że tłu-

Alkazarska
obrazkii fotografie M. B. Często-
chowskiej, Ostrobramskiej i Troc=
kie; i prosiłem o przysłanie foto-
grafii M. B. Alkazarskiej. 2

Po paru tygodniach otrzymatem
fotografię figury, jak widač uszko-
dzonej (ręce, aniołki) wskutek bom-
bardowania i list J. E. Biskupa-Su-
fragana Toledańskiego z podzięko-
waniem za życzenia „dla naszej ka-
tolickiej Hiszpanii ukiochanej”. List
przytaczam niżej po łacinie. *

Fotografię retuszowano i skopio-
wano w zakładzie art.-fotogr. p.
Bułhaka. Na kopercie znak: Censu-
rado. Viva Espana! Viva El Ejerci-
to!“ a

Odpis listu: " A
„El Obispo Titular de  Erani.

Auxiliar de Toledo. Toleti, 30 de-
cembris 1936. R. D. M. Małynicz-
Malicki, Sac Vilnam. '

Carissime in Domino:
Placet mittere ad te łotogra-

phiam S. Mariae Virginis de „El Al-
''cazar”, pro qua supplex orabas in

litteris sub die 13 huius mensie.
Effecta fuit ista fotographia statim

ti arcis. Ex animo tibi gracias agoob
*vota'quae promis et fausta quae ad

w
+i

|]. Pod przewodnictwem prezesa
Związku Miast, Stefana Starzyt-
skiego, odbyło się we środę w War-
szawie' posiedzenie Rady. Naczelnej
Związku Miast Polskich.  W' posie-
dzeniu wzięło udział ponad 60 człon
„ków Rady. AZ

-P. Starzyński, zagajając obrady,
dkreślił, iż miasta muszą prowa-

dzić taką gospodarkę, aby pomieści-
ły znaczną część nadmiaru ludności
"na wsi. Da się to zrobić przez odpo-
iwiednią politykę inwestycyjną i
przez tworzenie mowych dzielnic,
zwłaszcza: w większych miastach:

" Rozwój miast, tworzenie nowych
warsztatów pracy przemysłowej,

| rzeniieślnczej i handlowej — to je-
|dyny normalny proces rozwojowy
jjaki czeka Polskę i jaki winniśmy
| przyśpieszyć.

Prezes Starzyński oświadczył tak-
de, iż ta kwestia jest ogólnonarodo-
wa i leży ona w interesie całego kra
ju, a nie tyliko samych miast.

Po. złożeniu - sprawozdania przezI

my się przed nią gromadzą; przed precaris pro Hispania nostra Catho- dyrektora Związku M. P. omówiono
miątką po bohaterskich czynach i

ohaterach, którzy, mając obiecane
«wykonanie jedynej prośby, prosili
tylko o kapłana, ratując mu bycie
tem samem.

Posłałem do Katedry w Toledo

lica Carissima. In Domino addictissi-
mus.

(—) Gregorius, Episcopus Tit.
Aeranitamus". i

X. M. M.
Wilno, 22.1. 1937.

termin zwołania: Zjazdu. Nadzwy-
|czajnego Związku Miast, który ma
się odbyć w Warszawie z końcem
kwietnia (26.1. 1). Zjazd ten maob- |
radować z nastęffującym por: iem
idziennym: 1) Rola samorządu w ad-

 

Polacy zagranicą
Dwadzieścia bł'sko lat wskrze-

szonej Niepodległości — to. okres
wystarczający, by skonsolidowač ca

_łłą Polskość, bez względu na to,
"gdzie się Ona znajduje.

Polskość nie kończy: się tam,
śdzie wznoszą się słupy graniczne.
Zasięg Jej jest bez porównana dal-
szy. Ekspansja naszych zaintereso
wań politycznych, gospodarczych i
społecznych winna zatem sięgać
znacznie szerzej, niż to się dzieje
obecnie. °

Wiemy, że gdzieś tam, poza gra-
' wcami Rzeczypospolitej, mieszka

- kilka milionów Polaków; rozsianych
po całym świecie. Ilu ich jest na'ob-
czyźnie, dlaczego się tam znaleźli,
jak żyją i jak pracują, co myślą i c»
czują, jakie ma.ą potrzeby mater al-
me I jakie ideały, jaki jeśt ich stosu-
nek ico Polski i do nas, zamieszka-
łychwkraju — otym wszystkim ma-
my wyobrażenie bardzo ogólnikowe:
it mgl ste. Do naszej świadomości nie
dotarło dotąd zrozumienie potrzeb
nawiązania bliższych, bezpośrednie
kontaktów. .

Właściwy stosunek polskiego
społeczeństwa w kraju do Polaków,

 

Dr. WACŁAW ODYNIEC.

-ski istinee wprawd:

zamieszkałych pozt jego granicami,
należy zatem dopiero urab ać. Do
tego właśnie <celu zmierza ede
wszystkim _nowopowstałe owa-
rzystwo Polonii Zagranicznej.

Od strony Polonii zagranicznej
problem ten został rozwiązany już
wcześniej, przez stworzenie Św ato-
wego Związku Polaków z Zagranicy.
Związek ten skupia w sobie niemal
wszystkich Polaków, zamieszkałych
poza granicami Rzeczypospolitej.

Natomast wysiłki społeczeństwa
polskiego w kraju na rzecz, Polonii
zagranicznej nie były dotąd ujęte
we właściwe ramy. Na terenie Pol-

zie szereg zrze-
szań, interesujących się poszczegól-
„nym terenami -Pelonii zagranicznej,

niewątpliwie świadectwem
społe-

olalków

co jest
zainteresowań pewnych grup
czeūstwa krajowego losami
zagranicą. Równocześnie jednak ta-
ki stan rzeczy powoduje rózdróbnie-
nie i zmniejszen e wydajności wysił-
«ków tego społeczeństwa. Brak wiel-
kiej organizacji, która — dzięki swe
mu szeroliemu rozgałęzieniu — by-
łaby w stanie dotrzeć do drobnych
nawet mejscowości, pozostawiał

$łów kiliq o dziecku lenioem
„Dziecko, wiecznie zajęte swą pra-

cą, przez dorosłych zabawą zwaną, jest
majpracowitszą istotą na świecie. A po
kiku latach z tego niestrudzonego
pracownika, nieznającego zmęczenia I

oszczędzenia sił, wyrasta osobnik le-
'miwy „Lenistwo jest więc właściwością
WU 8

8 Wejskopł

Lenistwo dzieci, które, jak wia-
domo, niemało trudności wycho-
wawczych nastręcza, jest zjawi-

skiem niedostatecznie pod wzśglę-
dem  psychologicznem  zbadanem.
Współczesna literatura psycholo-
gczna niewiele naogół uwagi temu
zagadnieniu udziela, wystarczy
zaznaczyć, iż odnośne pišmienni-
ctwo polskie liczy zaledwie parę
prac poważniejszych, dotyczących
omawianego zagadniena, pozatem
kilka pozbawionych większej war-
tości naukowej artykułów. Jakież
jest stanowisko psychologii wobec
problemu dziecka leniwego  Odpo-
wiedź na tego rodzaju pytanie znaj-
dzie Czytelnik w notatce niniejszej.

Mówiąc o lenistwie, należy mieć
na względzie stan psychiczny, pole-
$а’асу na braku chęci wykonywania

wnych, wymagających mniejszych
lub większych wysiłków czynności.
Jeśli owa nechęć dotyczy: określo-
nej kategorji czynności, wykonywa-
nych w tempie nienormalnie powol-
nem, lub w sposób niedostatecznie
dokładny, w tych wypadkach zwyk-
liśmy mówić o lenistwie w ścisłem
słowa znaczenu, w odróżnieniu od
zbliżonego doń stanu psychicznego,.
zwanego rozleniwieniem, przejawia-
jącego się w niechęci do wszelkiego
rodzaju czynności, do wszelkich wy-

siłków. Podczas $dy p erwsze jest w
przeważnej mierze zjawiskiem prze-
mijajączm, «ćrugie natomiast winne
być traktowane, jako wyraz brakw
napięcia psychicznego, bierności du-
chowej, wrodzonej, być może, dys-
pozycji do unikania wysiłków. —

ieka domowa -i szkoła mają do
czynienia zarówno z pierwszem ak
i drugiem, bez porównania częściej
z dzieckiem leniwem, aniżeli z roz-
leniwionem ub  ulegającem, acz-
kolwiek przejściowemu, to jednak.
w dużej mierze postępy w naukach
hamującemuw rozleniwieniu.

Rozpoznane lenistwa dziecka
uskutecznia się w drodze obsetwa-
cji jego zachowania się w szkole z
jednej strony, na pocstawie oceny
wyników jego pracy domowej i szkol
nej z drugiej strony. Za leniwego,
wedłuś Binet'a, uchodzi uczeń kió-.
ry mmo, iż nie jest-zmęczonym i
znudzonym naskutek monotonii pra-
cy, nie może skupić podczas zajęć
szkolnych uwagi dowolnej. Lenistwo
zarzuca uczniowi Wł. Dawid w tych
wypadkach, śdy ilość 'ego pracy,
przy normalnym stanie organizmu i
przy wyeliminowaniu  uchwytnych
tei wady przyczyn, nie osiąga „dla
braku woli i chęci obowiązującej lul
za możliwą uznanej normy”, U'tarło
sę wśród rodziców i wychowawców
przekonanie, że powolny rytm my-
ślenia, połączony z ospałością psy-
chiczną dziecka, składa się na obraz
lenistwa, — przekonanie nieuzasad-
nione, sdyż w wielu razach u tego
rodzaiu powolnie myślących * ocię-
iżałych duchowo dzieci nie udaje się
stwierdzić istotnych elementów le-
mistwa w postaci zaniku chęci do

 

liczne warstwy naszego społeczeń-
stwa poza nawiasem moralnej i ma-
„terialnej akcji na rzecz całej Polonii
zagranicznej.

Z wyżej wymienionych potrzeb
powstało Towarzystwo Pomocy Po-
lonii Zagraniczne, którego zam e-
rzeniem jest przerzucić pomost łącz-
ności" $omiędży Macierzą a tymi,
których ziemie ojczyste oddzieli-
ła murem neprzebytym od Polski
wstęga graniczna, wytyczona przez
obcych. że

Łączność z Polonią zagraniczną,
to nie tylko potrzeba wspólnoty u-
czuciowej, to bynajmniej nie jałmuż-
nictwo, lecz. a konieczność ży-
ciowa, podyktowana przez wzgląd
na poważne... interesy polityczne,
społeczne i gospodarcze naszego
Faństwa. + 1: >

Należy bowiem pamiętać, že Po-
lacy zagrańicą stanowią element
"wysoce dodatni, silny, zwarty i od-
orny na obce'wpływy. Że na dale-

kich posterunkach, na obcych zie-
miach ,są oni jakgdł;by ambasadora-
„mi polskkośc, wysoko dzierżąc sztan-
dar naszej godności narodowej. Że
miłość dla wsżystkiego, co polskie,

A *

pracy i wysiłków. W podobnych
wypadkach można mówić raczej o
dziecku: pozornie leniwem, pracują-
cem z trucem i bez widocznego e-
iektu, niezdolnem do ukończenia
rozpoczętej: pracy. Nie mogą być
traktowane, jako lenistwo w sensie'
ujemnych właściwośc. charakteru,
zbyt: często obserwowane w okresie
wzrastania, a przedewszystkiem w
okresie dojrzewania, stawy epizo-
dycznej niezdolności do pracy wraz
z,chwilowem zahamowaniem pobu-
dek do działań'a, z szybko przemija-
jącem poczuciem niemocy życiowej,
jak również nie mogą być kwalifiko-
wane, sako rozleniwienie w znacze-
niu wady, i nierzadko występujące
w fazie przekory stany niechęci wy-
konywania narzuconych' czynności
(„reakcja na' przymus”), albowiem
tego rodzaju stany; nie są odpowieii-
nikiem ani chorobl wego osłabienia
impulsów woli, ani też chorobliwej
niewrażliwości' na pobudki natury
instynktowo-uczucowej.
„W. serji czynników, sprowadza-

jących lenistwa lub rozlen'wienie,
na odnotowanie, jako przyczyna
bezpośrednia zasługuje usposobienie
do unikan a pracy, wymagającej wy-
siłków, wwarunkowane bądź uczu-
ciową obojętnością w stosunku do
celu pracy, bądź natrętnem przeko-
naniem, iż <cel pracy nie da się
osiągnąć. Owa niewiara w możli-

b wość 'os'ągnięcia celu ma swe źró-
dło w całokształcie psychiki dziecka
i jest następstwembrała wiary we
własne jego siły (A. Adler), tudzież
niedostatecznego ' rozwoju jego: in-
stynktu samozachowawczego (WŁ
Dunin).

Uczuciowo ujemny stosunek wy-
chowanka do 'pracy: w znacznym
stopniu potęgują: niezdrowe warun-
iki otoczenia, niewzbudzająca głęb-
szego zainteresowania dla celu pra-

. tomiast

ministracji publicznej;
miast w życiu gospodarczym pań-
stwa; 3) Reforma finansów miej-
skich.
W. związku z ustaleniem porządku

kwietniowego zjazdu, delegat Byd-
goszczy! radny Fiedler (Str .Nar.) po-
ruszył kwestię starostów grodzkich,
żądając postawienia wniosku o ich
zniesienie, a przekazanie ich agend
w miastach wydzielonym prezyden-
tom. Przewodniczący zaproponował
odłożenie tego wniosku do punktu
ostatniego obrad (wolne wnioski).

Nad: tym jednak punktem wogóle
nie obradowano z powodu braku
quorum. Więc ten wniosek, jak i in-
ne, wysunięte przez obóz narodowy:
np. w sprawie wydania zakazu han-
diu dewocjonaliami żydom, przeka-
zano do załatwienia  zar: i
"Związku jako dezyderat Rady Na-
czelnej.

Przył dyskusji nad projektowany-4

;mi przez zarząd Związku zmianami
Iw statucie, członkowie R. N. z ra-
mienia Klubów Narodowych wysu-
nęli «ały szereś poprawek, jak o
skreślenie punktu, że prezydenci i
iburmistrze mają
gatami na zjazdy Związku Miast, jak
również, že w miastach, nie posia-
dających radły, delegatów na zjazd:
mogą wybierać organa zastępcze lub
wyznaczać ikomisarze. Oba te wnio-
ski większością odrzucono.

Upadł również wniosek o wybie-
ranie wszystkich członków
przez plenum zjazdu lub utworzone
ma tych zjazdach koła wyborcze, na-

utrzymano przywilej, i
„członkami R. N. muszą być prez
denci największych 'miast.
wnioski delegatów narodowych tył-
ko natury finansowej.

W. dyskusji nad sprawozdaniem

wyraża się u nich nie tylko w sło-
wach. lecz i w czynach.

; Biorąc zatem udział w obcho-
dach „Dnia Polaka Zagrancą”, da-
jąc grosz na szkolnictwo polskie za-
granicą i zapisując się w szeregi
członków Towarzystwa Pomocy, Po-
loni Zagranicznej — każdy z nas
spełnia swój największy obowiązek
społecznyj i narodowy, w imię wiel-
kiego hasła: „„W jedności Polaków—
potęga Polski".

. Musimy bowiem pamiętać za-
wszeęiż.iwszyscy. >, bez. względu.na
to, czy mieszkamy w kraju, czy za-
granicą — jesteśmy jednej krwi.

Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa, Pomocy Polonii
0 * Zagranicznej `Tulian P ki

być z urzędu dele- planowo zająć się

|
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2) Znaczenie dyrektora Związku zabierali głos

narodowcy: Mazur z Grudziądza,
mec. Kowalski z Łodzi, dr. Pieracki
ze Lwowa i dr. Dalbor z Poznania.
Także wzięli udział w dyskusji
przedstaw:ciele socjalistów.

P. Mazur mówił o konieczności
spolszczenia miast i tworzenia no-
wych komórek gospodarczych. Dr.
Dalbor występował przeciwko pro-
jektom utworzenia funduszu emery-
talnego ogólno - samorządowego i
przeciwiko projektom o stosowaniu
ustawy dyscyplinarnej do honoro-
wych członków zarządów miejskich
+ ławników.

Mec. Kowalski z Łodzi, nawią-
zując do zagajenia prezesa Starzyń-
skiego, nawoływał do prowadzenia
takiej polityki przez władze pań-
stwowe i samorządowe, któraby
zmusiła żydów do emigracji z Pol-
ski. Miasta w tym względzie mogą
wiele. zrobić, zwłaszcza w swoich
przedsiębiorstwach i przez swojej
wydziały przemysłowe, które po-
winny popierać tworzenie polskich
placówek gospodarczych. Zarząd
Związku  Miiast powinien gorąco i

rozwiązywaniem
kwestii żydowskiej.

Zjazd kwietniowy Związku ma
głównie zająć się zmanami statutu,
które przecdłyskutowano i wchwalo-
no na środowym posiedzeniu Rady
Naczelnej. Poza tym przedmiote
narad będą referaty wyżej wymie-
nione. :
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AZS.— POLONIA 3:0, LEGIA —
AZS. 1:0.

Wi ramach rozgrywek o mistrzo-
stwo hokejowe w WarszawieAZS
pokonał Polonię w stosunku 3:0.
Wszystke trzy bramki padły w
pierwszej tercji. :

W drugim meczu Legia pokonala
da” ZASS w ae 1:0. Do
inału o mistrzostwo okręgu weszły
więc drużyny AZS i Warszawianka.

ODWOŁANIE ZAWODÓW HOKE-
JOWYCH POLONIA — K. P. W.

OGNISKO,
Zawody hokejowe Polonia

KPW Ognisko w Wilnie, które mia-
łysię odbyć w niedzielę 24 bm., zo-
staną: odwółane; gdyżKPW —- Ośni-
sko zostało zawezwane do Warsza-
wy, gdzie rozegra w nadchodzącą nie-
dzielę mecz z wicemistrzem Polski
Żw. Hokeja Lodowego o wejśc e de
puli finałowej o mistrzostwo PZHL.

cy atmosfera w domu i w szkole. wienia od materjalnych warunków
Wszechwładnie panujący w dobie środowiska.
obecnej kryzys etyki pracy nie po-
zostaje, rzecz oczywista, bez wpły-
wu na młodzież. „Starsi — mówi
Hanselmann
wśród młodzieży
przez zły przyklai
wa dwoistość,
'postulatami-dorosłych a ich postęp-
kami i wysnuwa z tego konsekwen-
cje „naśladując ' dorosłych. Dorośli

krzewią
R

Dziecko odczu-

Nie ulega wątpliwości,
iż atmosfera niedostatku i ubóstwa,
w której dziecko bywa zmuszone
do ciężkiej nieraz pracy w gospo-

lenistwo darstwie domowem i już zmęczone
zedewszystkiem fizycznie zabiera się do odrabiania

lekcji, w które; nie może być mowy
zachodzącą między*o przestrzeganiu najelementarniej-

szych wymogów higjeny, z koniecz-
ności rzeczy tai w sobie zarodki
Skłonności do lenistwa; z drugiej

poniżają nadto cele, jakie młodzież strony i środowisko domu zamożne-
sobie obiera, ironizują je, twierdząc,
że dane rzeczy są nieosiągalne lub
miedochodowe, wyśmiewając  .dea-
lizm młodzieży, niszcząc jej najpięk-
niejsze nadzieje. ena wartości

go, gdzie nie widraża się dziecka do
"zwalczania przez pracę trudności
życiowych, śdzie się usuwa z życia
dziecka wszelkie kłopoty i przeszko
dy, wywołuje w nem obojętność w

pracy przez starszych wedługpły- stosunku da celu pracy szkolnej, a
nących z niej dochodów i zysków, tem samem przyczynia się do kulty:
zniechęca młodzeż, zabiera *ej roz- wowania lenistwa.
mach i nadzieję, w rezultacie czyni
ją leniwą“. |

W szeregu pośrednich przyczyn,
sprowadzających lenistwo, *) domi-

Do powstania braku wiary wsie- nująca rola należy się cielecaym
bie, a co za tem idzie len stwa, w niedomaganiom dziecka, w pierw-
niemałej mierze przyczynia się
szkoła wraz zjej wadliwemi metoda-
mi nauczania, niedostosowaniem prio-

i szym rzędze stanem nieiokrwi-
stości i złego odżywiania, zaburze-
niom w zakresie narządów trawien-

gramu do psychicznych możliwości nych, konstytucji neuropatycznej, no
ucznia i niewłaściwym częstokroć
stosunkiem nauczyciela do ucznia.

i wyczerpaniu naskutek nadużywa-
nia modnych w dzisiejszych czasach

„Nauczyciel, neuwzględniający zśło sportów i ćwiczeń fizycznych.
szenia się ucznia słabszego i obo-
jętnie wysłuchujący; jego przeciętnej
odpowieczi,— mówi
zniechęca go, rączka dziecka nie
'podnos. się już,. następuje apatja i wrodzoną
rezygnacja. Takie dziecko nie zwra-
ca już potem uwagi na to, co nau-

Z powyłliszych rozważań wynika,
iż lenistwo stanowi dyspozycję psy-

Wejskopt — chiczną, w przeważającej mierze na-
w nielicznych wypadkach

‚ Nie można tedy czynić
dziecka odpowiedzialnym za to, że
ne z własnej winy przeżywa stany

bytą,

czyciel mówi i pisze na tablicy, a to |lenistwa, z któremi nie chce się po-
gniewa nauczyciela i prowadzi do |goczić i które w sposób sobie wła-
przykrych konsekwencj. dla dziecka
i jego rodziców”. '
W poszukiwaniu źródła negatyw-

negonastawienia dziecka do pracy względnione ważniejsze ty

i

 

ściwy usiłue zwalczyć.

 

*) W niniejszym: artykule zostały а-

lko przyczyny

i jej celów, niesposób przejść do po- lenistwa. Szereg pośrednich i bezpośred-

rządku dziennego nad kwestją za- nich przyczyn natury drugorzędnej został
leżności stanów lenistwa i rozleni- pominięty. >



Zatarg o mury po-Franciszkanskie
jeszcze się nie skończył

Magistrat nie rezygnuje, chociaż procesuje się już óśmy rok
Jak się dowiadujemy, Zarząd się bez przerwy od czerwca 1929 ro- |nego, który, po rozpotrzeniu spra-

Odpowiedzialność cywilna iKarna
pracodawcy za niezgłoszenie pracownika

do ubezpieczenia
Jak wyjaśnia Zakład Ubezpie-

czeń Społecznych, w razie utraty
przez pracownka lub członków  je-

może być ukarany grzywną lub
aresztem za następujące przewinie-
nia

Miejski wniósł do Sądu Najwyższe-
go prośbę o kasację wyroku Wileń-
skiego Sądu Apelacyjnego, przyzna-
jącego, jak wiadomo, zakonowi oo.
Franciszkanów kompleks budynków
które znajdują się przy: kościele oo.
Franciszkanów na ul.  Trockiej.
Sprawa o wspomniane mury toczy

ku ze zmiennym szczęściem dla obu
stron. W sądzie Okręgowym  znaj-
dowała się ona na wokandzie aż
cztery razy. Była to wprawdzie jed-
na rozprawa, lecz czterokrotnie od-
raczana. W. pierwszej instancji spra-
wę wygrał zakon. Wówczas Magi-
strat zwrócił się do Sądu Apelacyj-

 

Petarda w „Tanim Domu''
: żydowskim

Dozorca wyrwał zapalony lont
Wczoraj wieczorem władze bez-

pieczeństwa publicznego powiado-
mionńe zostały, iż nieznani sprawcy
w korytarzu kolonii żyklowskiej „Ta-
ni Dom”, przy ul. Subocz 37 podrzu-
cili z zapalonym loniem petardę,

która przed wybuchem została ujaw-
niona przez dozorcę domów Grygo-
rowicza. Dozorca w ostatniej chwili
zdołał wyrwać zapalony lont petar-
dy, czem uniemożliwił eksplozję. (h)

Zamarźnięte produkty
25 ST. MROZU NOTOWANO WCZORAJ.

Wczoraj między godziną 5 a 6-tą padków zamarznięte, skutkiemcze- |
rano termometr wskazywał 22st po-
miżej zera. W polu mróż dochodził
do 25 st. W związku z mrozami,
przywiezione na targ ziemniaki, bu-|
raki, jaja itp. były w większości wyy-|

go wlošcianie ponieśli straty. W/czo-
raj na polach w okolicach Wilna
znaleziono kilka zmarzniętych pta-
ków. (b)

Skargi na rozdawnictwo chleba
W, dniu wczorajszym odwiedziła

naszą Redakcję delegacja bezrobol-
nych, która złożyła następującą
skargę.
W biurze Komitetu Miejskiego

przy ul. Zygmuntowskiej 4 oświad-
czono bezrobotnym, że wydawanie
kartek jest wstrzymane, gdyż kon-
tyngent chleba jest już wyczerpany.

Przypadkowo jeden z bezrobot-
nych, który otrzymał wcześniej
kartkę, w piekarni przy ul. Mosto--
wej, dowiedział się, że od kilku dni

leżą tam zupełnie zczerstwiałe bo-
chenki chleba, przeznaczonego dla
bezrobotnych i nikt się po nie nie
zgłasza.

Okazano nam jeden taki boche-
nek — jest twardy jak kamień.

Z powyższego wynika, dle w
sprawie rozdawn'ctwa coś szwan-
kuje. Mechanizm gdzieś zawodzi:
chleb czerstwieje i czeka na odbior-
ców, a równocześnie wstrzymane
jest rozdawanie kartek z powodu
braku. chleba.

Rozwiązanie T-wa Szkoły Białoruskiej
Starostwo wyzna

Wojewoda Wileński secycą z
dina 22 bm. rozwiązał T-wo Śzkołyj
Białoruskiej i Białoruski Instytut
Gospodarki i Kultury i zarządził,
aby starosta grodzki wileński

“r.
 

czyło likwidatora
znaczył odrębnych dla* „każdego
T-wa kuratorów dla zabezpieczenia
ich majątków do czasu uprawomoc-
nienia tej decyzji.

wy”*

DZIECKO POLSKIE-W POLSKIEJ SZKOLE
POPRZYJ ZBIÓRKĘ NA SZKOŁY POLSKIE ZA GRANICA

 

Zlikwidowanie szajki bandyckiej
dokonywującej napadów zbrojnych

Władze bezpieczeństwa publicz- |padów rabunkowych na trakcie Osz- 9szczędnościowego śród młodzieży.
nego zlikwidowały szajkę bandycką,
działającą w powiecie  wileńsko-
trockim. Aresztowano Urynowicza,
Andrzejewskiego i  Jasiuk'ewicza,
którzy dokonali kilku zbrojnych na-

miańskim i koło Turgiel. Przy aresz- |
towanych znaleziono broń palną, ze
zrabowaną gotówką i przedmioty,
należące do St. Rudko, J. Brzozow-
skiego i G. Abramowiczowej. (h)

Poderżnął gardło przy młóceniu zboża
swemu krewnemu

W. dniu. 20 bm. w czasie młóceniaj
zboża we wsi Ladz ny, gm. rohoteń-
skiej, pow .słonimskiego, w stodole
powstała kłótnia między! mieszkań-
cami tej wsi Konstantym Kurmanem
i Konstantym Zagdajem, zamieszka-
łymi pod *ednym dachem. Kłótnia|
ta wyn kła na tle zatargów majątko-

Młodociani
WOŁOŻYN. W nocy do mieszka-

nia Anny Niechadźko, w kol. Deni-
sach, gm. Iwieniec, dostało się 2
nieznanych osobników i zażądało
pod groźbą uduszenia wydania pie-
niędzy. Jeden z napastnków chwy-
cił Niechadźko za gardło i zaczął
dusić, drugi zaś nożem ciął jej pal-
ce, starając ją zmusić do wydania

wych, przeistoczyła się niebawem
w bójkę, w czasie której Kurman
poderżnął gardło nieustalonym  na-
rzędziem Zagdajowi, który natych-
miast zmarł,

Kurman został przez policję
trzymany. Dochodzenie trwa.

za-

napastnicy
pien'ędzy. Niechadźko korzystając z
chwilowej nieuwagi rabusia zaalar-
mowała sąsiadów. Obaj napastnicy
pod osłoną nocy zbiegli.

Dochodzenie ustaliło, że spraw-
cami napadu byli Wacław Nachaldź-
ko, lat 19, i Bronisław Klucznik, lat
16, obaj m-cy tejże wsi. Obaj zostali
zatrzymani.

 

Zima п
Tysiące ludz

adchodzi.
i jest

bez dachu, bez odzieży, bez jedzenia.
Ratujmy ichodzimnaigłodu

2 2

wy, przyznał mu prawo własności do
tych murów. Z kolei odwołali się oo.
Franciszkanie do Sądu  Najwyžsze-
go. Sąd Najwyższy zaś skasował wy-

jrok Sądu Apelacyjnego i polecił
|sprawę Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpatrzenia w innym
składzie sędziów. Tu znowuż wy-
| grał zakon. Zdawało się, że wresz-
cie zatarg zostanie zlikwidowany,
zwłaszcza tym bardziej, iž samo-
rząd, wkrótce po procesie, częścio-
wo opróżnił strychy i piwnice $ma-
chów sportowych. Lecz Zarząd Miej-
ski nie dał i tym razem za wiygraną.
Wynalazł ponoć jakieś nowe argu-
menty i opierając się na tej podsta-
wie, wniósł kasację ostatniego wy-
roku Sądu Apelacyjnego.

Obstrukcja
jest wskaźnikiem złego działania
żołądka i kiszek. Lecznicza herbata
Chambarda stosuje się przy zaparciu
stolca, Eo żołądek i ułatwia
trawienie. Cena pud, Zł. 1.30 tablet-
ka 35 gr.

Tysiące osób choruje
na grypę

Wiobec wzmagającej się fali mro
zów, która ostatnio zalała całą Wi-
leńszczyznę, notowane są niezliczo-
ne wypadki zachorowań na grypę.
Zachorowania przybrały formę za-
straszającej epidemii. Lekarze Ubez-
pieczalni nie są w stanie załatwić
otrzymywanych niezliczonych zgło-
szeń chorych. (h)

Zabity przez szwagra
na tle podziału ziemi

LIDA. Wiktor Szymul ze wsi
Czaplicze, gm. białohrudzkiej, został
dotkliwie pobity przez swego szwa-
igra Michała Malawę na tle podziału

 

 

 

 

gospodarki. Szymul onegdaj zmarł
jw szpitalu w Lidzie, Zabójca został
zatrzymany i osadzony w więzieniu
z polecenia władz prokuratorskich.

Szkolne kasy
oszczędności (P.K.0.)

Wr.1934/35: Wr. 1935/36:
Ogólna liczba

szkół — 3648 3752

Ogólna liczba
dzieciwszkołach 456911 457400
Ilość szkół, po-

siadającychszk.
kasy oszczędn.,

szkoł, gdzie są

| parte oPKO. — | 714 1295
Liczba cczni w
szkoł, gdzie są

szk. k. oszcz. — 68631 124090

' Liczba członk.
"szk. kas oszcz. — 38856 50958
i Powyższe dane liczbowe ilustrują szyb-

ki rozwój kas oszczędności w oparciu o
'Р.К.О. na obszarze Okręgu Szkolnego Wi-
leńskiego. Są też dowodem zdrowego ruchu

Stronnictwo Narodowe
ZARZĄD OKRĘGOWY.

Rei. łęgtymacziay Okręgu Wileń-
skiego S. N. zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936
leży zamienić na nowe w odj
nich sekretariatach Kół
W Wilnie wymiana odbywa się

codziennie w lokalach Mostowa 1 i
Sołtaniska 30.

Cena legitymacyj normalna 1 zł.,
dla bezrobotnych 50 $r..

ŚRÓDMIEŚCIE.
| Zebranie plenarne członków od-
i będzie się w dniu 24 bm. (niedziela)
lo godz. 12.30 w lokalu przy ul. Mo-
|stowej 1.
| ZWIERZYNIEC.
| Zebranie plenarne członków Šd-
'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.

| KOLONIA KOLEJOWA.
| Zebranie plenarne członków od-
będzie się dnia 24 bm. (niedziela)
po kościele w lokalu własnym (obok
poczty).

na-

!

go rodziny prawa do świadczeń,
przewidzianych ustawą 0 ubezpie-
czeniu społecznym i dekretem o u-
bezpieczeniu pracowników  umysto-
wych, z powodu niezgłoszenia pra-
cownika przez pracodawcę lub nie-
uiszczenia przypadających składek
we właściwych terminach — praco-
dawca obowiązany jest wypłacić za-
interesowanym sumę  odpowiadają-
cą wartości świadczeń, jakie uzy-
skałyby z ubezpieczeń społecznych
oraz wynagrodzić powstałe z tego
tytułu szkody i straty.

Instytucje ubezpieczeń społecz-
jnych obow:ązane są na żądanie u-
| prawnionych dostarczyć obliczenia
świadczeń, których pracownik lub
jego rodzina zostali pozbawieni
wskutek niespełnienia obowiązku,

| ciążącego na pracodawcy.
j Zgodnie z orzeczeniem Sądu Naj-
|wijłższego, pracodawca odpowiada
iwobec pracownika lub osoby, u-
prawnionej do świadczeń po nim,
łtylko za szkody rzeczywiste, które
| możliwe są do obliczenia.
| Pracodawca niezależnie od e-
„wentualnej odpowiedzialności  cy-
; wilnej w stosunku do pracownika

 

!

1) za niedopełnienie obowiązku
zgłoszenia pracownika do ubezpie-
czeń społecznych, 2) za podanie w
zgłoszeniach, listach lub wykazach,
przelanie nieprawdziwych wyjaśnień
lub cdmowę udzielenia wyjaśnień
instytucjom ubezpieczeń | spolecz-
nych, 4) za potrącanie pracownikom
przy wypłacie zarobków wyższych
składek niż przewidziane są odpo-
wiednimi ustawami, 5) za niewypła-
cenie w terminie części składek
przypadających od zatrudnionych
pracowników, 6) za zmuszanie za-
trudnionych pracowników pod $roź-
bą rozwiązania stosunku pracy lub
w inny sposób do ukrywania ich
stosunku pracy przed instytucjami
ubezpieczeń społecznych lub do u-
dzielania fałszywych danych co do
należnego im zarobku itd.

Grzywna lub areszt wymierzane
są pracodawcy administracyjnie.
Kara grzywny wynosi do zł. 3.000, a
aresztu do 3 miesięcy.

Za pracodawcę może być uważa-
ny również kierownik zakładu pra-
cy, który jest uprawniony, i zobo-
wiązany do wykonywania w imieniu
pracodawcy czynności, ciążącym na
pracodawcy.

 

Dutygnypie, pasziębianiu,
dreszczach,łgrnaniuw
kościach doznaje się ulgi
zażywając tabletek Togal
Togal powoduje spadek
orgczki i uśmierza bóle.

 

Czyżby Wileńszczyzna nie miała garbarni?
Ostanio wywieziono + Wileń-

szczyzny pokaźne ilości surowych
skór: cielęcych (7.700),

pytowi ze strony zagranicznych  od-
RedóR ceny skór były dość wyso-

króliczych, kie — jednak bardziej wskazanem
tchórzych, zajęczych, wiewiórczych: byłoby wywozić je w stanie przero-
itd. Wprawdzie dzięki dużemu- póz bsonym. (s)

 

| Specyfiki ziołowe

Oskara Oojnooskiego
Zioła przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego — zn. st. „IROTAN“

1

Zioła przeciwko cierpieniom narządów trawienia i wątroby —
zn. sł „CHOGAL“

i Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek — zn. sł. „GARA”
| Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy — zn. sł. „EDMIZAN“

„Ziola przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi,

 
Mrožno. Umiarkowane wiatry z polu-

dnio - wschodu.

į Z MIASTĄ.
— W 74-tą rocznicę Powstania

Styczniowego w Wilnie w. szkołach,

zrzeszeniach, związkach i oddziałach

wojskowych wygłoszono odczyty, po-

podagrze i ischiasowi —
zn. sl. „ARTROLIN“

Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym — zn. sł. „TIZAN“

"Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza —zn. sł. „UROTAN
Zioła przeciwko chorobom nerwowym i
/|Kąpiele siarkowo-roślinne — zn. Ši

Są do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Adres dla bezpośrednich zamówień:

OSKAR WOJNOWSKI — WARSZAWA

ilepsjj — zn. st. „EPILOBIN“
SULFOB.AL"

ul. Hortensja).

 

Kronika wiieńska
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Pogodnie, rankiem miejscami mgły.

przy ul. Ponarskiej 69, targnęła się na życie,

przez wypicie większej dozy trucizny, 26-

letnia wdowa Olga Żurniewiczowa, którą

umieszczono w szpitalu miejskim. (h)

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 24 stycznia 1937 r.

8.00: Sygnał czasu i kolenda. Audycja

gadank., połączone z akademiami ku] dla wsi. Płyty. Rozmaitości rolnicze. Muzy-

uczczeniu tej rocznicy. (h)
RÓŻNE.

— Na śmierć — możnaby się w;
We-'

soły Sestorat Tańca" A.Z.S-u (hotel,

Europa), gdzie 1 zł, = 7 godzinom |

niedzielę zanudzić, gdyby nie ,,

wspaniałej zabawy przy pierwszo”

rzędnym jazzie!
KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzież futra. Dnia 22 b.m. z nie-

amkniętego przedpokoju lokalu Zw. Naucz.-

Polsk. (Zygmuntowska 4) skradziono futro,

wartości zł. 280, Janiny Muraszkowej. (Mic-

kiewicza 22).
— Do odebrania zgubiona torebka. W

Wydziale śledczym m. Wilna znajduje się

do odebrania zgubiona torebka z 42 zł., do-

mentami i książką oszczędnościową. (h)

WYPADKI.
— Zamach samobójczy., W mieszkaniu

«wy. 16.10: Nasza wieś sprzed wojny,

ka. Dziennik poranny. Transmisja nabożeń-

stwa z Torunia. Płyty. 11.57: Czas i hejnał.

12.03: Życie kulturalne miasta. 12.15: Tań-

ce polskich „Straussėw“ ork. Nawrota.
13.00: Koncert rozrywkowy z Berlina. 14.30

1000 taktów muzyki zesp. Rachoina. 15.30:
Audycja dla wsi. 1600: Koncert reklamó-

pod.

16.35: Walczyki panny Ludwiki, słuchowi-

sko. 17.00: Koncert popularny. 17.55: Poga-
danka aktualna. 18.00: D. c. koncertu.
19.00: Pietyzm i niedyskrecja w literaturze,

szkic literacki T. Boya Żeleńskiego.
19.20: Godzina życzeń. 20.20: Wiadomości

sportowe. 20.40: Przegląd polityczny. 20.50:

Dziennik wiecozrny. 21.00: Wesoła lwow-
ska fala. 21.30: Recitał wiolonczełoówy E.
Stegmana. 22.00: Koncert órk. T. Seredyń-

skiego. 22.55: Komunikat sportowy. 22.57;

Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.



  

Dziš w niedzielę13
o godz. 12 i 2-ejzą

) 2. ulgoweggcance)
dia wszystkich

AW. Temniew filmie
„Moja Gwiazdeczka“ Ceny zniżone

     
  

 

i Ogodz. 4, 6 811015.

keódy FILM AUSTRIACKI
nagrodzony złotym medalem

  

Pr IZ —н

Kapitalny film wiedeński

poja Maleńka
ekordowa

|
:

obsada |
jutro
w kinie 95HELIOS"
 

a

a „Skowronek“
Fr. LEHARA. Piękny nadprogramMuzyka
Sala dobrze ogrzana 

   

'ELIOS|
Ostatni dzień

W rol.
Aierjki VELOZ ! YOLANDA.

Polskie Kino k

ŚWIATOWIU!

39.UDWISARSKA4.

2-0: |

i szampański wole;

 

 

Nadprogram: Kolorowa atrakcja irnktualia

Jaka kobietama prawo do szczęścia?› Ма i

odpowie naj- P 0 b u r Z y“wybitniejszy 39
 

film artystyczny produkcji wiedeńskiej
F

: utro
Kamila para kochaniu Luiza, Ulrich iGustawDiessi|.КОН

olnierzem araku- przed |

itwą
_ Sala dobrze ogzzana|

łowym do sprzeda”-..
nia. Królewska 1-8.
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Zgłoszenia

Nieodwołal-
nie.oCASINO|

—-—>OTTTAOKASINO NOC:
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[JAN FRLICZKA 3
, WIELKA11, tel. 19-63 WILNO— $-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“) Siediego.
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|| najlepszej firmy, gwarantowany,

 

terty składać w adm.| zniżone.
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dom drewniany, nowo pa STUDENT
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azyjnie ność kuchni. Piłsud-
ROZ wyjazdu skiego 16-b m, Ż.

mahoniowe meble; gy =OO
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Przełewieza Z ma UL. ŚW, ЗО |. tel. 23-40 y= [pieski Каа
a męskie i damskie, według naj-
ch i powierzonycii materlałów

Wykonanie R” akcje

Przyjmuje zamów, na ubrani
nowszych modeli, Zz własny:

Bidale i tanio.

Reklama jest dźwignią handluu|

Fortepian
dla uczni sprzedaje
się wyjątkowo tanio
ul, Wiwulskiego 10-a
m. J. 3

ców. i entuzjastów
nam popularność,

 

 

"ru i ekscentryki akrobatycznej,

 

dia Kojro Brunon.

„Žanai „składać w
„Dzieg:!

| Zasadanaszawszystko dla Sadasoleaia
Klijenta zjednała nam wszystkich znaw- i

naszego przedsiębiorstwa.

Dziś ostatni dzień

„Mały

lub!   

 

Dziś rewia p. t.

|„Balgetsaniarzy

9.15, W niedzielę od 4-ej.

iastytat
germanistyki

Z-x Św, Michalski Nr-
10 m. 2 obok Kura.

torjum Szkoln.) |

STUDENT
U. S$. B. udziela ko-
repetycji w zakresie
gimn. ze wszystkich
przedm. specj. grec-
ki, łacina, niemiecki.

Žwi-

<

rowa Góra 5—1. K
AKADEMICKA|

„| BURSA ŻEŃSKA |
póleca fachowe siły
sorepetytorskie — ze
wszystkich przedmio-

= tów w zakresie gim-
1azjów. Zgłoszeniana-
eży kierować do kan-
selarii bursy: Augue
łiańska 4, tel. 12-40,
w godz.od 9—11 i od
15—18. Niezamożnym
i w kompletach ceny
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bal galganiarzy,

Ce/INS
„, Jutro premiera.

|
„
P
I
E
U
J
O
M
ZE
J
O
J

marynarz"
Jutro po raz pierwszy w Wilnie

„Wiodgń-niasto moich marzeń
Najlepsza komedia muzyczna prod. austrjackiej.
SCHNEIDER i LEO SLEZAK

„NOWOŚCI”

 

46 Wesoły kalejdoskop żartugi tań-
ca, wiązanka beztraskiego humo

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

gł. CLADYS SWARDNOUT, FRED MCC MURNAY oraz najsłynniejsza para dł sympatyczniejszy ® dotychczasowych zespołów Nowości. Piękna oprawa. Wiele olśnie-
wających inscenizacji (regionalny obrazek ze Lwowa:
i w. im). Pożegnalne występy fenomenalnych akrobatów 4 Millec,

halo Paryż
Początek 6.30 i
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Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na uzykė Dzisiaj |

o gėdz. 1-ej w poł po cenach najniższych,

„Jasełka polskie" w wykonaniu wychowan-
ków- Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł,

O godz. 4.15 po cenach propagando-
wych, powtórzenie komedii St. Dobrzań-

„skiego „Żołnierz Krółowej Madagaskaru”.

ja występem Nuny. Młodziejowskiej-Szczu:-

kiewiczowej.
O godz. 8.15 powtórzenie dwuch pol-

skich komedii: Aleksandra Fredry„Odłud-

ki i Poeta" oraz Józefa Kozaookiega
„Majster i czeladnik”. Przedstawienie da-

ne będzie przez Komitet Pomocy Polakom

į Zagranicą na dochód szkół polskich na ob-

aj W

W końcu tygodnia dana będzie sztuka
O „Tajemnica lekarska" Władysława Fo-

|| dora”,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”.

| Zofii Lubiczówny. Dziś
Występy

o godz. 8.15 ko-

W rol. gł. MAGDA media muzyczna „Całus i nie więcej".

BOU Praucišžki Gaal i Many. Eggerth) i Dziś o godz. 4-ej pp. operetka „Przygo-

“da w Grand Hotelu",
i — Jedyny wieczór walców pod batntą
Johanna Straussa w „Lutni“, Muzykalne

Wilno czeka sensacja niezwykła, oto słyn-

ny wiedeński kompozytor i dyrektor tami.

orkiestry symfonicznej Johann Strauss

zjeżdża do Wilna, aby zadyrygować- kon-

certem symfonicznym, na którym odegrany

zostanie szereg walców, własnej Jana i
Oskara Straussa kompozycji. Termin. kon-
certu 3 luty.

—Dzisiejsze przedstawienie w Teatrze

na Pohulance będzie miało charakter uro-

czysty ze względu na obchodzony w. dniu

tym w caełj Polsce „Dzień Polaka Zagrani-
cą”. Teatr w dniu tym wysławia: „Odlud-

kėw i poetę“ Fredry oraz „Majstra i cze-

ladnika' Korzeniowskiego. Ceny normalne.

| Pozostałe bilety w kasie Teatru. Jak sły-
lchać na przedstawienie to wybiera się ca-

"ta elita Wilna.
— Teatr Łiteracko-Artystyczny „No-

wości” Dziś, o 4, 6.30 i 9.15 program pi.

| „Bał Gałganiarzy”,

Jutro premiera pt.
Mość”,

Z za kotar studio
„KONCERT ROZRYWKOWY Z BERLINA

i Ewe! Stegman w radio,
Częsta międzynarodowa wymiana radio-

wych koncertów wnosi do programów dużo

świężości i atrakcyjności. Wymiana ta nie
ogranicza się do osób wykonawców, lecz
obejmuje również wzajemne transmisje kon-

certów, czy to muzyki poważnej czy lekkiej.

Niedzielny program radiowy przewiduje rów-

nież o godz. 13.00 tego rodzaju transmisję
rozyrywkową z Berlina.

Tegoż dnia zaproszony został przed m'-

 
„Jego Królewska

ae polski doskonały wiolonczelista,
„przebywający stale zagranicą, Ewel Steg-
„man. Artysta o godz. 21.30 wykona szereg

| wartościowych utworów wioloczelowych.

IPIETYZM I NIEDYSKRECJA W LITERA-
TURZE — DR. TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI
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STUDENT U. S. B. = © э a przed mikrofonem.
udziela lekcyj w za-| jm = a к *
kresie gimnazjum (z EJ “ p Dr. Tadeusz Boy-Żeleński w radiowym

1. niem.). Specj. — 23 szkicu literackim p.t. „Pietyzm i niedyskre-

godami Matematyka i aj Ele cja w literaturze”, podejmie zagadnien'e

ieloletnia prakty- - e: i . ВI Ba k E z = [B] = L Ss ap. RAY

Adm. Dz Wi. sub) le] " © [5| Z intymnego žycia wielkich pisarzy przyczy-

н Е]_ re R nia się do pogłębienia znajomości ich dzieł?

į = [=] a < а Czy poznanie bardziej rzóżnczkowaneczło-

+= BRYDŻ — ё З wieka przyczynia się w jakimś sensie do

mauczam początkują- e la| wzbogacenia wiedzy o twėrcy? Czy niedys-

cych drogą korespon- ® 3 [n| krecja musi być wrogiem pietyzmu? — Te

ao £ |] pytania będą tematem prelekcji dn. 24.1,

Ska 52, P. Czajkow-| w [s|, koda: 1900 i
ski | zza E „DZIEŃ I NOC”,

EJ © w. Dzieło nowej muzyki dla radiosłuchaczy.

Iaa tz 3 |=] Wśród kompozytorów ostatniej doby

i | 4PRRCA į a] х еЩ bardzo poważne miejsce zajmuje kompozy*

goszakiw4 jl
L

NAUCZYCIELKI,
korepetytorki, wycho

wawczynie, bony i

wszelkiego rodzaju

służbę domową pole-

ca Wojew. Biuro Fun-

duszu Pracy, Poznań-

ska 2, tel. 12-96,

SAMOTNA „Agronom“
poszukuje sda „Dz. Wil.”
wspólnika z kaucją
> Aopólnaj pracy w poco»
andlu na prowincji.? ж 1

Wilno, į RÓŻNE į
Nr. 2. 200.000000000 10490: G0:

„| WSPÓLNIKA- CHRZ
4 udział, zł. 1000—,
dobrze  zabezpieczo-
mym, z ewest, łatwa

współpracą płatną po
„ukuje od NR. ge
aeralne zastępstwo ne

RZĄDCA.

administrator kawa-
ler w średnim wieku
dobry organizator,
24 lata praktyki,
szkoła rolnicza. O-
beznany w każdej
£aięzi rolniczej (leš-
nictwie irybołóstwie)

-|"posady od
Oferty sub

do adm.
448

muzyki, przyniosłai
spowodowała rozkwit|

 ЭЕЕЕЕЕЕ)[ )77

Oliwa
najwyższej marki

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

tu poleca:
D/H. St Banel i S-ka
ul. Mickiewicza 22-a,

tel. 8-49,

tomikMRI

pomóżmyj I
BLIŹNIM

+9161009 Padės PO BO

DWOJE DZIECI,
terszy 2-gi rok ckory
«s groźlioę kości, sa-
«a zachorowałam, nio

aalejszą choćby, mim
ysdrowieją. — Łask |
uary śla „Wdowy a

iemiecki, Józef Haas. Urodzony w Ba-
warii, uczeń Regera, profesor Akademii Mu-

-+ewmuo zyoznej w Monachium — unika Haas w
awej twórczości wszelkiego radykalizmu. W

kompozycjach swych, opartych naogół na
„|zasadach muzyki późnoromantycznej, łączy

Haas duży zmysł kolorystyczny, z humo-

rem i melodyjnością, zawierającą częstokroć

wiele pierwiastków ludowych. Twórca wie-

lu pieśni, dzieł kameralnych, orkiestrowych
i kościelnych, skomponował m. in. suitę

symfoniczną na orkiestrę i głos solowy p.t.

„Dzień i noc”. Utwór ten usłyszą radio-

słuchacze dn. 25.1, o godz. 21,30, w wyk.
Kameralnego Zesp. Instrumentalnego Kra-

kowskiego T-wa Muz. oraz śpiewaczki Zbo-
ińskiej Ruszkowskiej.
KARNAWAŁOWY WIECZÓR FRASZEK

W RADIO,
Karnawał to najodpowiedniejsza pora

do przypomnienia sobie fraszek. Ten rodzaj

poetycki, lotny, giętki, niekiedy krający

„głębokie znawstwo życia w ciętym dowci-

pie, ma swoją świetną kartę w naszej lite- 

 

     
  

  

     
 Hum. PRZY „Największa w Polsce fa« Polskę 6 и raturze, Kochanowski, Potocki, Węgierskię firmy wszech| -giema dzieci” do Ać- i, Potocki, Węgierski

HEMONOIDACH оОМО Ž Е ; Е эуа 'ОГЁЁЁ…М„ с:::шсі — na ber| "atstracji „Da, WiL";'2ž PO Rodocia, Lemańskiego i Tuwima.

! Oryginalna maść (Z Rogotkiacj 6 «onkurencyjny, pow: Wesołość polska, bupność naszej natury, jej

KIA, $ ё M R o 4 0 L „MIL. FBIGCR j|-my i b. korzystny « |] » OBIADY dis gło- bogactwo, wynikające z ufnego stosunku do

CIOPRI + TTE 59 „ykui już nadesłam| ującej inteligencjiśe| życia, kryje się często w tej formie, nieraz

aa CIE zy * Sol renki powstałe od od- KALI S-Z,i pia Zgł. > a: <comPASZE ona Dust — a Aon

mrożenia, zeda — do tas — am-: fryw

GĄSECKIEGO” "OBE a ozopene 9. „Dz. Wil", lub Stara kows 6. jPolskie Radio nadaje wieczór fraszek w |: m. 3, godz, 10-12.

2 O 5 OS KsiSL iITA

ADMINISTRACJA; Wilao, ul. Mostowa |, esyana od godz. ® — 19. CENY PRENUMERATY, miosięczało, s odącszeniem do domu lub preetrtką pocztowa M. 3 gr 50, kwartalnie uł 7 gr. 50. sagrzaicą mł 6—

CENA OGŁOSZEŃ; sa wiersn milimetr. pired tekstom | w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— sa mm. jedzoszp, nekrologi 46 į: tr iskstem (10 tem.) 15 grDrob me ogłoszenta w dalelė ogłoszeniowym sa

słowo sł. 0,15, słowó tłezto 1! 0,25. Kroalhs redzkeyjoa | komunikaty za wiorez druku 30 gr. Za ogłoszosia syfrowe i tabelarysane o 25*> 4 1» Da prenukuląvy+b praey S0*7 raiżk' 4dmfefatraeja seztrzoga sobła

prawe sułary torminu druku ogłoszeń I pravimuje sariretei m'eje:ą

Oferty bez zobowiązaniaСОСИ
 

a ЕНЕИа -‚г›ргвс‹›шапіи Zrębowicza.
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