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Na froncie madrycki
KOMUNIKAT POWSTAŃCZY.
SALAMANKA, 24.1. Komunikat

urzęd głównej kwatery powstań-
ci stóddrdca, że na frontach 5-tef,
6-ej i 8-ej dywizji oraz dywizji w wielką ilość granatów ręcznych. Na wczoraj w |
Aviła i Soria, nie zaszło nic godnego froncie Jaen odparto szereg ataków samolotów
uwagi. Na froncie madryckim atak
nieprzyjacielski w kierunku miasta
uniwersyteckiego został odparty ze,
znacznymi dla atakujących stratami.
Na froncie południowym daje się za-|
uważyć pewne ożywienie. Oddziały|
powstańcze zaatakowały i zajęły
miasto Cerno de la Cruz w prowincji|
Grenady. Nieprzyjaciel pozostawił
na placu boju kilkudziesięciu zabi-
tych i rannych oraz znaczne zapasy
materiału wojennego. Na południe
od Alhama operacje, podjęte przed-
wczoraj, rozwijają się. Na placu boju
znaleziono dzisiaj 115 żołnierzy
wojsk rządowych. Kolumna, działa-
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bez zmia
jąca na froncie Ochicha, stoczyła z | SAMOLOTY RZĄDOWE BOMBAR-

DUJĄ POZYCJE POWSTAŃCZE. WARSZAWA, 24.1. W) dniw 23 i Ferdynad Goetel, Karol Irzykowski,nieprzyjacielem walkę, po której od-
działy rządowe cofnęły| się, pozosta-
wiając kilkudziesięciu zabitych i

nieprzyjacielskich na odcinkach Al-
miendinilla, Villafranca i Porcuna,

 

Proces Radka i towarzyszy
MOSKWA, 24.1. Na dzisiejszym

rannym posiedzeniu sądu zeznawał
Radek, który oświadczył, że w okre-
sie 1927 r. różnił się z poglądami
partii w sprawach wewnętrzno-par-
tyjnej demokracji. W latach 1930—
31 doszedł do przekonia, że tempo
uprzemysłowienia i kolektywizacji
jest zbyt szyfbkie i że program rządu
może skończyć się tym, czym się
skończył pochód na Warszawę. Wte-
dy przystąpił do tworzenia nielegal-
nej organizacji opozycyjnej. Radek
utrzymywał ścisły kontakt z Mracz-
kowskim, Smirnowem į Drejcerem,
którzy zostałi rozstrzelani. — Od
Mraczkowskiego wiedział, że przy-
$śotowane są zamachy na Stalina,

 

Mołotowa, Woroszyłowa oraz przy-'
znał się do udziału w organizowaniu
zamachu na Kirowa. Radek przy-
znaje, iż wiedział o formowaniu się
grup terorystycznych na Ukrainie,
Syłberii Zachodniej i Gruzji. Radek

 

Konferencja w sprawach gdańskich
w Genewie

GENEWA, 24.1. Dziś wieczorem
ininister spr. zagr. Beck przyjął pre-
zydenta senatu gdańskiego Greisera.
GENEWA, 24.1. Dziś rano odbyła

się w siedzibie delegacji polskiej
kontierencja rzeczoznawców— ро!-

skich i angielskich na temat raportu,
jaki przedstawiony będzie Radzie Li-
gi Narodów w sprawach gdańskich.
Pepołudniu obie delegacje kontynu-
owały wymianę poglądów co do
brzmiemia raportu.

Aresztowanie inspektora pracy w Kownie
RYGA, 24.1. Z Kowna donoszą:

Inspektor pracy Feldmanis, człowiek
zaułany Tautininków, główny orga-
nizator związków zawodowych, zo-
stał aresztowany za sprzeniewie-

rzenie olbrzymich sum, w prowadzo-
nych przez niego związkach. Rzecz
charakterystyczna, że w prasie li-
tewskiej nie podano żadnej wzmian-
ki o aresztowaniu Feldmanisa.

Katastrofa powodzi w Amerycerozszerza się
NOWY YORK, 24.1. Katastrofa

powodzi rozszerza się. W obecnej
chwili cała dolina rzeki Ohio oraz
dolina rzeki Missisipi znajdue się
pod wodą. Liczba osób, pozbawio-.
nych dachu nad głową, wzrasta z

lys. ludzi. Wiele osób zatonęło. Stra-
tymaterialne są olbrzymie. W mieś-
Cincinnati i okolicy; utworzyło się
wielkie jezioro o pow, 18 km. kwadr.
Straty przekraczają tam 5 milionów
dolarów.

 

każdą chwilą i przekracza już 300

Plan inwestycyjny—n Kresy Oschodnie
WARSZAWA 23.1. Przedstawi- stycje pochodne.

ciele parlamentarnych grup regio- wiciele regionalnych grup parlamen-
nalnych 5 województw wschodnich: tarnych Ziem Wschodnich uważają

Dlatego przedsta- |

wołyńskiego, nowogródzkiego, bia-
łostockiego, poleskiego i w:leńskie-
$o złożyli rządowi memoriał, w któ-
rym, wskazując na stan upośledze-
nia gospodarczego Kresów Wschod-
nich i podnosząc konieczność zapobie-
żenia pogłębienia się tego stanw na
przyszłość, Alby ziemie wschodnie
miały odegrać swą rolę w rozwoju o-

za niezbędne uwzględnienie potrzeb
tych ziem w opracowanym planie
inwestycyjnym. Przedłożony przez
wspomnianych posłów plan przewi-
duje inwestycje kolejowe, budowę
dróg bitych, melioracje, usprawnienie
zbytu artykułów rolnych, rzemiosło,
inwestycje samorządowe, wydatki
na podniesienie szkolnictwa itp. Do-

gólnym gospodarstwa polskiego, mu- łączone do memoriału zestawienie,
szą — zdaniem autorów memoriału— przewiduje na ten cel w ciągu okre-
otrzymać poważny zastrzyk kapita- su trwania planu łączną sumę
łu, który pozwoli na uruchomienie 544.435.000 zł. w czym instytucje
inwestycyj kluczowych, które z ko- kolejowe wynosiłyby 161,040.000 zł,
lei pociągnąć mogą za sobą inwe-

WALENCJA, 24.1. Minister ma-
rynarki i lotnictwa komunikuje, że

ołudnie 11 rządowych
ombardujących, pod о-

słoną 15 samolotów myśliwskich
bombardowało pozycje powstańcze
w okolicach Getafe.
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Konto P. K. O. Nr. 700.206,

ek 25 stycznia 1937 r.

y p. Rzymowi
24 stycznia 1937 r. odbyły się zebra-
nia Polskiej Akademii Literatury,

| W obradach wzięli udział: prezes
Wacław Sieroszewski, wiceprezes
Leopold Staff, sekretarz generalny
Juliusz Kaden-Bandrowski oraz aka-
demicy literatury Wacław Berent,

Nr. 24

popedił plaga |

 

Juliusz Kleiner, Bolesław Leśmian,
Zofia Nałkowska, Zenon Miriam
Przesmycki, Jerzy Szaniawski, Ta-
deusz Zieliński i Tadeusz Boy Że-
łeński.

W. pierwszym dniu obrad załat-
wieno szereg spraw bieżących oraz
wydano orzeczenie w sprawie p. Win-
centego Rzymowskiego następująceg
treści:
„Polska Akademia Literatury, roz-

patrzywszy, na prośbę akademika -
teratury Wincentego Rzymowskiego

oświadczył, że Bucharin pozostawał w r.1934, W; tej sprawie Sokolnikow Zarzuty, skierowane przeciw niemu
z nim w kontakcie od 1934 r. i że
również stał na stanowisku teroru i
w tym celu organizował młodzięż a-
kademicką. Zabójstwo Kirowa — o-
świadczył Radek przekonało
członków centrum, że pojedyńcze
zamachy nie dadzą oczekiwanych re-
zultatów. Bucharin, który był na
czele grupy terorystycznej, opowie-:
dział się za wzmocnieniem i rozsze-
rzeniem terroru. Tego samego zda”
nia był Radek. Mówiąc o swych
związkach, mówiłemz- sowieckim at-
tache wojskowym w Londynie, Put-
ną. Radek powiedział — Putna zo-

‚ Басгу! się ze mną na polecenie Tu-
' haczewskiego.

Zagraniczna polityka „równoległe-
$o centrum”, według zeznań Radka,
opierała się na dyrektywach Troc-
kiego, Iktėny rozumował w sposób
następujący: dojście do władzy fa-
szyzmu w Niemczech oraz agresyw-
ność Japonii, prowadzą do wojny ze
jzwiązkiem sowieckim, który w woj-
| nie' tej będzie pokonany. Wychodząc
iz tych założeń, należało wojnę przy-
' spieszyć, W listach swych do Radka,
| Trocki idoniósł, ze nawiązał kontakt
z mocarstwem na Dalekim Wjscho-
dzie oraz z mocarstwem środkowej
Europy. Państwom tym poczyniono
obietnice ustępstw terytorialnych,
Rozmowy; w tej sprawie toczyły się
2ASU ORSASIS SIS IS S

Stan zdrowia Papieža
nie ulega zmianie
RZYM, 24. I. Stan zdrowia Pa-

pieża nie uległ zmianie. Cierpienia
zmniejszyły się, samopoczucie dobre.

Papież przyjął podsekretarza sta-
nu ikard. Pacelli oraz 2-ch biskupów
niemieckich z Berlina i Monachium.

  
Ks. Głoucester, brat króla Anglii,
ma z najbliższym pomocnikiem i
współpracownikiem króla w spra-

wach państwowych.

j miał rozmowę z am! orem mo-
= na Dalekim Wschodzie. Ra-

dek zeznaje, że na jednym z przyjęć
| dyplomatycznych w salonach repre-
4

jizentacyjnych Narkomindziełu miał
„rozmowę z przedstawicielem dyplo-
,matycznym mocarstwa środkowo-
europejskiego. Dyplomata ten oświad-
czył Radkowi, że Trocki dąży do po-
'rozumienia z Niemcami. Starał się

ondować, kto stoi za Trockim w
Z; Е У&Па_%ещьди , że m
politykę Trockiego, jako realną, a-
probuje. Po rozmowie tęj, Radek
poinformował Sokolnikowa, Pierie-
driakowa i Piatakowa. Radek przy-
znał się, że dążył celowo do klęski
ZSRR.

Gdy prokurator zapytał Radka,
czy czynił to świadomie, Radek od-
powiedział: „wszystkie moje czyny
w życiu, z wyjątkiem moich snów,
były zawsze świadome”.

Radek oświadczył dalej, że re-
stauracja kapitalizmu w Sowietach,
bez posiadania własnych kapitałów,
uzależniłaby kraj od państw obcych:
i żeRZ na klęsce wojen-|
nej R, jest polityką nierealną.!
Kroczenie dalej po tej drodzezamie- |
mi organizacje terorystyczne na eks-!
pozytury obcego wywiadu.

Wówczas Radek miał udać się do!
włądz partii i opowiedzieć o wszyst-
kim, lecz, jako kierownik organiza-
cji, nie mógł tego uczynić. obec
tego, zdecydował zwołać zebranie
centrum, poinformować jego <złon-
ków o swych lądach.

Do tego nie doszło. Nie ja po-
szedłem do GPU, oświadcza Radek,
a GPU przyszło do mnie.

Gdy prokurator usiłuje dowieść,
że Radek mówi nieszczerze, wywią-
zuje się między nim a prokuratorem
ostra wymiana zdań,

przez niektóre odłamy prasy, w spra-
wie paruaria gy z książki B. Rus-
sela i z artykułu J. Prevosta, ustaliła
co następuje:

Zważywszy, że książka W. Rzy-
mowskiego jest zbiorem artykułów
publicystycznych, że AA pracy
dziennikarskiej niejednokrotnie na-
rzuca konieczność posługiwania się
gotowym materiałem, stormułowa-
nym: przez publicystykę również bez
odania źródła, zważywszy, że W.
zymowski, jako wybitny stylistai

autor wielu nawskroś oryginalnych
ac literackich, mógł był się obejść

Re tego rodzaju ułatwień, uzyskując
własny wyraz dla swych publicy-
styczmych dociekań — trudno dopa-
trzeć się w zaćytowanych w prasie
zestawieniach momentu rozmyślnego
plagiatu,

że jednak wybitne stanowisko, ja-
kie W. Rzymowski zajmuje w pol-
skim piśmiennictwie, w szczególno-
ści zaś wysoce odpowiedzialna god-
ność członka P.A.L., nakłada na nie-
go obowiązek czuwania nad dobrymi
obyczajami pisarskimi, P. A. L. wy-
raża przekonanie, że zastosowane w

ała Bose AGi literatury, przyczyniają
się do obniżenia powagi pisanego
słowa”.

Uwaga red.: Teraz należałoby o-
'czekiwać nowego orzeczenia Akade-
"mii Literatury, w jakim wypadku
plagiat jest „rozmyślny”, a w jakim
nie. Zdaje się, że w zarzutach, sta-
wianych p. Rzymowskiemu, chodziło
© ustępy, żywcem niemal przepisane
z wyżej przytoczonych autorów.
A oprócz tego, drugie pytanie: czy

p. Rzymowski, wobec stosowania
metod „obniżania powagi pisanego
słowa”, nadal może pozostać akade-
mikiem literatury. Co o tem myśli
Akademia Literatury?

Józef Łobodowski laureatem nagrody
młodych

WARSZAWA, 24.I. Polska Aka-

P. A. L.
nocy. — Oprócz laureata zgłoszono

Čemia Literatury na posiedzeniu w kandydatury: Andrzejewskiego, Bre-
dn. 24 bm. przyznała nagrodę P.A.L. zy, Buczkowskiego, Miłosza, Segen,
dla młodych p. Józefowi Łobodow-  Straszewicza, Tuszowskiego, Uni-
skiemu za książkę p. t.: „Demon, łowskiego i Worcella.

| Likwidacja szkoły Wawelberga
w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia mi-
nistra oświaty, ma ulec z początkiem
roku akademickiego 1937-38 likwi-
dacja Wyższej Szkoły Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki im. Wawel-
berga.
Losy tej uczelni ważyły się już od

kilku lat, powszechnie jednak są-

 

rzedstawicielami przemysłu i z pro-
łesorami. Wszyscy jednomyślnie
stwierdzili, że zamknięcie tej uczelni
wyyjdzie na szkodę rozwoju polskiego
przemysłu, inie te zostały prze-
kazane Ministerstwu Oświaty, jed-
nak nie odniosły skutku.

Wiadomość o niadalekim zlikwi-

 

dowaniu uczelni, wywołała zrozu-
miałe wrażenie wśród studentów.
Przystępują oni obecnie do rozpo-

dzono, że ministerstwo nie zdecy-
duje się na zlikwidowanie tak waż-
nej i pożytecznej placówki zawodo-
wo-naukowej, jak szkoła im. Wawel- częcia energicznej akcji, w celu nie-
berga. „Bratnia Pomoc" studentów dopuszczenia do zamknięcia tak po:
przeprowadziła szereg konierencyj z żytecznej placówki. SE
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Dlaczego Poznońniewybrał prezydenta”
Kiedy odbędą się nowe wybory?

Na piątkowe posiedzenie wybor-

cze Rady Miejskiej w Poznaniu

zwrócona była uwaga nie tylko rad-

nych, ale i politycznych kół stolicy

Wielkopolski poza tym szerokich

kół obywatelskich całego miasta.

O godzinie 18.45 zagaił posiedze-

nie tymczasowy prezydent płk.

Więckowski. Obecni byli przedsta-
wiciele województwa. Po zagajeniu

i odczytaniu odpowiednich  przepi-

sów, poprosił o głos adw. J. Stark,

prezes Klubu Narodowego, celem
złożenia deklaracji.

Prezydent tymczasowy  oświad-

czył, iż można zabrać głos tylko w

sprawie formalnej. Wtedy) prezes

Stark odwołał się do Rady Miej-

skiej, aby pozwoliła na złożenie de-

klaracji. Ponieważ nikt się temu nie

sprzeciwiał, mec. Stark zabrał głos i

złożył imieniem Klubu Narodowego
poniższe oświadczenie:

„Na podstawie jednolitej uchwały

Klubu Narodowego z dnia 20.1 1937

r. mam zaszczyt Wysokiej Radzie
oświadczyć, co następuje:

Klub Narodowy wychodzi z zało-
żenia, że należy skończyć z niepew-

nością prawną i tymczasowością za-

rządu stołecznego miasta Poznania.

Zważywszy wobec tego:
1) że mimo wniosku Klubu Naro-

dowego z dnia 11 stycznia 1937 r. o
zwołanie zebrania Rady Miejskiej
celem dokonania wyboru  przełożo-

nego $miny ze wskazaniem na od-

nośne przepisy ustawy, zebranie wyr

borcze zostało zwołane dopiero na
22 stycznia,

2) że zatem obecnie- upłynął o-

stateczny czasokres przewidziany w

ustępie 7 art. 50 ustawy samorządo-,

wej, wobec czego Rada Miejska już

nie jest uprawniona do dokonania

wyboru prezydenta,
3) że niezależnie od rozważań

prawnych na podstawie doświad-

czenia Klub Narodowy doszedł do
przekonania, iż kandydat upatrzony

przez radnych narodowych, najod-

powiedzialniejszy na prezydenta m.

Poznania i odpowiadający woli ol-

brzymiej większości obywateli: tego

miasta, nie uzyska zatwierdzenia, a

przez to przedłużonoby tylko- tym-
czasowe rządy na ratuszu,

4) że zgodnie z duchem ustawy

samorządowej wybór zarządu  miej-

skiego przynależy do swobodnej re-

prezentacji społeczeństwa, `
5) Po rozwaženiu tych wszelkich

* okoliczności, Klub Narodowy jest

zdania, iż dokonanie wyboru prezy-

denta w obecnych warunkach nie |

ieżałoby w interesie rzeczywistego

samorządu miasta Poznania, Klub

Narodowy uznał za niemożliwe przy
stąpić do wyfborów prezydenta”.

Po złożeniu tej deklaracji, radni

narodowi opuścili salę posiedzeń, a

łk. Więckowski, po stwierdzeniu
raku quorum, zamknął posiedzenie.
Krok Klubu Narodawego uzyskał

powszechną aprobatę. . Gdyby bo-
wiem dokonano wyboru, który by
napewno nie został zatwierdzony, to

"wtedy tymczasowe, - komisarskie
rządy na ratuszu poznańskim mogły:

by się przeciągnąć dwa lata. Ponie-
waż zaś wybory nie doszły do skut-
ku, Rada Miejska w myśl przepisów
ustawy powinna być rozwiązana i
w przeciągu trzech miesięcy musi
nastąpić ogłoszenie nowiych wybor
rów, które napewno przyniosą zde-
cydowane zwycięstwo  Stronnictwu
Narodowemu.

!

Los Polaków w Rosji Sowieckiej
| Na terytorium obecnej Rosji So-
wieckiej mieszka obecnie, jak przy-
znają zresztą oficjalne źródła so-
,wieckie, około półtora miliona Po-

. lalków. Położenie jednak naszych ro-
|daków za Ikordonem  polsko-rosyj-
skim jest tak okropne, że dziwić
jmusi obojętność wobec ich losów 0-
pinii polskiej w kraju. Na położenie
to zwraca uwagę p. R. Wraga w po-

gadance, wygłoszonej ostatnio przez
radio.

Autor stwierdza, że Polacy w Z.

S. R: R. pozostają w całkowitej izo-

lacji od kraju macierzystego. Mimo
lojalności i rządkowania się

wszelkim eksperymentom  sowiec-

kim, ludność polska spotykała się

stale z represjami. Wszelkie skupie-

nia polskie zostały rozproszone po

całej Rosji, deportowano masowo

chłopów i robotników Polaków na

północ i Daleki Wschód, rozbijano
(polskie rodziny.

| W tym ustosunkowaniu się do

/'Polaków nie oszczędzono także tych

Polaków, którzy odgrywali wibitną
rolę jako działacze  komunistyczni,
w każdym, najbardziej nawet zasłu-

żonym i czynnym działaczu bezpod-

stawnie dopatrując się niebezpiecz-

nego kontrrewolucjonisty, . nacjona-

listy lub dywersanta. I tak osławio-
ny z wypadków krakowskich w 1923

r. „towarzysz* Dąbal został interno-

wany w Mińsku, komunista Wan-

durski osadzony w więzieniu, cały

szereg wybitnych komunistów (Wlo-

jewódzki, Sochacki, _ Czyżewski,
Skarbek, Sosnowski i wielu innych)

rozstrzelano za to tylko, że jako Pio-

lacy nie wzbudzali zbytniego zaufa-
nia Kominternu,
wanych Polaków-komunistów jest

tak wielka, a przy tym ze względu

na cenzurę tak trudną do ścisłego

określenia, że można tu wspomnieć

© pewnych tylko przykładach.
Potrzeby kulturalne ludności pol-

skiej są całkowicie zaniedbane,

twórczości w tej dziedzinie ne ma

żadnej. . W, Moskie wydano w języku

polskim tylko niektóre powieści

współczesnych — literatów  lewico-

wych z Polski, Komunistyczne pi-

sma polskie, jak np. „Trybuna Ra-
dziecka”, „Orka”, „Kultura Mas“ i

inne, nie spełniają żadnej roli kultu-

ralnej, pisańe są zresztą najfatalniej-

szą polszczyzną. Nieliczne szkoły

polskie są systematycznie likwido-

wane w miarę rozbijania skupień

Polaków: O „tolerancji” religijnej w

Liczba prześlado-

t

Cala gra szła na zwlokę i prze-'
dłużenie tymczasowości, o czym mau-
si nastąpić ogłoszenie nowych wy-
borów w terminie spóźnionym, со’
dawało formalne podstawy do nie-
zatwierdzenia elekta.

Gra ta została unieszkodliwiona|
przez decyzję Klubu Narodowego. |

 

sowieckim państwie jest wiadomo
całemu światu, Na czterysta kilka-
dziesiąt kościołów katolickich w ca-
łej Rosji pozostawiono czynnych za-
ledwie 11 starych, zrujnowanych ko-
ściołów. Na przeszło półtora tysię-
ca katolickich księży tylko 1U  du-
chownym, notorycznie zresztą prze-
śladowanym, pozwolono na „swo-
bodę' wykonywania praktyk reli-
gijnych.

Mimo zapewniającej wolności su-
mienia i słowa, rzekomo wielce de-
mokratycznej nowej konstytucji so-
wieckiej, los Polaków przedstawia
się stokroć gorzej, niż w dawnej nie-
woli za czasów carskich. Wyjątko-
wo skrajnie nietolerancyjne trakto-

Nieporozumień pomiędzy min. Beckiem
a Edenem jakoby nie było

LONDYN, 24.1. Prasa angielska

zaprzecza dziś bardzo energicznie

plotkom, podanym przez niektóre

wczorajsze gazety londyńskie, jako-

by w toku rozmowy między mini-

strem Beckiem i Edenem w Genewie
|dojść miało: do kontrawersji.

„Daily Telegraph" pisze dziś w

tej sprawie: Dowiedziawszy się, iż w

sprawozdaniach z Genewy mówiono

o jakichś nieporozumieniach między|

 

wanie Polaków, najgorliwszych sibe
by komunistów, w bolszewickiej
Rosji spycha wielką masę naszych
rodaków do stanu wyzutych ze
wszelkich praw niewolników, po-
zbawionych najbardziej prymityw-
nych potrzeb ludzkich, tym silniej!
odczuwających nędzę, głód i upod-
tenie,

Ta tragiczna prawda o losie na-
szych rodaków, zamieszkałych w
Rosji Sowieckie;, winna dotrzeć do
szerok.ej opinii mas polskiego spo-,
łeczeństwa i wywołać w sumieniach
wszystkich Polaków właściwy od-
dźwięk i należytą ocenę nienawiścią
do Polski i Polaków  przesyconego
systemu komunistycznego.

 

Jak kolej oszczędza nawęgiu
„ABC“ pisze:
Na komisji budżetowej rozważa-

no sprawę Pyramów, przyrządów
dla oszczędnego spalania węgla w
parowozach.

Pos. Hyla stwierdzil, že koszto-| NIK nic nie
wały 16 milionów zł.

Pos. Sikorski podkreślił,
życie węgla wynosiło dawniej bez.

Wielu specjalistów zapatruje się
bardzo sceptycznie na Pyramy.

NIK uznało, że są do niczego.
WA.cemin. Piasecki oświadczył su-

cho, że wszystko to nieprawda, że
- rozumie, że Pyramy

| funkcjonują ku pełnemu zadowole-
że zu-|niu — pana ministra.

Komisia stuliła uszy i uchwaliła

przyrządu 52 kg., a umowa z Pyyra-| (posłusznie) budżet w brzmieniu żą-

mem gwarantuje minimalne zużycie|danym przez — pana ministra,

54 kg!

nim i polskim ministrem spraw za-
granicznych, minister Eden zażądał
telefonicznie w Londynie ogłoszenia
natychmiast kategorycznie zaprze-
nia. Eden wskazywat przy tym, że
odbiył z min. Beckiem tylko jedną
rozmowę, i która utrzymana była w
najbardziej przyjaznym duchu.

Plotki polityczne
W związku z podanymi już przez

nas pogłoskami o zmianie rządu, pi-
sze warszawskie „ABC”: W! najblż-
szym czasie spodziewane jest ustą-

ienie wiceministra spraw wewnętrz-

mych Kaweckiego, który od pewne-

go czasu przerwał urzędowanie,

sprawach bieżących zastępuje go już

obecnie dyrektor departamentu po-
litycznego MSWewn. p. Jerzy Pa-
ciorkowski, który też wymieniany

jest jako najpoważniejszy kandydat
na stanowisko podsekretarza stanu,
ina miejscu p. Kaweckiego. Potwier-
cza się pogłoska o objęciu przez po-

sła Miedzińskiego teki spraw wew-
netrznyjch,

Wszystkie te zmiany personalne
przew:dywane są w pierwszych

dniach lutego przy rekonstrukcji ga-

binetu w związku z ogłoszeniem de-

klaracji obozu płk. Koca. Podanie

się do dymisji obecnego gabinetu ma

być jedną z form podkreślenia waż-
ności enuncjacji płk. Koca. Wi tej
chwili jest jeszcze rzeczą nie zdecy-

dowaną, czy ogłoszenie deklaracji

płk. Koca nastąpi w drodze „mani-
testu ico narodu, cziy też tezy pro-
$ramowe nowego obozu ogłosi z try-

buny sejmowej płk. Miedziński, przy

okazj: plenarnych rozpraw nad bud-

lletem. W! szeregu zmian personal-
nych należy również zanotować por
głoskę o ustąpieniu wojewody Dzia-
dosza, oraz uporczywie powtarzają-

cej się wiadomości o ustąpieniu wo-

jeewody Józewskiego.
Mówi się także o innych zmia-

nach, idących daleko dalej.

 

M tów szterl. tygodniowa — z rzacónie bom
Słynny pilot amerykański Bert

Acosta zaciągnął się przed kilkoma

tygodniami do wojska  hiszpańskie-

go. Mimo nęcących zarobków nie
wytrzymał tam dłużej niż
Po powrocie do Ameryki ogłosił w

prasie interesujące relacje z „piekła
hiszpańskiego”.

W. początkach listopada Bert

Acosta otrzymał nieoczekiwaną о-

fertę, Oto rząd hiszpański propono-

wał mu 300 i. miesięcznie — jako

wynagrodzenie za rzucanie bomb w

szeregi nieprzyjacielskie generała

„Franco.

Oprócz tej, tak pokaźnej sumy,

przewidziana Ibyła jeszcze dodatko-

wa — 200 f. za każdy strącony sa-

molot nieprzyjacielski i 400 £. na

„aselkurację. R

1 Beri costa znajdował się w

Najemnym lotnikom kazano pra-
cować w niemożliwych warunkach,
Samoloty jakie dostali nie przysto-
sowane były do rzucania bomb,

źle funkcjonujących motorach.

—- Każde wzniesienie się w po-
wietrze uważałem za krok samobój-
czy — pisze Acosta. — Nie było spa-
dochronów, nie dano nam nawet u-
brania dla pilota, lataliśmy w zwy-
kłych garniturach cywilnych. Jedy-'
ne dobrze zorganizowane i wiyposa-
żone oddziały po stronie rządowej
— to Rosjanie.

Wogóle wśród ludności żołnierz,
rosyjski wzbudza entuzjazm. Nicze-.
go od Hiszpanów nie wymaga —,
wszystko przywiózł z. sobą:
samoloty, karabiny maszynowe ейёс.'
etc. Rosjanie żądają jedynie nieza-

lczem Rosjan jako lotników

Na terenie Hiszpanii mają około
500 samolotów — według. oblicze-
nia Acosty. Reszta samolotów, któ-
remi rząd teraz dysponuje — wyno-

miesiąc. zresztą były to wogóle stare graty o si zaledwie 250 sztuk.
Siły lotnicze armii gen. Franco

są słabsze.
Powstańcy mają razem ok. 400

samolotów, przeważnie włoskie F'a-
ty myśliwskie, bombowce Caproni i
Junkersy.

Wogóle wojna powietrzna w
Hiszpanii, według obserwacji Acosty
rozgrywa się niemal wyłącznie mię-
dzy Rosjanami a Niemcami, przy-

stawia
Acosta znacznie wyżej. Są napastli-
wi w ataku, niezwykle odważni i

taniki, | świetnie wyrobieni technicznie.
Rosjanie — to dziś najlepsi lot-

nicy świata — twierdzi Acosta i —

| nienajlepszych warunkach materjal- Ietinej, samodzielnej władzy: kierow- |śdyby wojna hiszpańska rozgrywała

niczej. \ > jsię wyłącznie w powietrzu, zwyc:ę-

stwo rządu byłoby przesądzone.
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szajki handlarzy broni

BRUKSELA 23.1. _ Sensacyjna

wiadomość '6 aresztowaniu Pawła

Jouhaux, syna sekretarza  general-

nego francuskiej konfederacji pracy

potwierdza się. Paul Jouhaux został

aresztowany wczoraj rano w

Leodium w związku z wykryciem

nięlegalnego handlu bronią. Zakupy-

wano karabiny maszynowe.

Jedńocześnie z Pawłem Joukaux,

sędzia śledczy przesłuchał obywate-

la hiszpańskiego Castana, mieszka-

jącego stale w Paryżu i panią O.,

której nazwiska prasa w  całkowi-

tym brzmieniu nie podaje, zaznacza-

jąc, iż jest właścicielką, przedsię-

są zdecydowane. wystąpić z. całą
stanowczością. ;
fić do samego źródła i zatrzymać
głównych przywódców organizacji.

Od. chwili wybuchu wojny domo-
wej w Hiszpanii nielegalny handel
bronią rozwinął się na wielką skalę,
w szczególności w okręgw Leodium,
„gdzie istnieją wielkie zakłady prze-
'mysłowe, produkujące broń. Przed
kilku miesiącami duży rozgłos zy-
skała w prasie osoba sekretarza ge-
neralnego belgijskiej partii socjali-
jstycznej Delviora. Śledztwo nie po-
| twierdziło jednakże czynionych mu
| zarzutów przemytu broni do  Hisz-
i panii.

Starają się one tra-'

 

„trakt na przeciąg miesiąca: 1 — dłu-

| żej nie wytrzymał.

RZAD PETA ROR TORA CZAT BAL

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.

i Polonia Zagraniczna to jeden

masyw polskości, związany z Polską

, wspólną historią, kulturą, językiem.

i M ciągu miesiąca, do dnia 14 lu-

tego 1937 r. pod hasłem: Polonia

Zagraniczna dla Macierzy—Macierz

dla Polonii Zagranicznej, odbywa

'się zbiórka na szkolnictwo polskie

zagranicą.  biorstwa zajmującego się handlem Następną. głośną sprawą było|uzeeazasmemzwzNAWACH?

bronią w Paryżu. ' |aresztowanie na granicy francusko-

Wiydaje się, iż dokonane ostatnie belgijskiej pasażerów samochodu Budowa gmachu :

aresztowania pozostają w związku zjciężarowego, w którym znajdowało| ggf i Е

aresztowaniem niedawno pod za- |się 12 karabinów maszynowych. gimnazjum wwilejce .

rzutem uprawiania nielegalnego;W  Bernisart aresztowano bur- WILEJKA. Gimnazjum państwo-|

handlu bronią, obywatela francu-|mistrza i kilku jego wspólników,! we w Wilejce mieści się w murach

skiego Rolanda wraz z jego współ-|wreszcie niedawno idokonano aresz-| budynku dawnej rosyjskiej szkoły!

oskarżonym obywatelem  belgijskira
mieszkającym stale we Francji.

Sędzia śledczy, po przesłuchania
Pawła Jouhaux,
wydał polecenie osadzenia ich w

więzieniu św. Leonarda. Władze są-
dowe belgijskie
w Belgii istnieje poważna a
zacja, zajmująca się nielegalnym

handlem bronią. Władze belgijskie

 

towań w Brukseli, w związku z za-
trzymaniem samochodu  ciężarowe-

we są przelkonane, iż we wszystkie
Castana i pani Ooost w Leodium. Władze sądo-;

były wmieszane te samete PAZ

są przelkonane, iż josoby. W najbliższej przyszłości na-
areszio-| jest rozbudowa tego gmachu i należy oczekiwać dalszych

  

duchownej. Gmach ten jest zaciasny

oraz nieprzystosowany do  помо-,

go, naładowanego bronią, wyprodu-|czesnych wymogów szkolnych.

Istniejące trudności będą przeła-

mane w bieżącym roku, gdyż w

związku z uruchomieniem jesienią

liceum nowego typu, projektowana

wah, j ten cel przewidziane są kredyty w

wysokości zł. 100.000.

 

  

Zatrzymanie prezesa MłodzieżyWszechpol.
W. dniu wczorajszym na st. koi.

Landwarów został zatrzymany przez

policję, powracający do ilna z

Warszawy prezes Młodzieży Wszech- ,

Pomoc dla

polskiej, p. Witold Świerzewski, któ-
rego, po poddaniu ścisłej rewizji oso-
bistejj w wyniku której zakwestio-
nowano kilka druków, po 6-ciu go-
dzinach zwolniono.

powiatów
"dotkniętych posuchą

Zeszłoroczna klęska posuchy na

Wileńszczyźnie najbardziej dotknę-

ła powiaty, a mianowicie: brasław-

ski, dziśnieński i postawski. Wpraw-

dzie rozmiary zeszłorocznego  nie-

urodzaju są mniejsze w porównaniu

do klęsk w roku 1933, to jednak

bardzo znaczna liczba rodzin w tych

powiatach potrzebuje pomocy.

Jak się dowiadujemy, wojewoda

wileński poczynił starania u władz

centralnych, aby ludności tych po-

wiatów przyjść z jak najbardziej wy-

datną pomocą. Niezależnie od po-

mocy! siewnej i zastosowania boni-

fikat w spłacaniu podatków, aby za-

Pp1

MOBILIZACJA |
PRZECIWGRUŹLICZA |

W POW. WILEŃSKO-TROCKIM |

pobiec klęsce głodu — zorganizowa-
na ma być akcja dożywiania ludno-
ści wiejskiej.

Liczba najbardziej  potrzebują-
cych pomocy sięga zgórą 30.000 ro-
dzin (w tym przypuszczalnie ok.
75.000 osób dorosłych i 45,000 dzie-
ci. Akcja dożywiania prawdopo-
dobnie rozpocznie się już w połowie
lutego i trwać będzie do polowy
lipca rb. Na przewidywane normy
świadczeń za ten 5-miesięczny o-
"kres akcji dożywiania ludności wiej-
skiej potrzeba blisko zł. 1.000.000.

Świadczenia ludności w zasadzie
będą miały charakter zapomóg
zwrotnych w postaci ekwiwalentu
pracy, odrobienia na robotach uży-
teczności _publicznejj а przede
wszystkim przy dostawie materiału
i naprawie dróg państwowych i sa-
morządowych.

 



DAREMNE
TRUDY

Spotykamy się dość często z bar-
dzo powierzchownym określeniem

objawów, którym daje się nazwę

„antysemityzmu”; ma to być ruch,

wywołany agitacją, która zależnie

od temperamentu i stylu polityczne-

go jego przeciwnika, nosi nazwę

„nieodpowiedzialnej“,  „niesumien-

nej" lub „zbrodniczej“. Przylacza się
najrozmaitsze argumenty, które mają

służyć do potępienia tego ruchu:
począwszy od historycznych tyrad

na temat rycerskości polskiej, od

nadużywania hasła miłości bliźniego,

aż do „średniowiecznej ciemnoty” i

„czarnej sotni”. Tym wszystkim lu-

dziom, którzy te argumenty wytacza-

ją, wspólne jest jedno przekonanie:

jeżeli ustanie ta agitacja, cały anty-

semityzm się skończy, w kraju wróci

spokój i dawna polsko - żydowska

sielanka.

Nie wiemy, czy wszyscy w to wie-

rzą; jeżeli jednak wierzą, to dają do-

wód wielkiej naiwności i nierozumie-

nia tego, co się dzieje. Jeżeliby ktoś

z tych humanitarystów zechciał opu-

ścić zakamarki loży. i przypatrzył

się temu antysemityzmowi na pro-

wincji polskiej, w jego codziennych

przejawach,  przekonałby się, że

jest w błędzie. Twierdzi się, że głó-
wną przyczyną tego ruchu jest „agi-

tacja”, że w szczególności Stronnic-

two Narodowe posługuje się antyse-
mityzmem. jako narzędziem taktycz-

nym. Ale nie widzi się żywiołowo-

ści tego ruchu, nie dostrzega się, jak
głęboko on sięśnął.

Nie wypieramy się tego, że pracu-
jemy nad. uświadomieniem  społe-
czeństwa polskiego co do doniosłości

sprawy żydowskiej. Pracujemy nad
tym nie od dzisiaj. Pracę tę uważamy

za swój obowiązek i nic nas nie po-
wstrzyma od jego spełnienia. Ale

równócześnie musimy stwierdzić, że
ten ruch ma zbyt silne podstawy,

zbyt wielki zasięg, by można w nim

widzieć sztuczny wytwór  jakiejkol-
wiek agitacji.

Pod tym względem zawodowi poli-

tycy poddają się niepotrzebnym złu-

dzeniom. Wydaje im się „že to wszy-
stko, co się nazywa antysemityzmem,
zdołają poskromić przez represje; że
skoncentrowany atak na Stronnic-
two' Narodowe powstrzyma ruch,
który pragnie Polskę uwolnić od: Ży-
dów. Inni wierzą znowu w to, że zdo-
lają . uruchomić masy, rzucając

skrajne hasła społeczne, przeciw an-
tysemityzmowi. A czasami znowu
niektórym ludziom się zdaje, że zdo-

łają — przemilczeć tę sprawę.

Ubiegłej niedzieli odbył się Kon-
gres Stronnictwa Ludowego. Uchwa-
lił obszerne rezolucje, poruszające

jednak zagadnienia żydowskiego;
wniosek jednego z delegatów, który
bardzo zresztą oględnie dotykał te-
go tematu, został odesłany do Komi-
tetu Wykonawczego, czyli ad acta.

Niektórzy publicyści w rezolucjach

ludowców chcą widzieć wyraz dążeń

ws: polskiej. Czy im się naprawdę

wydaje,że ta wieś polska w sprawie
żydowskie; nie ma żadnego oblicza,
że ta sprawa w życiu wsi zajmuje tak
podrzędne miejsce, że można o niej
nie wspominać?

Inni znowu wzywają nas do „za-

niechania” agitacji antysemickiej, w
imię bardzo patriotycznych haseł.

Wskazują na trudności, które prze-

żywa Polska, na zewnętrzne niebez-

pieczeństwa. Wzywają nas do sku-

pienia się w imię walki ze wspólny-

mi wrogami, w szczególności do wal-

ki z komunizmem, a zaprzestania an-
tyżydowskiej roboty.

Czy można walczyć z  komuniz-
mem, nie walcząc z Żydami? Czy

można zaprzeczyć ścisłego związku.
który zachodzi między komunizmem

a żydostwem. tak w Polsce. jak i na

całym świecie? Wystarczy przypo-
mnięć. sobie. kto jest twórcą i orga-

niza'orem frontów ludowych. Wy-
starczy wskazać na to, jak wszys-  
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Litwa -- narzędziem
Dość dziwne wiadomości z Litwy

dochodzą do nas via Ryga. Wiado-
mošci te — silnie kolportowane przez
łotewską prasę — brzmią w ten spo-
sób, że Litwa stara się skorzystać z
obecnej, skomplikowanej sytuacji
międzynarodowej, aby, oparłszy się
mocno o Rosję sowiecką, móc prze-
jawić większą aktywność w swej po-
lityce antypolskiej,
Wiadomości te docierają już na Za-

chód. Np. korespondent londyński
„Kuriera Warszawskiego” donosi:
„Korespondent ryski „Morning Postu”

donosi o zaniepokojeniu łotewskich kó'
dyplomatycznych postępowaniem Litwy,
która najwidoczniej daży do sprowoko-
wania otwartego konfliktu z Polską w
nadziei. że przy pomocy Sowietów odzy- |
ska W'lno. Prasa ryska ostrzega Litwę
przed wpadnięciem w zależność od So-
wietów, gdyż byłaby to zbyt wielka ce-
na. Zamiast Wilna Litwa zdobyła wszak
Kłajpedę, co zmieniło geośraficznie i

politycznie jej sytuację, Zamiast więc
narażać się na katastrofę inwazji so-
wieckiej, Litwa powinnaby rozpocząć
bezpośrednie rokowania z Polską o za-
łatwienie sporu wileńskiego w czym
Łotwa chętnie odegrałaby rolę pośredni-
ka. W końcu korespondent podkreśla
niezwykłą intensywność machinacji so-
wieckiej na Litwie".

Oczywiście, trudno uwierzyć, by
Litwa dała się Sowietom uwikłać w
politykę aż tak dalece awanturniezą.
W wiadomościach  ryskich dzienni-
ków jest niewątpliwie wiele prze-
sady. '
Mimo to, nie da się zaprzeczyč, že

Litwa jest w ostatnich czasach dość
wyraźnie narzędziem polityki so-
wieckiej. Oraz, że jej wyzywająca
wobec Polski postawa, w zas'ana-
wiający sposób przybrała. ostatnio na
ostrości. Dość wspomnieć ostatnią,
śwał'owną falę prześladowań pol-
skości, świeże manifes'acje w spra-
wie Wilna oraz  najświeższy  incy-
dent graniczny z samowolnym prze-
sunięciem wiech granicznych w po-
wiecie święciańskim, połączony z o-
s'rzeliwaniem polskiego patrolu, bę-
dący już zupełnie wyraźną, świado-
mą prowokacią.

Najwidoczniej, w łotewskich _po-
głoskach o tym, że litewscy, zaścian-
kowi statyści dają się używać polity-
ce sowieckiej za narzędzie przeciw-
polsk'ch wichrzeń, jest jednak coś
prawdy. ‚
Cóż mogą zyskać Sowiety na wplą-

taniu Litwy w jakiś poważniejszy
konflikt z Polską? Przede wszyst-

Sprawa Gdańska
GENEWA (PAT). W. sobotę po-

siedzenia Rady Ligi nie było.
W. kuluarach natomiast omiawia-
no szereg zagadnień,  znajdują-
cych się na. porządku dziennym
bieżącej sesji, W południe zebrał się
komitet trzech do spraw gdańskich.
złożony z delegatów Wielkiej Bryta-
nii, Francji i Szwecji.

Minister Beck zaznajomił człon-
ków komitetu z polskim punktem
widzenia w związku z powierzeniem
Polsce przez Radę Ligi Narodów
misji załatwienia różnic, jakie  po-
wstały między senatem Wolnego Mia

 

‚0082 , sta Gdańska a wysokim kom'sarzem
najrozmaitsze sprawy. Nie poruszył | Ligi Narodów. W toku narad komi-

tetu gdańskiego uzgodniono zasady,
na których będzie się opierał raport
w tej sprawie. Po południu rzeczo-
znawcy przystąpili do redagowania
tekstu sprawozdania, które zavew-
ne wejdzie na Radę w poniedziałek.
Podczas gdy sprawa gdańska roz-

wija się normalnie, zatarg francusko-
turecki o Aleksandrettę wciąż znai-
duje się na martwym punkcie. W
kołach francuskich podkreślają wpra
wdzie, że wśród delegacji tureckiej
daje się zauważyć atmosfera bar-
dziej spokojna i um'arkowana, nie u-
czyniono jeszcze jednak żadnych po-

kim — zawichrzenie polityczne w tej
części Europy. Jeżeli nawet nie jest
im ono bezpośrednio potrzebne w
chwili obecnej, to może być dla nich
rzeczą wygodną, jak mówi niemiec-
kie przysłowie, „trzymać gorące że-
lazo w ogniu”.

Poważniejszy konflikt polsko -_li-
tewski wzbudziłby zapewne również
i zain'eresowanie Niemiec, przez co
doznaiaby pewnego odciążenia —
Hiszpania. A poza tym — konfl:kt
taki tuż pod bokiem Rosji, ileżby da-
wał pola do wichrzeń rewolucyjnych,
a nawet do bezpośredniej in'erwencji
sowieckiej, równie nieoficjalnej, ba i
równie wydajnej, jak w  Hiszpaniil
Kto wie, czy nieopatrzne zaangażo-
wanie się Litwy w ostrzeiszy kon-
flikt z Polską nie uzależniłoby Litwy
od Sowietów tak dalece, że sowiety-
zacja Litwy (zupełnie tak samo, jak
sowietyzac'a Katalonii), stałaby się
nieunikniona.
Nie trzeba wielu słów, by wyja-

śnić, iakiby to miało wpływ na poli-
tykę Polski, której rozległa dzielnica
znalazłaby się w sowieckich klesz-
czach, oraz na politykę Niemiec,
które po raz pierwszy uzyskałyby
bezpośrednią granicę z państwem
komunistycznym. Skończyłoby się
na wielkim wstrząsie, z którego Ro-
sja mogłaby wyciągnąć rozliczne ko-
rzyści, a który nie byłby połączony z
bezpośrednim ryzykiem dla niej sa-
mej, bo w razie czego mosłaby ona
umyć ręce i pozostawić Litwę jei
własnemu losowi.

Korzyści, które mogłaby odnieść
Rosja, są więc widoczne. Nieco tru-
dniej dojrzeć — korzyści, jakich mo-
głaby tu oczekiwać Litwa. Gdyby
bowiem konflikt przybrał rozmiary
szersze — każde, teoretycznie dają-
ce się przypuścić rozwiązanie tego
konfliktu musiałoby być połączone z
likwidacją litewskiej niepodległości.

Oczywiście, to cośmy powiedzieli
wyżej, to było tylko zapuszczenie się
w s'refę możliwości, bardzo jeszcze
problematycznych. Żyjemy jednak w
czasach, pełnych niespodzianek, to
też i możliwości, zarysowujące się
bardzo mglisto, brać w rachubę na-
leży.
To też musimy uważnie obserwo-

wać; co się na Litwie dzieje — i być
czujni i na niespodzianki przygo*or

, wani, W razie czego „musimy zarea-
j gować s'anowczo; bez-wahań i na-
| tychmiast.

Nie możemy sobie pozwolić na za-
drażnienie sąsiedzkie zbyt przewle-

w Lidze Narotów
ważniejszych kroków na drodze do
porozumienia, Mimo ożywionych roz-
mów na ten temat, odbytych dziś mię
dzy minis'rem Wielkiei Brytanii E-
denem, ministrem tureckim Arasem
referentem tej sprawy min. Sandle-
rem i delegatami Francji i Turcji, nie
brak przypuszczeń, że bieżąca sesja
Rady sprawy tej definitywnie nie
załatwi, prz yczym nastąpi bądź od-
roczenie całej sprawy, bądź rozstrzy-
śnięcie w formie z uzgodnienia pew-
nych punktów, zawierających być
może kilka dyrektyw na przyszłość.
Ponad'o obradował dziś komi'et

sprawozdawców, którzy porozumie-
wali się między sobą co do kolejności
wnoszenia raportów do Rady Ligi
Narodów. W pracach tego komite'u
zrał udział m. in. minister Komarnic-
ki jako referent spraw  gospodar-
czych.
W kuluarach mówi się wreszcie

wiele o zmianie, jaka nastąpi na sta-
nowisku wysokiego komisarza Ligi

woda iewoloczas przez p. era, ry
mianewainy został podsekretarzem
generalnym Ligi Narodów. Żadne de-
cyzje dotyczące osoby wyso'ieśo ko-
misarza Ligi Narodów w Gdańsku,
dotychczas nie zapadły.

 

 
ARIA TAKSI AC TASK AK SEASONS

c y Žydzi stoją po stronie kierowane-
go przez komunistėw tak zw. rządu

madryckiego. Różni publicyści i po-

litycy, przyzwyczajeni do różnych
subtelnych gier i sztuk taktycznych,

mogą tu robić różne zastrzeżenia:

ale w uczuciach mas te ruchy rysują

się bardzo prosto. : 2

To, co się dzieje w.Polsce, to nie

jest agitacja antysemicka w zwyczaj-

nym tego wyrazu znaczeniu. Masy

narodu ogarnia głęboka wiara, wiara
w Polskę bez Żydów; wiara ta wcie-
la się w czyny. To wielka idea, która

skupia naród. jednoczy go, zabezpie-

cza od odśrodkowych dążeń. Kto
chce naród zjednoczyć, nie potrafi
przemówić do niego w imię mdłych

i ogólnikowych haseł; nie wydobę-

dzie z niego twórczej siły, o ile nie

wskaże mu konkretnego celu walki.
Idei narodowej nie można oddzielić

od jej zastosowania, które w danych

warunkach dziejowych nabrało naj-

większej dynamiki, ° !

\Тейо prądu dziejowego nikt od-

wrócić nie zdoła. Nie dokonają tego
ani ci, którzy przemawiają za naj-

ostrzejszymi represjami, ani ci, któ-
rzy wzywają do zgody z Żydami zgo-
dnie z nakazami lóż masońskich. Na

nie się nie zda, choćby się chciałotę
sprawę pokryć milczeniem, lub
przemknąć obok niej, To wszystk:
sądaremne trudy. is

R, RYBARSKI 

 
 

Moskwy? |
kłe. Choćby — ze względu na możli-
we fermenty rewolucyjne w kraju,
któreby takie zadrażnienie mogło
wzniecić, a które sąsiad zza zielo-
nej, 1400-kilometrowej granicy sta-
rałby się skwapliwie podsycać. A
poza tym — skoro niepodległość li-
tewska miałaby już ulec likwidacji,
lepiejby było, byśmy ją likwidowali
my, niż Rosja, lub Niemcy. A to mo-
głoby być skutkiem naszego ewen-
tualnego w decydującej chwili kunk-
tatorstwa.
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Przegląd prasy
MINISTER I Z. N. P.

„Dziennik Bydgoski” zwraca uwa-

śę, że reakcja władz szkolnych prze-
ciw antyklerykalnym wystąp'eniom
niektórych działaczy Zw. Naucz.
Pol. jest zbyt słaba i niezdecydowa-
na. W wielu wypadkach nie ma na-
wet żadnej reakcji. „Dziennik” o-
skarża o dziwną miękkość w tej
sprawie zwłaszcza ministra Święto-
sławskiego:
„Wszak widzi chyba $ minister, że

Związek ten wydaje w Warszawie dwa
codz.enne pisma polityczne  „Dziennk
Poranny” : „Gazetę Wieczorną”, z któ-
rych może się przekonać, jaki duch w
zarządzie Związku panuje. A mmo to
p. minister cierpliwie i z dziwną pobła-
żliwością patrzy na to, co wychowanko-
wie i pupile Związku wyrabiają. Ne
dość, że zaostrzają nieustannie stosunek
szkoły do Kościoła katolickiego i księ-
ży, ale równocześnie kopią przepaść no-
między szkołą a domem rodzicielskim.
oć pomimo wszystko olbrzym a wiek-

szość ludności w Polsce jest katolicka i
szczerze do Kościoła przywiązana, Uczuć
jejobrażać nie wolno nikomu, a naj-

me ° с
Zato energicznym jest p. minister,

gdy młodzież polska domaga się od-
separowania od żydowskiej w szko-
łach wyższych. Reaguje stanowczą i
krótką odmową.
Konstatujemy fakty.

SIENKIEWICZ I MASONERIA
W. „Merkuriuszu Polskim” znajdu-

jemy interesujący artykuł, oparty na
informacjach SŁ Kobylińskiego.
Traktuje on o s'osunku S'enkiewicza
do masonerii. ..Merkuriusz” pisze:
„W piśm'e „Przełom”, (luty 1925),

wydawanym przez siebe po unsdku
„Przegładu Judaistycznego” p. Koby-
Tński ogłosił niezwykle interesujacy u-
twór p. t. „Testament”. Autor. trzymajac
sie formy nowel'stvcznej, opowiada tu
właśnie, w iakich okolicznościach edby-
ło się wciaśniecie Sienk'ewicza do loży,
Z nnei stronv. której personalia nara-

zie musimy zachować przy sobe, otrzy-
muiemy wiadomość, że s'ało się to
wkrótce przed wviązdem Sienkiewicza
do Ameryki, przyprszczalnie w roku
1875, rsobami zaś, które cdedralv огту
tym role.główne byl:: Bronisław Mayzel
i Edward Leo. dziennikarze warszawscy.
Pierwszv bvł tvm. który 7aa*'tował au-
tora „Starego słuci" i „Heni“ do ložv,
drnói zaś, wvžszvm|wtajemniczonym,
który dokonał inicjacji”,

Sienkiewicz mał wówczas zaled-
wie 30 lat. Późniejsza jego dr'ała!-
ność l'ieracka (zwłaszcza „Wiry”)
szła w kierunku. który masonerii mi-
łvm bvć nie móśł, ale pewne jeso
stosunki osobiste i niektóre momen-

Akcia
biskupów niem'eckich

wyda rezultaty

RZYM (PAT). W kołach katolickich

rozeszły się wczoraj wiadomości, że

akcja kardynałów i biskupów niemiec-

kich, zmierzająca do wprowadzenia w

życie niewykonanego dotychczas kon-

kordatu Rzeszy z Watykanem, zaczęła

już wydawać rezultaty. Bawiącym jesz-

cze w Rzymie przedstawicielom episko-

patu niemieckiego miał donieść kard.

Bertram, że po powrocie do Niemiec

przeprowadził rozmowy z przedstawicie

lem rządu Rzeszy i uzyskał przerzecze-

nie audiencji u kancl. Hitlera dla ca-

łej delegacji.

Rzekomo wkrótce już należy oczeki-

wać wydania rozporządzeń wykonaw-

czych do konkordatu. Rzymskie koła

katolickie łączą wiadomości te z po-
głoskami o bliskim odwołaniu nuncjusza
apostolskiego wBerlinie msgr. Orse-

nigo.. seta ‚ i
Jednocześnie odbyły się w Rzymie

kilkakrotne rozmowy pozostałych iesz-
tze członków delegacji niemieckiej, mia
nowicie 2-ch kardynałów i 2-ch. bisku-
pów, z kardynałem sekretarzem stanu

Pacellim Delegacje opuściła Rzym 7

poniedziałek. o ile Papież nie zażąda

przedłużenia jej pobytu.

podwładnym p. minstra oświaty”. ;

 

ty z ostatnich zwłaszcza lat jego

działalności w Szwajcarii mogą być

tłumaczone aktem, o którym wspo”

mina „Merkuriusz”, a który na li:e-

racką twórczość autora Trylogii —

na szczęście — nie wywarł zgubnego

lywu.
ania stosunku Sienkiew'cza do

kół warszawskiego środowiska ma-

sańskiego poruszył już przed kilku

tygodniami w „Myśli Narodowej” p.

Zygmunt Wasilewski.

Z AKADEMII WYNALAZKÓW
. SWIFTA

W „Myśli Narodowej” (Nr. 4) znaj-

dujemy takie przypomnie `
„U Swifta w przygodach Guliwera jest

mowa o słynnej Akademi: Wynalazków.

Był w tym przybytku radosnei twórczo-
ści wydział, gdzie madrzy architekcj pra-

zowali wyłącznie nad sposobem budowa-

na domu, poczynając od dachu. Ww wy-

dziale hodowlanym bedzono się na

doprowadzeniem owcy do taviej urody,
żeby nie miała zgoła wełny, Skórę mia-

łaby na sobie jak ólansowana rękaw:cz-
ka. Chemicy mozol'l: się nad tym, iaxby
z ekskrementów odtworzyć z powrotem

zjedzoną substancję. 1 t. d
wydziale prawodawstwa wypraco-

wano projckt noweśo systemu peniten-

cyjnego, poleśająceśo na tym, aby za-
miast obywałtęli którzy skłóc:!: się z ko-
deksem, ioje do kozy prezesów sto-
warzyszeń, do których odnośn: obywa-
tele należą, bo przc'eż w cyw l'zowanym
społeczeństwie każdy obywa'el do cze-
$oś należy. Jakaż to ulga ekonomiczna
dla więziennictwa i jake dźw'śgnięcie ży-
cia wiezeń na wyższy poziom!

ja Poniosły e""n>rvment
dla socjologów, Śledzimy, w jaki sposób
cywilizowane spofeczeńsiwo wraca z po-
wrotem do stanu pierwotnego.

—,|/ ŻYCZENIA ŻYDÓW |
= —-CZY ŁUDOWCÓW?
P. Manes Fromer z „Piątej Rano”

rozmawiał z jakimś — szkoda że a-
nonimowym — „działaczem ludo-
wym”, który go oświecił o stosunku
chłopów do antysemityzmu, Oświe-
cenie jest bardzo... ciekawe. Zdaniem
owego działacza, nie chłopi garną się
do handlu w miastach, ale czynią to...
kupcy poznańscy.
„Uważam — mówił „dzia!acz” — an-

tyesmityzm endecki za wpływ eksnansji
gospodarczej kupiectw? poznańsk'ego na
południe i wschód. W powiatach |-żą-
cych najbliżej Wielkopolski, jest naj
wieksze nasilenie antyszm'tyzmu na wsi.

decy poznańscy maskują swoje zam a-
ry tandetną ideologią, że dla chłopa 4
przeludnionej wsi chcą utorować drośę
do „zażydzonego” m asta. Mam dużo do
czynienia z chłopami w  lubelszczyźnie,
ale nie znam tam żadnego chłopa, który-
by wedrował do miasta j; założył sobie
sklepik. Jeśli w mastach lubelskich za-
kładaią Polacy skleny, to są to przeważ-
ne Poznańczycy „albo mieiscowi inteli-
genci, emerycį i t. p. Chłop jeżdżący
do miasta staje się robotnikiem.
Uważam kwestię pędzenia chłopów do

handlu szczególnie w okresie, śdy po-
średnictwo prywatne znajduję się na
schyłku (l) sweśo rozwoju dziejowedo,
za pewnego rodzaju —'tak on to wyra=
ził — dażenie do zwyrodnienia nalury
Pe,

Chłopskimi rekoma chcieliby Endecy
z Poznania wygarniać kasztany p eczone
z ognia. W rzeczywistofci dla chłopa w
Polsce nie istnieje wońóle kwestia žy»
dowska; on jeszcze do niej ne do'arł.
Chłop nie może popraw'ć swego losu
kosztem sąsiada Żyda z na'bl'ższeto, mia-
steczka, chyba, żeby go obrabował.

Żydzi jeżeli muszą emigrować, to pod
naciskem elementu antysemick'eśgo w
mieście ; w Wielkopolsce, nisdy z po»
wodu chłopów. Zaśadnien'e chłopk'e w
Polsce, pochdozące z przeludnienia wsi,
powinno być rozwiązane w ramach rol-
nictwa (reform; przemysłu (uprzemy=
słowienie kraju) : planowej akcii kolo-
nizacyjno . emigracyjnej w Ameryce po-
łudn'owej.
W tym celu walczy ruch ludowy o

władzę polityczną w kraju”. s

О Ю więc walczą ludowcy, by Ży-
dzi pozostali dalej panami handlu w
Polsce! I jak uczenie mo*vwuie s'ę
ten monopol żydowski!.. Handel, to
forma gospodarcza schyłkowa, o któ-
rą szkoda walczyć: lepiej ją pozosta-
wić „schyłkowym* Żydom”. Co gor-
sze: handel sprowadzi zwyrodnienie
natury chłopskiej. Kupcy wieiscy są
fuż zapewne :pelnie zwvrodniali, 0-
czvw'šcei o ile nie są Żydami...
Takie nonsensy odważa się p.

Fromer wkładać w us'a działacza lu-
dowego! I to wohec tak oczywistej
dla każdeśo iuż Polaka i Żyda fali
napływu chłonskieśo do m'ast! Czy

i w Przytyku Żvdzi napadli na „kup-
ców poznańskicy”'?

 

wraca jat



Listy Wielkopolskie
Kiemcy coraz bardziej agresywni. - Optanci wciąż jeszcze siedzą! — liu ich jest? — Polska sta”
tystyka milczy. - Aniypaństwowa akcja w szkołach niemieckich. — Co powie na to p. wojewoda

Raczkiewicz? = Te atr Polsk.-Mirancolina.-Seite na wolności.

Więc naprzód sprawa optantów,
która od szeregu lat przycichła cał-
kiem, ale bynajmniej nic nie straciła
na swej aktualności. Pamiętamy wszy
scy, kiedy to, opierając się na sławet-
siej umowie wiedeńskiej, próbowali-
śmy skorzystać z jedynego plusu, jaki
nam ta umowa dawała (przy wszyst-
kich innych punktach, korzystnych
dia Niemców) i rozpoczęliśmy wyrzu-
canie opiantów. I choć władze pol-
skie dokonały tego zaledwie w Sto-
sunku do połowy tej kategorii mniej-
szości, — chociaż czyniły wszystkie
możliwe prolongaty, ulgi, ułatwienia,
etc., niemniej jednak Niemcy prowo-
kacyjnie nie przygotowali na przy-
pływ tych ludzi (przeszło 12.000) u-
myślnie nic, aby stworzyć pozór „pol-
skiego barbarzyństwa”, które nie-
szczęśliwe ofiary niemieckie z ko-
bietami, niemowlętami, w nędzy, etc.,
wypędza bez litości na głód i ponie-
wierkę! Fotografowano obozy ty-h
„ofiar” w Pile rozsyłano te „naocz-
ne” dokumenty polskiej przemocy po
całym świecie, a w Genewie Strese-
man uderzył pięścią w stół i p. Za-
leski, zamiast wyciągnąć z podobnie
brutalnego faktu właściwe konse-
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, Proces bezbożrików
grudzadzkidh

Dnia 22 stycznia rozpoczęła się w
Sądzie Okręgowym rozprawa karna
przeciwko bojówkarzom bezbożnikom,
którzy w dniu 27 listopada ub. r. do-
konali głośnego napadu na zebranie
protestacyjne w sali „Tivoli“ w Gru -
dziądzu.
W stan oskarżenia postawiono 7 ©-

sób, a to Bernarda Grabowskiego, bez
robotnego biuralistę, zamieszkałego w
Grudziądzu przy ul. 3 Maja 5i Jana
Kotomskiego, strażaka (Zamkowa 3-a)
Pawła Śmigielskiego, robotnika (Pu-
łaskiego 17), Franciszka Hinca, robot
nika (Bracka 14), Leona Kankowskie
go, robotnika (Wąska 2), Jana Ma-
chalskiego, robotnika (Gen. Sowińskie
go 2) t Bronisława Majerowskiego, ro
botnika (Rybacka 5-a).
Akt oskarżenia zarzuca im „sprowa

dzenie niebezpieczeństwa powszech-
nego dla życia lub zdrowia ludzkiego
przez działanie wśród okoliczności
szcześólnie niebezpiecznych”.
Jak wiadomo, w drugiej połowie li-

stopada 1936 r. stowarzyszenie Akcji

Katolickiej zwołało wielkie zebranie,
dla rodziców dzieci uczęszczających
do szkół powszechnych, w celu zapro-

testowania przeciw poczynaniom Zw.

Nauczycielstwa Polskiego na terenie

szkół, a zwłaszcza przeciwko akcji

kierownika Wierzyńskiegd? Kierownik

ezkoły powszechnej Stanisław Karo-

lewski zwołał konferencję rodziciel-
ską swej szkoły z kilkoma z pośród

zaproszonych omawiał osobno sposo-

by przeciwstawienia się akcji organi:
zacyj katolickich.
Na zebraniu tym był m. in. oskar.

+ony Bernard Grabowski i powiedział
Karolewskiemu. że prezydium katolic

kieśo zebrania napewno nie dopuści

do dyskusji w obronie Zw. Nauczyciel

stwa Polskiego i wobec tego propono-

wał rozbicie zebrania przy pomocy 10
chłopa.
W dniu 27 listopada 1936r. do „Ti

voli' poczęły napływać ogromne mą:

sy publiczności, :ajmując sale oraz
boczne korytarze. Na zebranie przyby

ło z górą 5 tysięcy osób. Zebraniu prze

kwencje, przerwać dyskusję, jako nie
dopuszczalną w dyplomatycznych
pertraktacjach, przyjął wybryk aro-
ganckiego Niemca w milczeniu i, co
prędzej spowodował wstrzymanie
rugów! Podobno pozostało około
5.050 optantów, którzy opuszczając
Polskę zabraliby z $obą nie mniej,
niż 15 — 20 tys. osób.

Jle obecnie znajduje się w Polsce
tych ludzi, którzy w r. 1919 uznali za

| niemożliwe pozostawanie pod pol-
skim rządem, — trudno powiedzieć,
gdyż urzędowa statystyka polska w
ogóle pod względem mniejszości za-
chowuje n'ezwykłą, a bardzo trudną
do zrozumienia dyskrecję... Jedynie
dokładne co do teóo dane pos'adają
niewątpliwie niemieckie biura w ro-
dzaju ,„Sejm — und Senat — Abgeor-
dneten - Bureau“, „Deutsche Vere-
inigung“. W każdym razie wiemy, że
tych op'antów jest jeszcze o wiele za
dużo w 3 zachod, naszych wojewódz-
twach i że zachowują się oni, zwła -
-szcza od czasu zawarcia „porozum'e-
nia” coraz bardziej agresywnie, przy-
tem są tym pewniejsi siebie, im bliżej
znajdują się granicy i im liczniej w
danej miejscowości są zgromadzeni.
Kilka wyroków sądowych, na mocy
których tego i owego Niemca skaza-
no za „obrazę narodu polskiego", czy
ni ich ostrożniejszymi „ale tam, gdzie
dopadną jednego Polaka, a ich sa-
mych jest kilku, lub kilkunastu, tam
z wrodzonym Teutonom odwagą i ry-
cers'wem wvzywają (najczęściej od
„polskich świń", bydła, etc.), napa-
daią, biją i. uciekają. Świadkowie
tylko Niemcy, więc nięma obawy o
sądową karę...

Byłoby jednak bardzo ciekawym
dla opinii miejscowej ludności dowie-
dzieć się, na jakiej zasadzie optanci
otrzymują np. prolongaty pobytu w
Polsce? Dla czego się ich nie usuwa?

Szkoły niemieckie cieszą się najda-
lej idącą tolerancją i cierpl:wością ze
strony władz, Z Pomorza nadchodzą
wieści o zgoła antypaństwowych о-
bjawach w nauczaniu młodzieży, któ-
rej całkiem wyraźnie wpaja się prze-
konanie, że „okupacja polska“ jest
DES

 
 

Grudziądz, w styczniu,

wodniczył prezes Akcji Katolickiej p.
EgonTkaczyk, W chwili przybycia na

, salę księży oraz delegata biskupa,
| ks. prałata Lewandowskiego, bojów-
ka ulokowana po lewej stronie sali po
częła wnosić prowokacyjne okrzyki,
jak „Precz z nimi”, „Burżuazja itp.
Gdy krzyki bezbożników wzmagały

się, zebrani rodzice zaintonowali pieśń
„Serdeczna Matko”, elementy zaś wy-i
wrotowe poczęły śpiewać „Czerwony |
Sztandar”.
W takim stanie rzeczy przewodni -

czący p. Tkaczyk zgromadzenie roz -
wiązał, Jednak wśród olbrzymiego
krzyku i zamieszania nikt nie zwracał
uwagi na zarządzenie przewodniczące
go. Naóle na scenę wtarśnął Grabow*
ski, który z krzykiem począł wyda-
wać instrukcje ulokowanej na sali bo
jówce. Pełniący na sali funkcję straż
nika ogniowego Jan Kotomski wezwał
go, by się usunął, Grabowski nie usłu-
chał wezwania, zachęcony okrzykami
ze strony swej bojówki.
Na skutek tego incydentu rozvoczę

ła się bójka. Poczęły latać krzesła. W
zamieszaniu bojówkarze poczęli bić
krzesłami publiczność. która w voplo
chu poczęła uchodzić oknami i drzwia
mi.
Na miejsce przybyła policja, która

usunęła awanturników, wykrzykują-
cych na odchodnym, „Niech żyje Hi-
szpania. spalić kościoły”. W wyniku
zajść kilkadziesiąt osób odniosło po-
ważne kontuzje.
Przewodniczy rozprawie sędzia s. 0.

dr. Pikor, akt oskarżenia popiera pro-
kurator Kaczanowski, powództwo cy-
wilne wnosi adw, Sergot. Oskarżo-
nvch strażak» Jana Kotomskieśo i
Bronisława. Mayrowskieśo, członka
Kat. Stów. Robotniczego, którzy nale-
żeli dostraży porządkowej Akcji Ka-
tolickiej i nie mają nic wsnólneśo z
bezbożnikami. bronią adw. Rodociński
i apli ant adw, Sielski. Natomiast bez
bożników - bojówkarzy broni z urzę-
du przywódca miejscowych sociali-
stów. dr. Pehr, pochodzenia żydow-
skiego. :

 
  

Poznań, w stycznim

stanem przejściowym, który już bar-
dzo niedługo trwać będzie.

Czy pan wojewoda Raczkiewicz nie
zechce bliżej przypatrzyć się tej spra-
wie i nie zgodzi się nareszcie, że mo-
że propagatorowie oderwania części
terytorjówod Państwa polskiego są
większymi tegoż Państwa wrogami,
aniżeli., narodowcy, którzy, jak to
w Sejmie, bynajmniej nie z ust endec-
A oznajmiono: za Polskę walczy-

i :

Teatr Polski wystawia komedię
Goldoni'ego: „Mirandolina“, Kome-
dia muzyczna, czyli, jak dawniej się
to zwało: wodewil, pełen humoru w
dobrym gatunku, bez płaskich dow-
cipów, bez dwuznaczników, a jednak
wesoły i tryskający prawdziwym
szczerym humorem. Jest to popis p.
Ludwiżanki, która niemal bezustan-
nie znajduje się na scenie i, zarówno
doskonałą śrą, jak pełną wdzięku mi-
miką trzyma uwagę publiczności na
uwięzi od pierwszego do ostatn'ego
słowa. Partnerowie jej pp. Szupelak-
Gliński, Rosłan i Kierczyński, rów-
nie, jak pełne wdzięku „aktorki”,
pp. Jabłonowska i Porębska, wvw”ą-
zali się z tych stylowych, a la Molie-
re ról bez zarzu*u. Dekoracje p. Z.
Szpingiera były, jak zawsze, nadzwy-
czaj efektowne, ściśle dostósowane
do tła i epoki. Całość tem więcej mi-
ła, że ilustrowana nadet pomysłową
muzyką kompozycji p. Młodziejow-
skiego, podkreślającą rytmicznie od-
pow'edn'mi akordami, lub melodyjka-
mi biegania służby, prasowania, scho-
dzenie po schodach, etc. Reżyseria p.
Bronisława Dąbrowskiego i doskona-
łe zóranie całego zespołu przyczynia
ją się ośromnie do wyróżnienia tego
widowiska.

Boruta.
‚{

Z CALEGO KRAJU
BRZOZÓW

Podpalenie bóżnicy przez Żyda wa-
riata, — W Brzozowie w nocy przybył
do bóżnicy umysłowo-chory Żyd Efroim
Kindes, który rozlał naftę po podłodze i
oblał nią rozmaite sprzęty, znajdujące
się w bóżnicy po czym podpalił je. Wy-
dobywające się z bóżnicy płomienie
zwróciły uwagę przechodnia, który za-
alarmował straż pożarną,

RADZIEJÓW KUJAWSKI
BA is SJ

Pobicie burmistrza przez  bezrobot-
nych. — Bezrobotni m. Radziejowa Ku-
jawskiego, podburzeni widócznie przez
czynniki wywrotowe, żebrali się w licz-
bie około 150 przed gmachem zarządu
miejskiego, domagając się wypłaty zasił-

 
ków, Burmistrz Kossowski delegacji o- |
świadczył, że mimo najlepszej chęci w
tej chwili, ze względu na brak środków,
prośby nie może uwzględnić.

Wówczas tłum wtargnął do gmachu
magistratu ,a dostawszy się do gabinetu
burmistrza, na pierwszym piętrze, prze -
mocą wywlókł p, Kossowskiego na mia-
sto. Na ul. gen. Pierackiego zatrzyma- |
no jakiś wóz. Bezrobotni wrzucili tam
swoją ofiarę, zmuszając woźnicę do wy-
wiezienia burmistrza w okolicę wsi Bi-
skupice, gdzie wyrzucono go do rowu.
Dodać należy, ze za wozem przez c2-

ły czas biegł 10-letni synek burmistrza,
głośno płacząc i prosząc by puszczon?
ojca. Rozwydrzony tłum nie wzruszył
się jednak. Dopiero po dłuższym czasie
zmaltretowanego p. Kossowskiego przy-
wiozła do Radziejowa furmanka majęt-
ności Biskupice. ! ;
W czasie całego zaišcia na miejscu 0-

becny jeden policjant, mimo nadludz-
kich wysiłków nie mógł sobie dać rady
ź tłumem. Po nadejściu posiłków wsžezę
to energiczne śledztwo, w wyniku cze-
go przytrzymano i osadzono w areszcie
ośmiu prowodyrów zajść,
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ŚraNisŁaw ROGOWSKI
WYCHOWANEK SZKOŁY PANKIEWICZA, DUBLANCZYK, B. £
OBYWATEL ZIEMSKI. B. DŁUGOLETNI WSPÓŁPRACOWNIK
FIRMY B. HANTKE S.A.i TOW. SOSNOWIECKICH FABRYK

RUR i ŻELAZA,

| opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach,
zasnął w Bogu dnia 22-60 stycznia 1937 r., przeżywszy lat 72. Nabo-

| żeństwo żałobne odbedzie się w górnym kościele św. Karola Boro-

М! meusza (na Powązkach) dnia 26-śo b. m., t. i. we wtorek, o godz.

R 11-j rano, po skończeniu któreśo nastąpi wyprowadzenie zwłok na
cmentarz miejscowy. do grobu rodzinnego.  

| O czym zawiadamiają: krewnych, przyjaciół, kolegów, znajo- [Ę
bi|-mych i życzliwych, pogrążeni w głębokim smutku: В

: ŻONA, DZIECI, WNUKI į RODZINA ®
TEST 7       

| Zakład Pogrzebowy P, W. Łopackiego, Plac 3 Krzyży 14, tel. 9.88-06,
  

 

 

 

Žadamy odžydzenia
handiu i wytwórczości dewocionalij

Upokorzenie godtości kałolicciej. — 80 milionów zł. doctodu
czerpią Żydzi-Kiedyż się skończy żydowski przywiiej.=Wnio-
sek Narodoaego Klubu Radnych w (Czestochowie. = $otjaliści

w Żyto skiej siużbie.
(Od własnego korespondenta)

Częstochowa, w styczniu.

decydujących, by na drodze usta-
wodawczej przeprowadzono zasa
dę, że przedstawicielom jednego
wyznania nie wolno zajmować się
wytwarzaniem i handlem przed-
miołami kultu religijnego innego
wyznania, ściślej mówiąc, by Żye
dom nie wolno było zajmować się
rzemiosłem, przemystem i han-
diem przedmiotami  chrześcijań-
skiego kultu religijnego".

Ciekawe są osy tego wniosku.
Przed jego rozpatrzeniem, na poprzed-
nim posiedzeniu Rady Miejskiej, żydzi i
socjaliści wespół z sanacją zerwali posie
dzenie, nie chcąc dopuścić do dyskusji
na ten temat, a na ostatnim posiedzeniu
został on odrzucony głosami żydów i so
cjalisiów.

Socjaliści i tutaj nie zawiedli, Stwier-
dzili wyraźnie, że są sługami kapitału ży
dowskiego i wiedzą dobrze, jak go bro.
nić, Obrońcy Szajkowiczów, Weinba-
mów, Fajglowiczów—kapitalistów żydow
skich, przeciwko setkom straganiarzy į
kramarzy polskich dobrze się spisali.

Jest coś upakarzającego godność ka-
tolika i haniebnego zarazem w bezwstyd
nym opanowaniu wytwórczości i handlu
dewocjonaliami przez żydów.
Bolesnym jest pomyśleć, że przedmio-

ty symbolizujące dogmaty wiary; krzy-
że, koronki, różańce, medaliki, obrazki
są wyrabiane i sprzedawane przez Ży+
dów, a więc przyczyniają się do wzro-
stu kapitału żydowskiego,

Żydowskie wytwórnie dewocjonalij za
lały cały kraj. Roi się od nich na Nalew-
kach, skąd kramarze i sklepikarze pol-
scy rozprowadzają je po całej Polsce,
skąd wysyła się je do Ameryki i innych
państw o licznej ludności polskiej.
Tandeta, wyrabiana w pokątnych i

potajemnych fabryczkach żydowskich, z
ominięciem podatków i świadczeń socjal
nych, wytrzymuje skutecznie walkę z
wyrobami polskimi i stanowi potężne
źródło dochodów dla żydostwa.
Dość wymienić cyfrę 80 milionów zł.

osiąganych przez Żydów jako roczny ob
rót z tej gałęzi produkcji i handlu, aby

sobie uświadomić, jaki haracz ściągają | 7 + ‚ 2

Żydzi z uczuć religijnych polskiegolu - Sica fmense napłynę 50 „ioly

du. Pomimo jednak soj z ich
Wykorzystując w cyniczny sposób re- perobkami =. dak

liśjność Polaków, zastrzegli sobie Żydzi zamykająca żydom dostęp do handlu 1

Jędnocześnio w kodekate religiiio - praw wytwórczości dewocjonalij. Jeżeli rząd
nym (Szulchan Aruch), że przedmioty | rosyjski, którego zadaniem było zgnębio
kultu żydowskieżo: „tałesy”, „tefilin”, | nie polskiego przemysłu ihandlu, nie do-

„cicith“ i „mezuzy" nie mogą być nie | puścił i zabronił w swym ustawodaw*

Ža wyrabianė ale nawet tknięte ręką | gie żydom zajmować się wytwórczoś-
Й A > cią i sprzedzżą przedmiotów kultu reli-
Walka zzalewemżydowskim whan- 2chrześcijańskiej, tembardziej musi to
ię zaj jest przeto jedynie nozynić, zgodnie z opiulą calego kałólice
walką o równo - unrawnienie, p
Zabi Ge. olśii maśle Bino| NAan p

kiej tych praw które ma religja żydow-
ska, Czyż cztery miliony żydów ma po-
siadać kosztem tylu Polaków haniebny
przywilej wyzysku naszych uczuć?
Narodowa Częstochowa od kilku lat

prowadzi bezwzględną walkę z Żydami
na tym odcinku. Tutaj bowiem,o kilka.
set kroków od cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej, rozsiadły się
potężne firmy żydowskie: „Dawida Szaj
kowicza, H. Faiglowicza, Berka Rozen
załta, Abrama Weinbauma”, ogniskujące
w swych zakładach cały handel dewocjo
naliami,

Istnienie Żydów w tej dzielnicy, ich
butne zachowanie się, prowokujące lud-
ność katolicką, niejednokrotnie wywoły
wało niepokój publiczny. Znane są w ca
łej Polsce zajścia w dzielnicy nodiasno-
górskiej, w wyniku których cały szereg
narodowców zostało pobitych i uwięzio
nych. :

Kilka drobnych firm żydowskich pa
dło, lecz reszta, uiając pomocy czynni-
ków oficjalnych, trwa nadal wbrew wo
li całego niemal polskiego i katolickie -
go społeczeństwa,
ObózNarodowywwalcenieustał.Na

rodowy Klub Radziecki złożył wniosek
w Radzie Miejskiej następującej treści:

„Rada Miejska wypowiada się
przeciwko dalszemu opanowywa
niu przez żydów handlo. rzemio
sia i przemysłu dewocyjnego; o-
świadcza, że dotychczas prowa
dzony przez Żydów handel i pro
dukcia dewocjonalij w Częstocho
wie, wywołuje wzrastające uczu
cie oburzenia : może spowodować
zbędne konflikty i zatargi; posta |

nawia zwrócić się do czynników

 
Zima nadchodzi.

Tysiące ludzi jest
bez dachu,
bez odzieży,
bez jedzenia

Retujmy ich
od zimna 3 głodu.

BOREEECHNSTRATT REYTZOREZZANETA

Spożycie zwierząt

W artykule, poświęconym produkcji i
spożyciu zwierząt gospodarskich,” tyg.
„Polska Gospodarcza” (zesz. 3 z dn. 16

bm.) zestawia m, in. spożycie bydła i
trzody chlewnej w okresie ostatnich 7
lat gospodarczych, liczonych od połowy
jednego roku kalendarzowego do po-
łowy następnego.
Otóż największe spożycie zarówno by-

dła, jak i trzody chlewnej, przypadło
na okres roczny 1931-32. Następnie spo-
życie spada, przy czym dla bydła aż do
okresu 1934-35, a dla trzody chlewnej
do okresu 1933-34 W ostatnim roku
1935-36 wzrasta spożycie bydła rogate-
go z 3.242 do 3.539 tys. sztuk spożycie
zaś trzody chlewnej wzrasta w ostat-

nich dwóch latach gospodarczych z
4.313 do 4.969 tys sztuk W spożyciu
bydła, w zakresie którego mamy dwa
kierunki — mięsny * mleczny spadek
spożycia świadczy m in., że produkcja
w kierunku mlecznym stała się zńowu

opłacalna i bydło było pozostawiane na
dalszy chów.

 

 

 



 

 

Ratusz już wkrótce uzyska piękny wygląd Misterium
Do niedawna zaniedbany jeszcze

gmach ratusza, od momentu restau-

racji odzyskuje cechy pięknego bu-
dynku. Jeżeli warunki gospodarcze
i finansowe pozwolą, to restauracja
ratusza zakończona zostanie jeszcze
w roku bieżącym. Tempo prac z tym
związanych jest dosyć szybkie,
zwłaszcza, że sprowadzenie po-

trzebnego materiału (użycie marmu”
ru na schody główne i posadzkę w
westybulu) zabiera wiele czasu.

Projekt restauracji ratusza idzie
w kierunku dawnego jego wyglądu,
a realizacja projektu odbywa się na
zasadzie zachowanych planów. Naj-
większą zmianą będzie: wprowadze-

„nym, weszli ławnicy

 

„Projekty”
Jak nas informują, Zarząd miejski

„projektuje“ ustawienie na ulicach
Wilna piecyków, któreby: chroniły,
przechodniów od mrozu. W:ydaje się
nam, że same projektowanie nie
wystarczy, gdyż ono nie! grzeje, Mro-
zy panują u nas od kilku dni, a, po-
łączone z wiatrem, stają się coraz
dokuczliwsze.

Notowane są już liczne wypadki
odmrożeń, a brak piecyka, czy ogni-
ska na ulicach, szczególnie daje się

nie grzeją
we znaki posterunkowym, stróżom
nocnym, dorożkarzom i t. p., którzy
kilka godzin muszą spędzić na
mrozie.
W Warszawie już od dłuższego

czasu rozstawione zostały na ulicach
Jkosze z koksem, a w Wilnie tym-
czasem, gdzie jest klimat ostrzejszy,
jtakie przyjęcie ludności jest tylko w
, projekcie.

„Czekaj, tatka, latka... ale latem
już słońce będzie grzało. ‘

Pjeruszy zarząd gminy wyzn. karaimskiej
w Polsce

W dniu 24 b. m, w myśl art. 29
ustawy z 1936 r. o stosunku kościo-
ła kara.mskiego do Państwa Polskie-
go odbyły się w Wilnie pierwsze w
Polsce wybory do zarządu wyzna-
niowej gminy karaimskiej.

Na ogólną ilość uprawnionych do
głosowania — 81, wzięło udział w

Paroletni spór między rodzinam
Tragiczna śmierć ur
Pomiędzy rodzinami Korwelów i

Dalińskich już od paru lat trwa be-
zustanna walka.

Początkiem tej walki była
zwykła tragedia rodzinna.

Młody Korwel zakochał się w u-
roczej dziewczynie Galińskiej, któ-

ra mu odpowiadała równie gorącym
uczuciem. Niestety ojciec dziew-
czyny stonowczo sprzeciwił się wyj-
ściu za mąż córki za człowieka od
niej uboższego.

Nie mogąc przezwyciężyć  prze-
szkód młodzi postanowili pozbawić
się życia. Wykonując ten zamiar
Korwel zabił ukochaną, a następ-
nie ciężko zranił siebie. Po dłuższej
chorobie stanął on przed sądem,
który go skazał za zabójstwo Са-
lińskiej,

nie-

głosowaniu 38. Maksymalną ilość
głosów (37) otrzymał Józef Łopatto,
minimalną — (28) — mec. Izaak Za-
jączkowski.

Przewodniczył —
W. myśl nowego statutu, wybory

odbywają się co 4 lata.

odziwej dziewczyny
Ojciec zabitej postanowił po-

mścić śmierć córki i przedewszyst-
kiem na jej nagrobku umieścił na-
pis, wysoce niemiły dla Korwelów.
Ponadto gnębił rodzinę  Korwelów

procesami sądowymi. Ostatnio Sąd
Okręgowy w wydziale odwoł. roz-
poznał sprawę o groźby karalne,
które miał pod adresem Galińskie-
go rzucać stany Korwel.
W Sądzie Grodzkim zapadł wy-

tok skazujący, od którego Izydor
Korwel odwołał się do Sądu Okr.

Onegdaj w tj sprawie odbyła się
rozprawa w Sądzie Okręgowym. Na

przewodzie został odtworzony
obraz waśni rodzinnej i Sąd, podzie-

lając wywody obrony, którą wnosił
apl. adw. P. Kownacki, oskarżonego
Korwela uniewinnił.

Transport wywrotowców i działaczy
komunistycznych wysłano do Berezy |

W. ostatnich dniach z Wilna wy-į
słano transport wywrotowców i dzia-
łaczy komunistycznych, posiadają-
cych za sobą wyroki sądowe za an-

Uchwała architektów wileńskich
SARP, Oddział Wileński, na ze-

braniu miesięcznym w dn. 14 stycz-

nia rb, po szczegółowym zapozna-,

niu sę z treścią dezyderatów, u-

chwalonych na zjeździe delegatów
SARP, całkowicie solidaryzuje się z
akcją mającą na celu zwiększenie
robót publicznych w całym kraju.
W odniesieniu do Wileńszczyzny

stwierdzamy, że istniejący) stan rze-
czy domaga się niezwłocznej zmiany
polityki gospodorczej w kierunku
zwiększenia funduszów  państwo-
wych, przede wszystkim na budowę
dróg i gmachów publicznych, nie tyl-
ko dla podniesienia rozwoju woje-

typaństwową idziałalność. Transport
skierowano do obozu izolacyjnego w
Berezie. Wiśród wysłanych antypań-
stwowców przeważnie są żydzi. (h)

wództw północno-wschodnich ale i
dania pracy tysiącom bezrobotnych.

Fundusze publiczne dla  niesie-
nia pomocy przy budowie drobnych
mieszkań nie są u nas dostateczne.
Akcja budownictwa _ społecznego,
która na innych obszarach Rzeczy-

| pospolitej osiągnęła już piękne re-
zuliaty, na Wileńszczyźnie w ogóle
nie jest znana — to też bardzo by-
lobyi rzeczą pożądaną, by te organi-
zacje, których zdaniem jest budowa
najtańszych zbiorowych mieszkań i
domów (T-wo Osiedli Robotniczych)
zainteresowały się Wilnem.

Eliasz Kalfa. |

 

|

nie nowej, reprezentacyjnej klatki
schodowej.

Całość prac, związanych z re-
stauracją, dokonywana jest wedle
planów i pod kierownictwem archi-
telkta miejskiego inż. Narębskiego.
W, skład komisji, stanowiącej ciało
doradcze pod względem  technicz-

inż. Kubilisi
inż. Kulesza. Prócz tego od czuwania
nad pracami restauracyjnymi zapra-
szani są: dziekan wyyldz., sztuk pięk-
nych USB prof. Śleńdziński, konser-
wator dr Piwocki, profesorowie
Hoppen i Morelowski, art.-malarz
Kwiatkowski. :

Resztki pozostałych dekoracji
malarskich, złożonych w ratuszu,
będą zakonserwowane lub zrekon-
struowane przez malarza Kwiat-
kowsk.ego, który już część prac z
tym związanych wykonał.

Gmach ratusza jest tego rodzaju,
że przy jego odnawianiu względy
artystyczne i konserwatorskie prze-
ważają nad utylitarnymi. Możliwo-
ści modyfikacji i zmian, czy to we-
wnątrz czy na zewnątrz, są małe.

W. już odnowionym ratuszu znaj-
dzie się sala posiedzeń rady miej-
skiej, która otrzyma nareszcie re-
prezentacyjny gmach, tak potrzebny
ze względu na znaczenie miasta.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15 po cenach propagandowych

przedstawienie komedii Stan. Dobrzańskie-

śgo „Żołnierz królowej Madagaskaru”,

— „Tajemnica lekarska* współczesna

sztuka znakomitego autora Władysława

Fodora, będzie najbliższą premierą teatru,

w końcu bież, tygodnia.

— „Święty płomień sziuka W. Somer-

|set-Maughama znajduje się w przygotowa-

niu znakomitej artystki Nuny Młodziejow-

skiej - Szczurkiewiczowej jednocześnie od-

|twórczyni jednej z głównych ról. Ze sztu-
ką tą Gość naszej sceny udaje się na ob-

jazd miast prowincji.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Występy

Zofii Lubiczówny. Dziś „Całus i nic wię-

cej” komedia muzyczna. Dzisiejsze przed-

stAwienie odbędzie się na rzecz harcer-

stwa. !

— „Przygoda w Grand Hotelu“. po ce-
nach propagandowych. Jutro po raz ostat-

ni operetka Abrahama „Przygoda w Grand
Hotelu".
— Najbliższa premiera w  „Lutni*,

Reżyser Karol Wyrwicz-Wichrowski przy-
gotowuje amerykańską sztukę z muzyką,

śpiewami i tańcami o sensacyjnej

niezwykłych sytuacjach „Brodway*  (Za-
tracona Ulica).

— Johann Strauss w Wilnie. Zapo-
wiedź wieczoru walców J. Straussa wzbu-

dziła olbrzymie zainteresowanie. Wieczory

jego dane w Warszawskiej Filharmonii

wzbudziły wielkie zainteresowanie.

Polskie Radio Wilno
Poniedziałek, dnia 25 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje.

| Płyty, Audycja dla szkół. 11.57; Czas i hej-

"nai. 12/03: Koncert ork. mandolinistów.
12.40: Dziennik południowy. 12.50: Co nam

| doje Powszechny Uniwer. Korespond. 13.00:

j Muzyka popularna, 15.00: Wiadomości go-

spadarcze. 15.15: Koncert reklamowy. 15.25

Życie kulturalne miasta i prowincji. 15.30:

Codzienny odcinek prozy, 15,45: Aud. ży-
|czeń dla dzieci. 16.15: Barwy regionalne w

naszej mowie, odczyt. 16.30; Cyganie w

muzyce, koncert. 17.00: Co polska wniosła
do kultury, odczyt. 17.15: Płyty. 17.50: Las
w zimie, pog. 18.00: Pogadanka aktualna.
18.10: Wiadomości sportowe. 18.20: Tra-

, dycja świąteczna na wsi, pog. 18.30: Złoty

įwiek skrzypiec. 18.50: Przywłaszczenie,

felieton, 19.00: Audycja strzelecka. 19.30:

Koncert. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55:

Pogadanka aktualna, 21.00: Wieczór fra-
! szek w oprac. R. Zrębowicza. 21,30; Dzień

 

treści i;

Misterium Bożego Narodzenia
zorganizowanego przez Instytut Ca-
ritas Archidiecezji wileńskiej, było
wystawione w Wilnie i Landwaro-
wie. Siyympatyczne i podniosłe to
widowisko spotkało się wszędzie: z
nadzwyczaj wielkim powodzeniem i
zainteresowaniem, zarówno wśród
starszego społeczeństwa, a zwłasz-
cza wśród dziatwy. Ostatnio zaś
jeden z oddziałów wojskowych w
Wilnie, mianowicie  stacjonowany
tutaj Baon Saperów zapros'ł Zespół
Misterium 0 wystawienie go w
świetlicy wojskowej idla żołnierzy.
Z podobną prośbą zwrócił się do

Zebranie posiadaczy

Bożego Narodzenia
w wojsku

Caritasu Landwarów.
Dla ludności Wileńskiej M/ste-

rium zostanie odegrane w dniach 1
1 2 lutego br. o godz. 7-ej wieczo-
rem w sali Śniadeckich Uniwersyte-
tu Stefana Batorego  (Świętojań-
ska 12).

Należy podkreślić cel, m przy-
świeca organizatorom isterium.
Całkowity dochód przeznaczony ze-
stał na pomoc zimową dla najbied-
nina) Wilnian, = "wspieranych
przez Caritas. Zbożnemu przedsię-
wzięciu należy się ze strony całego
społeczeństwa Wileńskiego wydat-
ne poparcie.

książeczek oszczędn.
b. rosyjskich kas oszczędnościowych

Wczoraj w południe w sali przy
ul. Dominikańskiej 4 odbyło się, przy!
udziale blisko 400 osób, zebranie
posiadaczy książeczek  oszczędno-
ściowych b. rosyjskich kas oszczęd-
ności.

Na wstępie obrad p.p. Kłujszai
Biernacki, upoważnieni przez ostat-
nie zebranie, poinformowali zebra-
nych o swych staraniach, zmierzają-
cych do uzyskania od Sowietów tych
oszczędności, starania te pozostały
bez skutku. W. obecnej chwili spra-
wa znajduje się w ministerstwie

Panujące od kilku dni silne mrozy,
spowodowały, iż większość sklepów
spożywczych w Wilnie podniosły ce-
ny na szereg artykułów spožyw-
czych, jak kasze wszelkiego gatun-
ku, mąkę, nabiał, jaja, ziemniaki, ka-
pustę i t. p. Nagła zwyżka cen,
w bardzo dotkliwy sposób odbiła się
na niezamożnej ludności miasta.

WYM I ZAMIEJSCOWYM,

BEZWZGLĘDNIE wstrzymać

JAKA DZI$ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda słoneczna.
Mroźno. Umiarkowane wiatry z kierun-

ków południowo-wschodnich i wschodnich.

Z MIASTA.

— Znaczny wzrost bezrobocia.

Wobec wzmagającej się fali mrozów,
w Wilnie przerwano roboty inwe-
stycyjne, skutkiem czego kadryj bez-
robotnych w ostatnim tygodniu po-
większyły się o kiikaset osób. с-

nie Wilno liczy z górą 7.300 bezro-
botnych, w tej liczbie ponad 2 tys.
kobiet. Z minimalnej pomocy doraź-
nej korzysta około 5.500 osób. (h)

— Akademia styczniowa. Wczo-
raj w Sali Miejskiej odbyła się aka-
demia styczniowa, zorganizowana

dla szerokich warstw ludności wileń-

skiej, z okazji rocznicy Powstania

Styczniowego. Wobec szczelnie wy-
pełnionej sali, zostały wygłoszone
przemówienia okolicznościowe. (m)

SPRAWY SZKOLNE.
—Zarządzenie władz szkolnych,

  
Jak się robi legendy o antysemityzmie li noc — suita JózefaHaas'a. 22.00: Muzy- ą mrozy, Wobec nadchodzących wia-

ka taneczna. 22,55: Zakończenie programu Jomości z prowincji o wypadkach

Żyd naciągał organizacje żydowskie
WILEJKA. Przed kilku dniami

zjawił się w Kurzeńcu nieznany mło-
dzieniec — żyd, który odwiedzał
miejscowe organizacje żydowskie,
prosząc o wsparcie, przy tym poda-
wał się on za rzekomą ofiarę prze-
śladowań antyżydowskich w Niem-
czech, opowiadając  nieprawidopo-
dobne historie, jakie miał przeżyć,
zanim zdołał uciec z Niemiec do
Polski.

Skutek był znakomity. Sypały
się ofiary, Zorganizowano nawet

publiczne zgromadzenie. w lokalu
organizacji „Haszomir Hacair“, na
którym „uciek'nier z Niemiec” miał
opowiedzieć raz jeszcze o okrucień-
stwach hitlerowców. Zgromadzenie!
nie doszło do skutku, gdyż rozwią-
zała je policja jako nielegalne, za-
trzymując zarazem mówcę. „Ucieki-
nierem z Niemiec" okazał się 21-
letni Mowsza Frydman z Głębokie-
go, karany za kradzieże i szalbier-
stwa.

„Wilki i dziki wychodzą na żer
Z powiatu postawskiego i bra-

sławskiego idonoszą, iż w ostatnich

dniach zauważono koło osiedli ludz-

kich wilków, które powychodziły z
lasów na żer.

Z powodu idokuczliwych mrozów

w powiecie wileńsko - trockim, a
„zwłaszcza w miejscowościach, znaj-
dujących się niedaleko puszczy Rud-
nickiej, ukazały się dziki, które nisz-
czą pola i ogrody włościan w poszu-
kiwaniu pokarmu. (h)

i ostatnie wiadom,

 i

Stronnictwo Narodowe
ZARZĄD OKRĘGOWY.

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

codziennie w I h Mostowa 1 i
Soltaniska 30.

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

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.

|
|

|
i 

odmrażania nóg, rąk, uszu przez
dziatwę szkolną, władze szkolne wy-
dały zarządzenie, iż dzieci szkół po-
wszechnych mogą być zwolnione od

uczęszczania na naukę szkolną, w
wypadkach, jeśli mróz wynosi ponad
20 st. (h)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Taksa zaświadczeń dla termi-

jnatorów. Onegdaj odbyło się posie-
dzenie Izby Rzemieślniczej, na któ-
rym ustalono opłaty zaświadczeń na
trzymanie i zatrudnianie terminato-

rów w warsztatach pracy przez pra-

codawców nie posiadających dyplo-
mu mistrzowskiego. Cena zaświad-
czeń takich wylnosić ma 20 zł. (h)

POSIEDZENIA.
— Posiedzenia Sekcji Historii

Sztuki odbędzie się w dn. 25.1. 37
(poniedz.), o godz. 7 wieczór, w sali

Seminarium Archeologii Klasycznej

U.S.B., ul. Zamkowa 11 (drugie po-

dwórze w prawo). — Na porządku

spraw zagranicznych, ale nie można
z tego powodu mieć wielkich na-
dziei, gdyż Sowiety odmawiają zwro-
tu oszczędności.

Zebrani, nie zrażając się dotych-
czasowymi niepowodzeniami, posta-
nowili w dalszym ciągu zabiegać w
rządu polskiego o interwencję i w
tym celu ma być wybrana delegacja,
która uda się do władz centralnych
w Warszawie, celem uproszenia rzą-
du polskiego o wystąpienie do władz
Z.S.S.R. w sprawie zwrotu oszczęd-
ności, złożonych w b. rosyjskich ka-
sach oszczęności. MTS

Silne mrozy — spowodowały
zwyżkę cen artykułów spożywczych

Kupcy zwyżkę tę tłumaczą pod-
niesieniem cen produktów rolnych,
przywożonych przez włościan do
miasta. Dowóz nabiału, jaj, ziemnia-
ków it. p. oraz drobiu w ostatnim
dniu rynkowym był minimalny, a to
z powodu zamarzania w drodze tych
artykułów. (h)

Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJSCO-

którzy zalegają z opłatą prenu-

meraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO*, będziemy zmuszeni

przesyłkę pisma z dniem 1-go

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

 

Kronika wilenska
dziennym: 1) Referat Euz. Łopaciń-
ski „Nowe dane do architekty Pa-
racca'. 2) Prof. M. Morelowski „500
kamieni litograficznych* — album
Wilna w Paryżu. 3) VXII-o wieczne
plany gmachów Wilna w Bibl. Narod.
w Paryżu.

ODCZYTY.
— W Domu Sodalicyjnym. W. dn.

26 b.m., o godzinie 19, w domu So-
dalicyjnym (ul. Zamkowa 8) zostanie
wygłoszony; odczyt p. d-ra Steckiej
z Warszawy. Goście mile widziani.

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie nawet mieszkania poste-

runkowych P.P. Do mieszkania posterun-
kowego P.P. A. Narwoysza (Beliny 13) wła-
mali się złodzieje, którzy skradli najcen-

niejsze przedmioty wartości 350 zł. (h)

— Zdemolowanie baru. W dniu wczo-
rajszym kilku pijanych awanturników zde-

molowało bar Bastomskiej przy ul. Ba-

zyliańskiej 9. Sprawców awantury, L. Sie-

mionowa i M. Kowalewskiego (Majowa 25)
zatrzymano. (h)

— Skradli książki. W księgarni Św.
Wojciecha na kradzieży książek zatrzyma-

no S. Rosowicza (Archanielska 22) i J. Mu-
szajłę (Trębacka 9). (h)

— Za wióczęgostwe zatrzymano w Ins-

brucku. W Insbrucku zatrzymała tamtejsza

policja niejakiego F. Aichera z Wilna za

uprawianie włóczęgostwa i nielegalny pobyt
w Austrii. Aicher zostanie wysiedlony do

Polski.

O jednego żyda i, w dodatku podej-
rzanego, będzie więcej. (h)

—

Protokuły karne
za handel w niedzielę

Żydzi wileńscy w dalszym ciągu
nie przestrzegają ustawy o zakazie
handlu w niedzielę. A
Dowodem tego są stałe protokuły

karne, sporządzane z tego powodu
w święta. Wczoraj sporządzono 9
protokułów karnych. (h)
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w. jedynym jej tegootnyn filmie
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Fascynująca opowieśćjo kobiecie, Która poszła własną drogą.
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| jako „Skowronek“

П.

Sala

 ss Dziś p'emiera..
M A R S Po raz pierwszy w Wilnie

Najlepsza komedia muzyczna prod. austrjackiej.

„Wiedoń-niasto moich marzeń

 

  

Wirol. gi. MAGDA SCHNEIDER iLEO_SLEZAK (ulubiony partnerj Franciszki
piękny dodatek kolorowy i aktualia   Nad program:

  

„„NOWOŚCI"| Dziś wielka przebojowa premiera
wykwintna sałatką rewiowa, spreparowana z przebojowych melodii, wesołych sketchów,

. beztroskiego humoru, tańcai nastrojowości p. t. — „JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ”,
Świetne wykonanie atrakcyjnego zespołu. Wesołe bomby śmiechu, czar tańca i ra-

„Winobranie* — piękne obrazki hietoryczne. Wspaniała wystawa. Szczegółydości.

— Uwaga: Ceny nie podwyższone

 

 

  

w afiszach. Sala dobrze ogrzana. Sensacja. Tylko w b. programie występy fenomenal-
nego manipulatora-iluzionisty prof, Mefista.

 

 
  

i Najstarszy czfowiek
na Wileńszczyźnie
W, Głębokiem mieszka i cieszy

 

się dobrym zdrowiem 118 letni p.
Zaremba, najstarszy człowiek na
Wileńszyźnie.

Zaremba na swój wiek dobrze
się czuje, odbywa przechadzki i co
niedzielę punktualnie uczęszcza na

doskonale poranną Mszę Św. Zaremba pamięta
ogrzana | rze wypadki w okresie Powsta-

nia Styczniowego. (h)

Ż za kotar studio
Rząd przed mikrofonem Polskiego Radia.
W ubiegłym roku przedstawiciele Rzą-

du Rzeczypospolitej wielokrotnie zabierali
głos przed mikrofonem Polskiego Radia,
używając ich jako skutecznego środka na-

wiązania bezpośredniego kontaktu ze spo-

łeczeństwem.

W. lutym wygłosił przemówienie przez
radio Marian Zyndram-Kościałkowski, jako
premier ówczesnego rządu, zaś w maju i w

czerwcu mówił przez radio premier Sławoj
Składkowski.

Spośród innych ministrów najczęściej,

bo osiem razy przemawiał przez radio Mi-

nister Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego prof, Wojciech Świętosławski,

. trzy razy min. Eugeniusz Kwiatkowski,

cztery razy min. Poniatowski, dwa razy

„min. Roman, oraz wiceministrowie: Ferek-

Bleszyński i Ujejski,
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bez trudu dobry zegarek mieś,

A najlepszej firmy, gwarantowany, | Futre

takie sprzedaje dobrze Wilnu znany !

EWiCZ

ję w śródmieściu, O-
ferty składać w adm.
„Dzien. Wil" dla A.

DO WYNAJĘCIA
lokale 1 da aż 6

nej. 434—5

w dobrym stanie z
| kołnierzem _ karaku-
Iłowym do sprzeda-

Mickiewicza 43nia. Królewska 1—8.
 
 

 

 
=

ABSOLWENTKA | Zamkowa 20-a.
Państw. Szk. Handl. Z (AAAAAAAAAŁAŁAŁAŁAAAć
dobrym świad. poszu-
kuje pracy w przedsię-
biorstwie hzndl. Fidres
w adm. „Dz. Wił.”* i

 

 

elizry dia „Wdowy в
2efiem dzieci" do Ada2-gfiem и

"minisirao! „Dz. WIL“;

|& 3 zł. na 1 zł. w grudniu 1936 przyrost
'radiosłuchaczy wyniósł — 71,053, gdy w

mna | Grudniu 1935 r. wynosił tylko 33.292,
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== od 8 — 19 p.p. = : Brytyjski minister lotnictwa —

KO
ARNO ALEKSANDER.

FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Potem na palcach wślizgnął się Przestraszyłł się, gdy tym razem
do: sypialni matki —leżała na łóż- też mu nie odpowiedziała. Pochylił
ku zdawało się, spała. Miała rów- się, ujął ją za głowę, podniósł razem
ny, oddech. Przysiadł się na brzeg z poduszką i zajrzał w oczy — były
łóżka, ostrożnie i pieszczotliwie po- na pół otwarte, miały jakiś niezwy-
głaskał jej rozpaloną dłoń. |kły, szklanyj połysk. :

Już poszli... — szepnął —| Zerwał się ze zdławionym okrzy-
Czy! mama słyszy?... Już poszli. |kiem przeralżenia, zbiegł po scho-
Ale jak świetnie mama to zrobiła!|dach na dół i wyskoczył na ulicę.
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Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregulowane z gwarancją. i

Wyroby złote | srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.
i Solidna naprawa. | Ceny konkurencyjne. i

 

* lekarza specjalisty.

stawą modeli lotnisk,

powiedział, żepa matka ma za-|miarów na przyszłość.
palenie płuc. Już telefonowałem do c z pokoju spotkał Na-

talię.

— Chciałam panu coś
dzieć wczoraj wieczorem,
tak późno wrócił do domu...
— Słucham, panno Nato.
— To jest taka sprawa. — za-

częła trochę niepewnie, — Chcia-
łam zapytać, czy pan będzie miał
czas dziś wieczorem... — Chciałam
pana do nas zaprosić, ale nie wiem,
czy pan będzie wolny...
— Dziękuję bardzo, panno Nato.

Ażakąż to uroczystość pani dziś ob-
chodzi?

— Ależ to nieprawda! — krzy-
czał prawie nieprzytomny  Bunder.

Ja skłamałem! Skłamałem!
— Proszę odprowadzić tego pa-

na do jego mieszikania zwrócił
się Janowy do przodownika, Teraz
jego głos dźwięczał szczęgólnie
miękiko. — Lekarz też tam zaraz

dzie...
EA > XIII.

Jarowy tego samego wieczora
złożył inspektorowi Niedźwiadow-
skiemu przez telefon krótki meldu-

powie-
ale pan

  
lord

Swinton (z lewej strony), otworzył
konierencję lotniczą, połączoną zwy-,

Jarowy — to ten najgorszy komi- I dopiero tam, pędząc do telefo-
sarz — uż o niczym innym nie mógł
myśleć jak o mamie i o jej łóżku...
Znalaziby prawdopodobnie bankno-
ty, gdyby: tym sobie głowy nie za-
przątnął.. Tylko z przewróceniem
się to mama trochę przeholowała.
To było zupełnie niepotrzebne... A
teraz zrobimy sobie dobrej herbat-
ki, napijemy się z koniakiem, bo
przecież trzeba uświęcić ten wypa-
dek.. Dlaczego mama nic nie mó-
wi?.. Może mama jest zmęczona?...
Mamo! Mamusiu! Czy mama czuje
się naprawdę źle?...

 

ESS

ADMINISTRACJA: Wiiso, ul. Mostowa

, Wilkowska. — Przecież pan sam

nu, natknął się na niewielką grupkę
ludzi, tych samych, którzy byli
przyczyną jej cierpień, a których w
tej chwili tak bardzo potrzebował.
Rzucił się ku n'm i chwycił lekarkę
za rękę.
— Co... co jej jest? jęknął,

Niechże pani mówi, na miłość Bos-
ką! Co pani z nią zrobiła?... Ona nic
nie mówi, a jej oczy... O, Boże, te
Oczy...
— Niechże pan będzie mężczyz-

rzypuszczał nigdy, że ostatnia wył
is mogły nań tak siłnie po-

działać.
Następnego dnia rano już był w

zupełnym porządku i wstał z łóżka
z niezłomnym postanow:eniem,"że
za wszelką cenę doprowadzi do
końca tę historię, Chciał się udać
przede wszystkim do. Niedźwiadow-
skiego, aby złdżyć wyczerpujące
sprawozdanie o swoich dotychczaso-

nek o negatywnymwynku rewizjiii — Żadnej.. a. właściwie nic
po czym udał się do domu, aby szczególnego...
wreszcie odpocząć porządnie. Nie — Oj, panno Nato! Czulbym się

nieszczęśliwy, gdyby się okoliczno-
Ści talk złożyły, że musiałbym panią
przesłuchać. Pani się staje taka nie-
zręczna, śdy mówi nieprawdę, że to
mnie boli po prostu, Jeśli pani chce,
abym przyszedł dziś wieczorem, to
proszę powiedzieć natychmiast, ja-
ką uroczystość pani obchodzi.

Widzę, że przed komisarzem

Pośród 71.053 nowych  radiosłuchaczy

przypada 52.382 radiosłuchaczy detektoro-

„wych i 18,670 radiosłuchaczy lampowych.
į Te cyfry świadczą najwymowniej o ko-
nieczności obniżenia ceny na aparaty lam-

| powe. *

Koncert radiowy w „Romie — na T-wo
| Popierania Budowy Szkół Powszechnych,

Radiosłuchaczy czeka dn. 26.1 o godz.
20.00 niezwykle interesujący koncert radio-

wy w „Romie”, który przyniesie ciekawą
atrakcję w postaci wirtuozowskich utworów
na saksofonie. Wykona je wszechświato-

wej sławy saksofonista Sigurd  Rascher.
Poza tym w programie kilka nieznanych u-
tworów po raz pierwszy wykonywanych,

jak „Trójkątny kapelusz" de Falli, itp.

Całkowity dochód z koncertu przezna-
czą Polskie Radio na T-wo Popierania Bu-
owy Szkół Powszechnych.  Przypuszczać

należy, że tak, jak zwykle sala koncertowa
w „Romie” wypełni się po brzegi publicz-
nością sympatyzującą z tą artystyczną im-
prezą Polskiego Radia, oraz radiosłuchacze
nie przeoczą tej audycji w programach ra-
diowych, mając zapewniony doskonały wie-
czór muzyczny.

DZIECKO POLSKIE—
WOE SZABLIE
POLSKIE, AGRANIC;

Winszuję pani!

i

 

— Urodziny?...
lleż to lat szanowna pani dziś skoń-
czyla? Ach, przepraszam, Zapom-
niałem, że o to nie wolno pytać ko-
biety w żadnym wiekul.., Dziękuję
bardzo za miłe zaproszenie, przyj-
dę na pewno. Czy dużo osób będzie?
— Nie, Pan — oczywiście ja z

mamusią i... Ludwik,
— Pan Ludwik?... Tak, tak... za-

wahał się na moment. — Wątpię,
czy pan Bunder przyjdzie, bo jego
matka jest ciężko chora... A teraz
przepraszam, panno Nato, muszę już
uciekać, bo się spóźnię. Składam
pani serdeczne życzenia, wieczorem
je powtórzę w Iormie bardziej uro-
czystej.

Jarowy wpadł do biura, zrzucił
płaszczi jeszcze zdyszany wszedł
do gabinetu inspektora Niedźwia-
dowskiego. Spóźnił się o dwie m'nu-
ty zaledwie, zdziwił się 'ednak w
duchu, gdy spojrzał na twarz przeło-
żonego, której wyraz nie wróżył nic
dobrego.
— Drzwi zamknąć! — warknął

Niedźwiadowski. — Na klucz... Tak,

   policji kryminalnej rzeczywiście nic
nie można ukryć — uśmiechnęła się wych czynnościach oraz zasięgnąć!— odpowiedziała twardo doktór

W aka Poe Irady przełożonego, dotyczącej za-

 

1, ozysas od gods. $ — 18. CRNY PRENUMERATY!

  
 

Sydayrea: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

255 Mila

  
STS

o, Mastows 1.

dziewczyna. — No, więc dobrze!
Dziś są moje urodziny... i

BEA ZSZ ASKAEADSINITSEAT

miesięcznie, » odzoszeniem do domu lub prsazyłką pocztową al. I gr. 30, kwartalnie sl

AASSONATA KAATIDAMAS KA нуо

Odpowiedzialmy redaktor: STANISŁAW.

a teraz sobie pogadamy!
Jarowy spróbował zažegnač wi-

szącą w powietrzu burzę.
(C. d. n.)
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