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o plan użytkowaniarlasów państwowych

WARSZAWA 25.1. Na wczoraj-

szem posiedzeniu komisji budżeto-

wej Sejmu nastąpił ostry zatarg po-

między tą komisją a ministrem Po-

niatowskim o lasy państwowe.

W, imieniu specjalnie wybranej

podkomisji poseł Dudziński zreiero-

wał projekt ustawy o zmianie de-

kretu Prezydenta R. P, o państwo-

wym gospodarstwie leśnym. Refe-,

rent między in. podniósł, iż teza

rzeczowa, wysuwana przez

posłów dotyczy konieczności za-

pewnienia sejmowi możności dyspo-

nowania obszarami wyrębów. Tro-

ska ta jest słuszna, albowiem ilość

majątku w lasach jest obecnie mniej

wielu

(Telefonem od własnego korespondenta).

sza, niż w dniu uzyskania przez nas

niepodległości. Podkomisja znalaz-

ła takie rozwiązanie, ażeby ustala-

nie planu finansowo - gospodarcze-

go ograniczyć do ustalania planu

użytkowania. Ustalając bowiem ten

plan, izby mają możność sprawdze-

nia wyrębu i w razie potrzebyj za-,

decydowańia o jego wielkości.

Wobec powyższego, podkomisja

proponuje zmianę pkt 1 art. 20,

który w zmienionej formie brzmi,

jak następuje: „1) losy państwowe

pokrywają wszelkie swoje wydatki

z własnych funduszów: i dochodów i

gospodarują zgodnie z planem użyt-

kowania, ustalonym przez izby u-

 

Echa zojść na Uniuer, Oatszauskim
(Teleiunem od wlasnegokorespondenia), A ių

WARSZAWA 25.. Na jednym z

najbliższych posiedzeń Sejmu rząd

udzielił odpowiedzi na interpelacje

poselskie w sprawie zajść na Uni-

wersytecie Warszawskim w czasie

blokady i zachowania się w związku

z tym policji.

Jedna z warszawskich agencyj
prasowycii dowiaduje się, iż docho-

dobno stwierdziły, że żadnych prze-

kroczeń ze strony policji nie było.

Zakończone już zostało docho-

dzenie w sprawie studentów, biorą-

cych udział w blokadzie, Akta do-

ręczone sędziemu śledczemu, za

„wierają różne dokumenty i ioto-

graiie. Przywódcy blokady mają być

stawodawcze oraz opracowanym na
podstawie tego planu, rocznym pla-

nem finansowo - gospodarczym, za-

twierdzonym przez Radę ministrów

na wniosek przedstawiony przez

ministra rolnictwa i reform rolnych

w porozumieniu z ministrem  skar-

bu”, W logicznej konsekwencji tej

poprawki

aby na końcu pkt. 2 dodać: „Prze-

finansowo-

nie może
nie ustalonych w planie

gospodarczym dochodów
naruszać planu użytkowania,

lonego przez izby ustawodawcze”.

W. zakończeniu reterent stwier-

dził, iż nie chodziło podkomisji o

atak na min. rolnictwa, lecz

zgodną współpracę z rządem.

Minister Poniatowski zabierał
trzykrotnie głos, przeciwstawiając

się kategorycznie %orocznemu К-

chwalaniu przez parlament planu

użytkowania lasów, godząc się na-

tomiast na wszelkie ułatwienia kon-

troli nad gospodarką w lasach.

Funkcja rządzenia nie należy do

Sejmu. Wykonywanie zarządu ma- 
nia, ustalanie w jakiej mierze mają-

tek ma być traktowany, - jako pad-

usta-

pociągnięci do odpowiedziainości SĄ- stawa dawania dochodów, jest fumk-
dowej

udział w zgromadzeniu, które do-

puściło się niszczenia mienia.

dzenie w tej sprawie było przepro-

wadzene przez ministerstwo spraw

wewu. i przez ministerstwo spra-

wiedliwości. Dochodzenia te po-

Aresztowanie członka Stron. Nar.
(Teletonem oa wiasnego korespondenta).

WARSZAWA 25,1. Aresztowany Oskarżony jest on © przemówienie

został prezes Stron. Narodowego w na wiecu, podburzające przeciw

pow. kempińskim, p. Raczyński. części ludności,

Co będzie w Sejmie we środę
(Teleionem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 25.1. We środę będzie przemawiał w środę w dy-

wchodzą pod obrady Sejmu trzy u- skusji nad projektem planu inwesty-

sławy, dotyczące pracowników  sa- cyjnego. Ma on zabrać głos dopie-

morządowych: pragmatyka służbo- ro w sobotę w komisji.

wa, ust. dyscyplinarna i ust. uposa- W. środę na porządku

żeniowa. Czwarta ustawa emerytal- nym Sejmu jest pierwsze

na jeszcze nie jest gotowa. Przeciw- projektu p. Gładysza w sprawie no-

ko tym ustawom występują gorąco welzacji dekretu Prezydenta. o Be-

związki pracowników samorządo-|rezie Kartuskiej. Projekt p. Głady-

wych,a ponieważ mają wśród posłów| sza polega na tem, aby artykuł

wielu swych przedstawicieli NT zmienić w ten sposób, że do

sja zapowiada się na długo. Podobno; Berezy mogą być

będzie trwać dwa dni. | komuniści i wywrotowcy.

Wicepremier Kwiatkowski nie

dzien-

czyjtanie

es e L Li

W dniu 30 stycznia Hitler odpowie
Edenowi i Bluimowi

BERLIN 25.1. Komunikują dziś politycznych w Europie zachodniej.

oficjalnie, że kanclerz Hitler prze-| Minister propagandy! Goebbels

mawiać będzie 30 stycznia o godz. |zwrócił się do narodu niemieckiego

13-ej na posiedzeniu Reichstagu. iz odezwą, w której zawiadamia, że

Mowa kanclerza zawierać ma|słowa kanclerza transmitowane bę-

odpowiedź na oświadczenia min., dą przez wszystkie rozgłośnie Nie-

Edena i premiera Bluma, „zamykając | miec. ы :
jak gdyby cykl wielkich przemówień

> art. 163 Kod. Karnego za!

wysyłani tyłko :

cją rządzenia.

Dyskusja była gorąca i między

posłami. Min. Poniatowskiego po-

pierali m. in. pp. Kamiński, Mie-

dziński, poprawki

komisji miały zwolenników w 080-

bach pp. Szczepańskiego, Sikorskie-

go, Brzęk-Osińskiego.

Komisja budżetowa większością

17 głosów przeciw 6 przyjęła wnio*

sek podkomisji, aby plan  užytko-

wania uchwalały izby. I to właśnie

stanowi przedmiot zatargu.

W, kołach ministerstwa

jo panuje opinia, że zatarg ten ma

charakter konfliktu konstytucyjne-

$o i że w jego rozstrzygnięcie będzie

się musiał wdać marszałek Sejmu,

p. Car.

rolnic-
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jMussolini ze swym synem, Romano,

na nartach.

   

WARSZAWA 25... Uniwersytet
"Stefana Batorego w Wilnie zostanie
otwarty z dniem 27 stycznia rb.
| W związku z otwarciem U. S, B.
otrzymujemy z kół młodzieży aka-
demickiej następujące uwagi.

W; sytuacji na naszym Uniwersy-
tecie nic się nie zmieniło, gdyż p.
Rektor Staniewicz należał do gro-
na b, Rektorów, którzy swem  sło-
wem zaśgwarantowali wprowadzenie
osobnych miejsc dła żydów. O to je-
steśmy spokojni.

P. prof. Jakowicki łącznie z Se-

+

we środki „zgodnego” ustalenia

 

Nr. 25
WRIAABTSAS a

towrcie U.6.R. dala 27 b. m.
kał się z jednej strony ze zdecydo-
waną, spokojną i solidarną  posta-
wą Polskiej Młodzieży  Akademic-
kiej, z drugiej strony z prowokują-
cem zachowaniem żydów, które wy-
prowadziło z równowagi nawet pro-
łesorów _ filosemitów, i komuny,
chcącej i tym razem wygrać atut ro-
boty wywrotowej.

Sądzimy, że dziś, kiedy próby
„zgodnego” porozumienia zawiodły,
władze uniwersyteckie zdecydują
sprawę osobnych miejsc dla żydów
załatwić „po myśli żądań Polskiej

podkomisja proponuje, natem wyczerpał wszystkie możli-'! Młodzieży Akademickiej”, na co
zresztą młodzież akademicka otrzy-

noszenie kredytów oraz zwiększe- sprawy „ghetta” dlą żydów i spot- mała gwarancje.

Prof. Staniewicz..będzie zatwierdzony
(Telefonem od własnego korespondenta).

 

WARSZAWA 25.1. Wczoraj prot. sterstwie.
W. Staniewicz był przyjęty przez.

wiceministra oświaty Ujejskiego i

i odbył szereg konferencji w mini-|

w sprawie
BERLIN 25.1. Odpowiedź rządu

|Rzeszy na notę brytyjską podana
została do „wiadomości publicznej
dopiero w późnych godzinach w po-
,niedziałek. Wręczenie jej odbyło się

7 jątkiem, ustalanie planu użytkowa- równocześnie z odpowiedzią włoską,
podobnie jak to się już stało przy
'poprzednich notach. Odpowiedź u-
jęta jest w formę memorandum, a w
jtreści swej jest nie tyłko równoleg-
„la, lecz nawet prawie identyczna z
odpowiedzią Rzymu. Fakt ten pod-

| kreślają tutejsze koła polityczne zi
j widocznym zadowoleniem, zwraca-
|jąc uwagę równocześnie na analo-

'w ujmowaniu zagadnienia ochotni-|
"ków w Hiszpanii. Najbardziej bodaj
|charakterystyczną cechą noty nie-'
mieckiej jest jej ton spokojny, i rze-
czowy. Sądząc z tekstu noty gabi-
net Rzeszy starał się znaleźć możli-
wości rozwikłania konfliktu hiszpań-
skiego. Uderza przy tem powšciąg-
liwość, idąca tak daleko, że słowa
„Sowiety” ani razu nie wymienio-
no. Z drugiej jednak strony nota
niemiecka domaga się nieylko przy-
jęcia wysłania nowych ochotników,
lecz i usunięcia już działających na
terytorium Hiszpanii. _ Oczywiście
wykonanie tego postulatu przedsta-
wiać będzie olbrzymie trudności
techniczne, gdyż w danych okolicz-
nościach stanowić by mogło pewną
'nterwencję państw obcych na tere-
nie półwyspu Iberyjskiego. Rząd
Rzeszy zapowiada już jednak obec-

Rakowski teź
MOSKWA 25.11. W trzecim dniu

procesu Radka, Sokolnikowa i to-
warzyszy przesłuchano św. Logino-
wa znajdującego się w areszcie: za
udział w działalności opozycyjnej.

Osk. Bogusławski uderzył wy-

Jrosrhi
I" MIGRENO -NERVOSIN"

 

  
     GRYPA. PRZEZIEBIE!OE

Zatwierdzenie proi, Staniewicza
na stanowisko rektora U. S. B. nie
ulega wątpliwości.

 

"Odpowiedź Kiemiec i Ołoch
Hiszpanii

nie gotowość ogłoszenia ustawy,
nietylko zakazującej dalszych wy”
jazdów z iNemiec do Hiszpanii, lecz
i uniemożliwiającej nawet tranzyt
przez Niemcy ewentualiym ochot-
nikom. Całą notę cechuje dążenie,
aby nie dać się zdystansować w za-
targu hiszpańskim przez inne czyn-
niki, wrogie światopoglądowi nie-
mieckiemu.

PRZED NOWĄ POTĘŻNĄ
> OFENZYWA.
SALAMANKA, 25.1. Na całym

|froncie madryckim w dalszym ciągu
panują niekorzystne warunki atmo-

wększości pod- | giczne stanowiska Berlinu i Rzymu”sferyczne.
Działania na tym odcinku zamar-

ły. W: kołach nacjonalistycznyeh co-
prawda tę ciszę traktują jako objaw
wiyczerpania wojsk rządowych. W
głównej kwaterze w Salamance oce-
niają straty rządowe, poniesione w
ciągu ostatnich trzech tygodni, na
3000 zabitych i 700 rannych oraz
chorych.

Kontrataki, które nagle ustały po
niepowodzeniach wojsk rządowych
pod Cerro de Los Angeles, zdaniem
dowództwa powstańczego dowodzą,
iż siły republikańskie chciały ode-
brać inicjatywę wojskom powstań-
czym, by przerwać ich olenzywę.
Naczelne dowództwo  powsłańcze,
według Havasa, zadawalnia się od-
pieraniem ataków wojsk rządowych,
metodycznie przygotowując przegru-
powanie swych sił, w celu nowej po-
tężnej ofenzywy.

aresztowany
3 dzień |sprawy oskarżonych o „komunizm''

raźnie w ton skruchy
że nawrócenie jego jest
rezultatem wewnętrznego
duchowego.

Osk. Drobnis kierownik zeznaje
m. in., że były ambasador sowiecki
w Paryżu Rakowskij podczas swego
pobytu na zesłaniu w Barnaule gdy
składał podanie ze skruchą do cen-
tralnego komitetu partii wiedział o
istnieniu organizacji Trockiego i je-
go dyrektywach w sprawie  stoso-
wania teroru. To nieoczekiwane
oświadczenie nie przeszło bez wra-
żenia na sali.

iRakowskij, który ostatnio  zaj-
mował stanowisko prezesa sowiec-
kiego Czerwonego Krzyża został
już podobno aresztowany.

zaznaczając,
wyłącznie
procesu
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50 narodowców w więzieniu w Łomży
Sytuacja w pow. Wysoko-Mazowieckim w dalszym ciągu poważna

„Warsz. Dzienn. Narod.* pisze w
korespondencji z Wysoko - Mazo-
wiecka: Głośne zajścia w Czyżewie
niezmiernie żywo interesują całą o-
pinię polską. Niestety, uzyskanie in-
formacji z terenu pow. Wys.-Mazo-
wieckiego, gdzie znajduje się Czy-
żew, jest wyjątkowo utrudnione.
Pow. Wysoko-Mazowiecki, a zwlasz-
za jego część południowo-zacho-
dnia, w której leży, Czyżew, Piekuty,
Wysoko - Mazowieckie, Ciechano-
wiec, Nur, jest obecnie przedmiotem
akcji policyjnej. Ludność tamtejsza
oblicza ilość policji, zarówno mundu-
rowej jak i pomocniczej na mniej
więcej tysiąc osób. Większe oddzia-
ły policji stacjonują w Wysoko - Ma-
zow.eckim, Czyżewie, Tykocinie, So-
kołach, Piekutach, Jabłonce Kościel-
nej, Dąbrówce i Ciechanowcu, gdzie
znajduje się obóz policyjny z kuch-
niami polowyymi.

Jest rzeczą charakterystyczną, iż
łączność między częścią południową
powiatu jak Sokołami, Tykocinem,
Kobylinem a północną, śdzie miały
miejsce: zajścia przeciw żydowskie,
jest niezmiernie utrudniona. Tak
więc część powiatu, leżąca po lewej
stronie kolejowej Warszawa — Bia-
łystok, jest obecnie nawiedzona
większymi oddziałami policyjnym:,
które spotyka się w pociągach, bądź
samochodach ciężarowych. Policja
patroluje szosy, zwłaszcza nie do-
puszcza do miasteczek chłopów. No-,
cami po ws'ach, a nawet po lasach
odbywają się rewizje i aresztowania
przy świetle latarek elektrycznych.

Obecnie w więzieniu łomżyńskim
przebywa 19 uczestników zajść czy-
žewsk'ch, co razem z uczestnikami
poprzednich zajść przeciwżydowskich
w tamtych okolicach, daje liczbę 50
narodowców w więzieniu łomżyń-
skim.

Żydzi w powiecie Mińsko-Mazo-
wieckim obrali nową taktykę, uży-
wając do swej obrony: przekupionych
wojtków żydowskich, którzy na tar-
gach usiłują przeciwstawić się boj-
kotującym narodowcom. Jak naprzy-
kład świeżo w Tykocinie niejaki Ga-
wla, robotnik drzewny uderzył boj-
kotującego narodowca, Nie uszło mu
to oczywiście bezkarnie, bowiem zo-
stał odstawiony do posterunku P.P.

Zawzięta, twarda ludność mazur-
ska nadal ściśle przestrzega bojkotu
żydów.
W całym powiecie niezmiernie sil-

nei wrażenie wywołała wieść o ta-
jemniczym zaginięciu młodego dzia-
łacza narodowego Stanisława .Skrze-

 

Czy Niemcy zaczną wojnę?
Niesamowita wróżba

W Gdańsku obiegają wiadomości onie-
codziennym zdarzeniu. Otóż jeden z miej-

scowych prawników wybrał się ze swym

przyjacielem do Królewca własnym samo-

chodem. W Królewcu przejezdni gdańszcza-

nie zetknęli się zupełnie przypadkowo z

wróżbiarką, która prawnikowi przepowie-
działa, że w drodze powrotnej do domu po-
wiezie trupa, a za kilka miesięcy zostanie

powołany i wcielony do szeregów wejsko-

wych i weźmie udział w mającej wybuch-

nąć w najbliższym czasie wojnie. Jakkol-
wiek obydwaj $dańszczanie nie przywiązy-
wali zbyt wielkiej wagi do tej, bądź co

bądź oryginalnej wróżby, to jednak część jej

sprawdziła się. Oto w drodze powrotnej w

 

j różniejszy sposób.

STRAJK FABRYK SAMOCHODOWYCH W AMERYCE.

 

szewskiego, ziemianina z maj. Kiers-
nowizna, śm. Szepietowo. Stanisław
Skrzeszewski ma lat 27, ukończył
szkołę rolniczą w Bojanowie podPo-
znaniem, jest ppor. rezerwy, Znany
był ze swej ołiarnej działalności na-
rodowej, między innymi byłł świeżo
przed świętami Bożego Narodzenia
w procesie o zajścia przeciw-żydow-
skie' w Wyszonkach przez Sąd Okrę-
gowy uniewinniony.

Stanisław Skrzeszewski został a-
resztowany i przewieziony najpierw
do Białegostoku, a następnie do miej-
 

Jeszcze 7 uwięzionych
Śledztwo w sprawie blokady Uniw. Warsz.
Warsz. Dzienn. Narod." donosi:
W sobotę przed południem został

zwolniony z aresztu Centralnego
przy ul. Daniłowiczowskiej w War-
szawie jeden z uczestników pamięt-
nej blokady, listopadowej Uniwersy-
tetu warszawsk.ego, student wydzia-|
łu matematyczno - przyrodniczego, p.|
Edmund Zadzierski — członek Mio-|
dzieży Wszechpolskiej, który prze-
bywał w więzieniu z górą 8 tygodni,
Obecnie więc przebywa jeszcze w

więzieniu 7 uczestników tj. 5-ciu stu
dentów, którymi są: Witold Borow-
ski, Jan Barański, Tadeusz Kozerski,
Julian Nowakowski, Zygmunt Prze-
takiewicz, ekskleryk Ludomir Cie-

sca odosobnienia w Berezie, Rodzi-|
na otrzymała już od niego list z Be-
rezy.

W. Berezie znajduje się obecnie
10 członków Str. Nar. z pow. Wyso-
ko-Mazowieckiego,wysłanych tam w
przeciągu ostatnich kilku tygodni.
Jest to zasługa starosty Świątkiewi-
cza, który, w ten sposób uspakaja
ludność. Metoda ta jednak dotych-
czas nie wydała pożądanych rezul-
tatów, a wprost przeciwnie, dolała
już nie oliwy, a benzyny do ognia.

NOWY JORK, 25.1. Katastroła
powodzi zagraża coraz to, nowym ob
szarom. Burmistrz miasta Louiswille
zażądał, by 300.000 mieszkańców
ewakuowało miasto. W Indianopolis
gubernator ogłosił stan wojenny na
całym zalanym terytorium. Miasto
Aurora znajduje się prawie całkowi-
cie pod wodą.

Przedstawiciele Czerwonego Krzy-
ża utrzymują, iż liczba osób pozba-
wionych dachu nad głową, sięga 350
tysięcy. Warunki sanitarne są jak-
najgorsze. Szkody, wyrządzone przez
powódź, są olbrzymie, ale nawet w
przybliżeniu trudno je obecnie o-
bliczyč.

BILANS POWODZI 
sielski, oraz wydalony ze wszystkich
szkół uczeń Stanisław Łyczakowski.

Przewlekające się dochodzenie w
sprawie blokady budzi zrozumiały:
niepokój wśród rodziców uwięzio-
nych studentów, bowiem już kilka
razy, wydawało się, iż studenci zo-
staną zwolnieni, a tymczasem minęło
we czwartek 8 tygodni i właściwie
trudno określić, ik.edy prokuratura,
w rękach której znajdują się akta
sprawy, zmieni środek zapobiegaw-
czy wobec uwięzionych,
W: tych dniach zwrócono rodzicom

uwięzionego studenta Borowskiego i
Kozerskiego paczki żywnościowe,
wysłane pocztą.

NOWY JORK 25.1. B.lans po-
wodzi jest następujący: Pół miliona
ludzi bez dachu nad głową, ikilka-
dziesiąt tysięcy wsi zatopionych, 2
milony ludzi pozbawionych wody do
pisiał Powierzchnia, zalana powo-
dzią, przekracza obszar Anglii wraz
z Walią. Przedstawiciele rządu za-
pewn:ają, że minie jeszcze 10 dni
conajmniej, zanim lala powodzi о-
siąśnie dolinę rzeki Missisipi. Po-
wódź trwać będzie według wszel-
kiego prawdopodobieństwa około
miesiąca.

EKSPLOZJA W CINCINNATL
WASZYNGTON, 25. I. W Louis-

ville, w niżej położonych częściach
miasta, poziom wody sięga 10 me-

 

Ukarane oszczerstwo Ssanacyjne
|

Dnia 22 stycznia w Sądzie Ape-
lacyjnym w Warszawie odbyła się
rozprawa z odwołania adw. Kowal-
'skiego przeciwko redaktorowi odpo-
wiedz'alnemu łódzkiego pisma „Łódz-
kie Hasło Przedwyborcze”, o znie-
sławienie adw. Kowalskiego. i

Owe pisemko oszczercze, wyda-
wane przez łódzką sanację w okre-
sie, poprzedzającym wybory do rady
miejskiej w r. 1934 i stawiające sobie
|za cel walkę z obozem narodowiym,

i

adw. Kowalskiego
depozytt jakiegos klienta, że jest de-
fraudantem,.że, będąc ongiś sędzią,
wydawał świadomie niesprawiedliwe
wyroki, że podżegał do morderstw,
że wreszcie jest pochodzenia żydow-
skiego.

Rozprawa w pierwszej instancji
odbyłła się w Łodzi. Oskarżony na-
wet nie usiłował przeprowadzać do-
wodu prawdy, zasłaniając się tym, że
'stotnym winowajcą popełnienia o--
szczerstw jest nieżyjący już przewo-

' umieścił | artykułów, poświęco- dniczący komitetu redakcyjnego

NEO a ada Kowal- „Łódzkiego. Hasła Przedwyborcze-
skiego. ; !go“, oraz kierownik wydziału propa-

W artykułach tych pisano — po-,
jpierając każde twierdzenie bardzo,
wyczerpującymi szczegółami — że
adw. Kowalski przywłaszczył sobie

 

pobliżu szlabanu granicznęgo zatrzymano

samochód, z prośbą odwiezienia nim pew-

nej kobiety, która zaslabła i, czując się źle,

pragnęła być odwiezioną do szpitala w

Gdańsku. Prawnik zadość uczynił prośbie
nieszczęśliwej kobiety, kiedy jednak samo-

chód znałazł sę już w Gdańsku, stwierdzo-

no, że znajdująca się w samochodzie kobie-

ta tymczesem zmarła. Wywowało to nie-

słychane wrażenie na obydwu podróżnych,
z których jeden zwłaszcza spodziewa się
sprawdzenia także drugiej części przepo-

wiedni wróżbiarki—cyganki z Królewca.

Naturalnie wróżba ta jest przedmiotem licz-,

nych komenterzy ze strony całej ludności
Gdańska, która tłumaczy sobie ją w naj-  
Ż

Strajkujący robotnicy przemysłu samcchodowego we Flint (st. Michi-
gan) przewracali napotkane auta prywatne.

wenjowała policja, 12 osób zostało rannych.

į

| dla

gandy w komitecie wyborczym B. B.'
W. R., pułk. Walawski. !

Sąd pierwszej instancji skazał
oskarżonego redaktora  odpowie-:
dzialnego na karę 2 tygodni aresztu,
z zawieszeniem na 2 lata, oraz na 50
zł. grzywny, motywując niski wymiar
kary młodym wiekiem oskarżonego.;

Sprawa 0 zniesławienie przywódcy narodowej Łodzi

Od wyroku odwołał się oskarżyciel
prywatny, adw. Kowalski, ze wzglę-
du na zbyt niski wymiar kary.

Obecnie odbyjła się w Warszawie
rozprawa apelacyjna. Sąd Apelacyj-
ny, po krótkiej rozprawie, wydał wy-
rok podwyższający wymiar kary z 2
tygodni na 5 miesięcy aresztu (z za-
wieszeniem na 2 lata), oraz grzywny
z 50 zł. na 500 zł |

Proces o zniesławienie adw. Ko-
walskiego rzuca jaskrawe światło na
metody, jakimi sanacja usiłowała
zwalczyć obóz narodowy? w Łodzi.
Obecnie te same metody w walce z
obozem narodowymi z adw. Kowal-
skim przejmuje socjalizm, za wszel-
ką cenę, przy poparciu komuny iży-
dów, usiłujący się w Łodzi odegrać
i tak samo za jedne z głównych na-
rzędzi swej akcji używający oszczer-
stwo.

 
  

Dobry opał dostarcza „Centroopał"
TEL. 17-90, ZAMKOWA 1812.

 

 

Dółmilienabezdachu nad $ŁoWĄ
Katastrofa dowodzi w St. Zjedn.

trów. Przewody elektryczne zostały
przerwane, miasto jest pogrążone
całkowicie w ciemnościach.

Poziom rzeki Ohio przewyższa 16
metrów i w dalszym ciągu podno-
si się.

W. Cincinnati wybuchł pożar, wy-
wołany eksplozją zbiorników benzy-
ny. ŻZmiszczeniu uległy 32 domy.
Dzięki energicznej akcji straży о$-
niowej, wspomaganej przez wojsko,
zdołano dalsze rozszerzenie się po-
żaru powstrzymać.  Niebezpieczeń-
stwo jednakże całkowicie jeszcze nie
minęło, ponieważ istnieje obawa po-
nownego wybuchu zbiornika, zawie-
rającegśo przeszło milion listrów rna-
teriałów pędnych.

Oddziały saperów w Menphis w
stanie Tennessee zostały poiniormo-
wane telefonicznie, że na jednej z
wysjp na rzece Missisipi znajduje: się
300 osób, kompletnie odciętych od
šw'ata, pozbawionych środków żyw-
ności i odzieży. 14 osób zatonęło.

Według ostatnich danych, ogólna
liczba katastrofy przewyższa 50 o-
sób.

SBGZAREŻTORA KE ihOKRETORASZOOPEREZZROWE

Kronika telegraficzna

** Qjciec św. spędził spokojnie noc

i w godzinach rannych czuł: się lepiej. Pa-

pież przyjął msgr. Cortesi, nowego nuncju-

;sza w Polsce,

| ** Stan zdrowia księcia Michała rumuń-

skiego, po odbytej operacji wyrostka ro-

baczkcwego, jest zadawalający. Pomimo

nawrotu lekkiej grypy zdrowie nie budzi

' zaniepokojenia.

** \ Hollywoodzie pożar zniszczył wy-

budowane kosztem 10 mili. dol. atelier fil-

mowe,

| Nowości wydawnicze
Nowy: (4) numer „Prosto z mostu“

przynosi na czele artykuł Stanisława
Piaseckiego „Współczesne niewolnic-
twe”, następnie Karola Irzykowskie-
go „Żeglarz po morzu ciemności
(Wspomnienia o Stefanie Grabiń-
skim), Adolfa Nowaczyńskiego „Prze-
strogi Ostroroga”, dostarczone re-
dakcji przez J. Lorentowicza „Listy
Reymonta o nagrodzie Nobla”, Ur-
bana Krzyżanowskiego „Morze w li-
teraturze i w prasie', K. Iłakowi-
czówny! „Pusty wiersz” i „Zimny
wiersz', Jana Dobraczyńskiego „Na
nartach” (z reprodukcjami z foto-
grafii), początek dramatu Wojciecha
Bąka „Tyberiusz”, dokończenie no-
weli Z. Szymanowskiej ,„Spotkanie'',
Heleny Radziukinas „Przekłady z ro-
syjskich poetėw“ (o S. Pollaku „Z
nowej liryki rosyjskiej"), czwarty ar
tylkuł Wojciecha Wasiutyńskiego z
cyklu „Bluff XX wieku”, odsłaniają-
cy Rosenberga „Socjalizm bismar-
kowski", : =

 

Przedlatowanie kościoła i duchowieństwa W Hiszpani
w świetle statystyki

W czasach. dzisiejszych najwięk-
szą wartość posiada wiadomość, po-
parta cyframi i danymi statystycz-
nymi. Ludzie dziś lubią cyfry i prze-
de wszystkim ich wymowę rozumie-
ją. Dlatego też podajemy poniżej
nieco liczbowych informacyj, doty-
czących sytuacji w Hiszpanii .Cyfry:
te, zaczerpnięte ze źródeł wiarogod-
myich, świadczą dowodnie o kłamli-
wych wykrętach komunistów hisz-
pańskich, którzy zaprzeczają, jako-

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 odpowied-
nich sekretariatach Kół.

| W Wilnie wymiana odbywa się
jcodziennie w lokalach Mostowa 1 i
| Sołtaniska 30.

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

 
į
| NOWA WILEJKA.

| wiadamia członków, iż nowy lokal
'S. N. mieści się przy ul. Gimnazjal-
jnej 4, Zarząd wzwywa wszystkich
„członków do wymiany legitymacji z

Podczas zajść — inter- / r. 1936 na nowe w terminie od 10:
lutego br.

Zarząd S. N. w N. Wilejce za-'

by kapłani i zakonnicy byli w ich
ojczyźnie prześladowani,

Podług ostatnich danych staty-
stycznych w skład duchowieństwa
w Hiszpanii wchodziło 60 biskupów
(w tym 10 arcybiskupów), 33.500
kapłanów oraz 20.640 zakonników.
Ilu z nich dotychczas ocalało? Kole-
gium hiszpańskie w Rzymie posiada
pisemne oświadczenie 188 kapła-
nów, zbiegłych z Hiszpanii oraz
8-miu- biskupów hiszpańskich, przy-

, byłych ostatnio do Watykanu, a tak
|że około 200 listów inmych bisku-
pów i księży. Z materiału tego moż-
na sobie zdać sprawę (w niektórych
;wypadkach zupełnie dokładnie) z
liczby ofiar komunistów hiszpań-
skich. Tak np. z całą pewnością
stwierdzić można, że w Valladolid
zamordowano 29 kapłanów. Co do
„większości innych miejscowości to
określenie dokładnej cyfry przedsta-
wia pewne trudności ponieważ są
one jeszcze w ręku czerwonych, Po-
siadane przez Kolegium Hiszpańskie

w Rzymie dane statystyczne wyka-
zują odsetek zabitych kapłanów,
zniszczonych kościołów, kaplic itd.

Dotychczas liczba zabitych na
terenie całej Hiszpanii kapłanów
wynosi od 40 do 50 procent. Z bi-
skupów zamordowano  10-ciu. Wi
dziewięciu diecezjach średnia ilość
rozstrzelanych kapłanów i zakonni-
ków wynosi ponad 80 proc., w Ma-
ladze wynosi nawet 90 proc. Co do
kościcłów, kaplic i innych budyn-
ków, poświęconych religii, 23 die-
cezie podają: „Niemal wszystkie
spalone'. "Wi trzech  dielcezjach
„wszystko spalone. :

Co do zakonnic, to, jak dotych-
czas, nie ma jeszcze dokładnych sta-
tystyk, wiadomo tylko, że w niektó-
rych miejscowościach padły: one о-
fiarą komunistów, w irmych zaś były
oszczędzone. Podobno władze czer-
wone, n'e-wydawały żadnych spe-
cjalnych rozkazów przeciwko nim,
podczas gdy mordowanie księżyi
niszczenie kościołów odbywało się
na zlecenie komunistów. (KAP).

Zima nadchodzi.
Tysiące ludzi jest

bez dachu, bez odzieży, bez jedzenia.
Ratujmyiched zimnaigłodu.



 

„ZASLEPIENIE
MENEROW"
Mowa min. Świętosławskiego, wy-

powiedziana na posiedzeniu sejmo-

wej komisji budżeiowej,wywołała po-
wszechne niemal zdumienie.

Pisząc to, mamy na myśli tę część

przemówienia, którą minisier poświę-

cił rozruchom studenckim i kwes'ii

osobnych ławek dla Żydów, dając

przy tej okazji wyraz swoich poglą-

dów na jedno z najbardziej palą-
cych w obecnej chwili zagadnień ży-

cia akademickiego.

Motywując neśatywny stosunek do

żądań polskiej młodzieży akademie-

kiej, min. Świętosławski wyszedł z

bardzo szerokich założeń. Stwierdzł

on, mianowicie, że „przežywana

przez cały świat chwila dziejowa jest

tak poważna, że wymaga jak najda-
lej posuniętego skupienia wszystkich

szczerych pa'riotów i prawych oby-

waieli Rzeczypospolitej. Sianie w

tym czasie zamę'u, zaprawianie mło-

dzieży do anarchii, jest psychicznym

rozbrajaniem Polski“,

Inaczej mówiąc, gdyby żądanie
młodzieży polskiej, podzielane przez

olbrzymią większość naszego społe-
czeństwa, zos'ało spełnione i Żydzi

w salach wykładowych posadzeni o-

sobno, „najdalej posunię:e skupienie

wszystkich szczerych pa'rio'6w i

prawych obywateli* byłoby niewy-
konalne.

Ale dlaczego? Wszak szczerych

patriotów szukać należy przede

wszystkim chyba w szeregach akade-

mików - Polaków. Ci zaś, w przewa-
żającej części, właśnie z pobudek pa-
triotycznych, pragną jak najściślej od
Żydów się odseparować.

Gdyby min. Šwię'oslawski, przy-
wiązujący tyle uwagi do zagadnień
obrony narodowej, sięśnął pam'ęc'ą,
chociażby do czasów naszej wojny z
bolszewikami, musiałby przyznać, że
iz punktu widzenia tej obrony, sta-
nowisko młodzieży jest bardz'ej po-
zytywne, niż jego tyrady o „zjedno-
czeniu obywatelskim”.

Wystarczy bowiem. przejrzeć ko-
munikaty wojenne naszego dowódz-

twa z lat 1919 — 1920, oraz przypo-
mnieć sobie chociażby obóz dla Ży-
dów, założony przez gen. Sosnkow-
skiego, aby zdać sobie sprawę, kto z
punktu widzenia obrony narodowej
ma tu więcej racji .

Kwestia osobnych ławek dla Ży-
dów posiada, rzecz pros'a, w tym
wszystk'm znaczenie pewnego skró-
tu myślowego, wyrazu głębszego,
podstawowego zjawiska naszych cza-
sów, na które nie wolno zamykać o-
czu.

_QO'o bówiem stosowanie w Polsre
zasad, których wyznawcą jest min.
Świę'osławski, a o które ra całej li-
nii walczy dziś „fołksfront”, dopro-
wadziło już do tego, że mamy kraj
zażydzony do najwyższego stopnia.

Koła kierownicze naszego społe-
czeńs'wa coraz mniej są polskie. Za-
lew żydowski ogarnął nie tylko na-
sze życie gospodarcze, wolne zawo- ! je arty
dy, życie kul'uralne i polityczne, ale | kule „The Creed of War“ podaje, že
wdzierp się 'd6 naszych domėw, „do | armia sowiecka liczy dziś 1.300.000

siaszych rodzin.

Jeśli raz z tym nie skończymy,
przestaniemy być narodem we wła-
ściwym znaczeniu tego słowa, zamie-
nimy się w wyrobników we własnym
kraju, w społeczeństwo, którego war-

stwy kierownicze będą obce, mające
na oku swoje własne interesy naro-
dowe.

Źródło postawy naszej młodzieży
akademickiej tkwi w zrozumieniu te-
$o niebezpieczeństwa i wypada się
dziwić, że min. Świę'osławski nie
widzi tego, doszukując się przyczyn
zajść „w zaślepieniu menerów ruchu
an'ysemickiego“. °

Podawaliśmy niedawno, za „Sło-
wem“ wileńskim głos w tej samej
sprawie b. marszałka senatu, prof.
Juliana Szymańskiego.

Prof. Szymański nie jest żadnym
„menerem ruchu antysem'ckiego“.
Jest zagorzałym piłsudczykiem i, jak

 

ZAMIERAJĄCE MIASTO
Wiadomość, jaka ukazała się w pi- | dziło o kilkadziesiąt tysięcy rubli), a-

smach o zamierzonym  przenies.eniu
2 tysięcy rodzin, razem około 8 ty-
sięcy osób z Zawiercia na Kresy
Wschodnie nie wywarła, sądząc z
oddźwięku w prasie, większego wra-
żenia, m'mo, że te 8 tysięcy ludzi to
prawie dokładnie czwarta część całej
ludności miasta!
two znajdzie się drugi przykład po-
dobnego zamierania ośrodka miej-
skiego w naszych czasach, tak szyb-
pm przejścia od rozwoju do upad-
U.
Zawiercie, jako osada fabryczna,

zawdzięcza swój wzrost prawie wy-
łącznie wielkiej fabryce  włók:enni-
czej, przędzalni, tkalni i farb'arni ba-
wełny, należącej do towarzys'wa ak-
cyjnego (faktyczni właściciele do o-
s'ainich czasów bankierzy berlińscy
Ginsbergow'e), obok k*órej sadowiły
się późn'ej inne przemysły, ale fabry-
ka ta odśrywała dominującą rolę; o-
na to głównie ściągała ludność ro-
botniczą z okolic. W dobrych cza-
sach fabryka za'rudn'ała do 6 ty-
s'ęcy ludzi, a pracowała nieraz na
dwie zm'any.

W historii ruchu robotniczego Za-
wi.ercie zaznaczyło się jednym z
pierwszych wielkich s'rajków, jakie
na terenie b. Kongresówki miały
ruejsce. Było to przed czierdzies'u
kilku laty, s'rajk zupełna wówczas
nowość, zakończył się zwycięs' wem
robotników, a o charak'erze teśo ru-
chu i o nas'ro'ach i po'rzebach ro-
botników niech św'adczy fakt, że je-
dno z głównych żądań było wypłace-
nie przez iabryke noważnej sumy na
budowę kościcła! Ukryci inic'atorzy
s'rajku musieli s'ę na tó żadanie zgo-
dz'ė, tak samo *>К п’е то4!! п’с рога-
dziė na to, že Hm rohotnikėw. ze-
branych przed hudynkiem admini-
siracvinym, nie chciał słuchać dvre!--
tora handloweco, knzyvą wlašaininlį
i wołał. żeby przemówił „katolik”;
uspoko'ł się i zakcep'ował warunki
dop'ero po zaśw'adczeniu, że będą
dotrzymane, złożonym prze” dvrek-
tora administracyjnego, inż. S., kato-
hka.

Dyrektor ten naraził się później na
wymówki ze strony właścicieli, gdyż
<h zdaniem zbytn'o się zaangażował,
zwłaszcza z tą sumą na kościół (cho-

 

„Fronty ludowe” na usługach |

A przecież nie ła- j

 

le inž. S., mając poparcie w zaufaniu
robotników, został przy swoim i
słowa dotrzymał, !

Historia budowy kościoła szła oso-
bliwymi drogami, które war!o przy-
pomnieć. Zawiercie, mimo iż liczyło
już wówczas ponad 10 tysięcy ludno-
ści, nie było parafą i należało do
probostwa w Kromołowie (źródła
Warty) odległym o kilka kilometrów.
Na miejscu była tylko maleńka ka-
pliczka, w której od czasu do czasu
odprawiano nabożeńs'wo. Ludność
domagała się kośc'oła, lecz szło to n-
pornie z rozmaitych powodów. Po
owym s'rajku, kiedy budowa kośc'o-
ła była już zapewn'ona, u'worzył się
konspiracyjny komi'et, który nad
spr wą miał czuwać, a na razie dą-
żyć do rozszerzenia. kaplicy. Pozwo-
len'a na to rozszerzenie nie można
było uzyskać, pos'anow'ono tedy
s'worzvć fakt dokonany. Gromadzo-
no i obrah'ano powoli ma'er'ał, aż
pewnej soboty wieczorem po ów'zd-
ku fabrycznym przyszło ra plac kil-
kuse* ludzi i pod k'erunkiem cieśli i
innych rzem'eślników fabrycznych
wzięło się do budowy. W ciągu nocy,
na rano w riedz'ele stanęła połączo-
na z kapliczką w'elka drewniana bu-
dowla, mosaca pomieścić spory za-
s'ęp wiernych. Jnra rzecz jest nie dać |
pozwolenia na budowe; inna zaś bu- |
rzyč is!n'e'ący hudvnek kościelny. to |
też władze zamknęły oczy na tn „sn- |
mouoraws'wo“ į rozszerzona kanl'-
ca trwnła aż dn wybudowania dzi-
siejszego kościoła.

  
   
    
  

GRYPA PRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWYZEB Wita.
ŻADAJĄC ORYGINALNYCH PROSTKÓW14saa 1,KOGUTKIEM”

PATR2CE JAKIE PROSZKIMWAM DAJĄ
ФОУЁ ЗА JL DOWN

Oavanimnė PROSIN „MIARENO-NERVOSIN“2KOSUTNIEM

SĄ TYLKO JEDNE
(zawór RySUNŃIEH KOGUTKA

Prost „MGRENO -NERVOSIN"14TEŻ | w JABLĘTKACĄ   

Robotnicy w dużej części nie stra-
cili jeszcze wówczas związku z wsią,
z której wyszli. Wielką liczbę jak
zwykle w fabrykach włókienniczych
stanowiły kobiety. Płace były liche,
przecię'nie robotnica zarabiała 60
kopiejek za 10i pół godziny pracy.
Dawały sobie one radę tylko w ten
sposób ,że mieszkały po 6 — 8 w nie-
prawdopodobnych izbach, jedna na
zmianę zostawała aby ugotować stra-
wę dla wszystkich, a w sobo'ę ma-
szerowały wszysikie do siebie na
wieś i w niedzielę w nocy wracały
obładowane chlebem, kartoflami, ka-
pus'ą na cały tydzień. W ten tylk»
sposób mogły wyżyć i wspomóc nie-
co rodzinę na wsi. Ale oczywiście tak
nędzne życie i wyczerpująca, częs'o
nocna praca robiły swoje i bardzo
szybko czerwone i pyza'e dziewczę-
ta wiejskie nab'erały nikłeśo i wy-
bladłego wyślądu, tak charakterv-
stycznego dla kobiet fabrycznego
prole'ariatu, Piszący te słowa tnm
właśnie odbvwał pierwsze la'a prak-
tyczneśo wyksz'ałcenia techniczneśo
i musi przyznać, że mimo wielk'edo
podziwu dla zdobyczy i  osiąśn'ęć
techniki, obserwacia tych me*amor-
foz w ma'eriale ludzkim. tej nocnej,
jakby.za kare pracy, z k*órei zyski
czerpali bankierzy w  dalek'm, ob-
cvm i wroś'm Berlinie, wzbudzła
n'erwsze podejrzenie. że n'e wszvs'-
ko jest w porządku w tei kapi'a'i-
woda wielkofabrycznej  gospo-
erce.
T-k o'» w przeciąśu stosunlrowo

niedludich lat pows'awał rozwijał się
z pa'r'archalnvch początkowo s'a-
sunków i upada ohecnie ośrodek fn-
brvczny, odśrywałący w przemwśle
krajowym pows*ną role. Zakłady

| włókiennicze w Zawierciu prospero-
wały przez dłuói czas, miały cenione
w świecie. ktrmców i odb'orców sne-
cja!enści, a m'mo *a upadłv. Dlarze+
go? „Jest w tvm wiele rzeczy niela-
snych. *ak jak w upadku s'arych
frm łódzkich i cał-owitym prawie
zniknięcia nazwisk dawnych poten-
ta'ów. Ale ruina. jaką zostaw'a po
szbie fen wielki nrzemysł, powinna
być też wskazówką, że śospodarcze
życie kraju trzeba organizować na in-
nych pods'awach .

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

imperializmu bolszewickiego
Sowiety, wbrew swym  deklama-

cjom o „pokojowej polityce”, za fun-
damentalny warunek wywołania re- |
wolucji światowej — do czego stale
dążą — uważają krwawe porachunki
z przeciwnikami swej doktryny. Wy-

, raźnie to zresztą podkreślił już Lenin.
' który głosił, że „dyktatura proleta-
riatu oznacza powszechną krwawą roz

. prawę”. Lenin głosił, że komunizm w

 

skali światowej może być osiągnięty
tylko wówczas, gdy zostaną przelane
całe rzeki krwi. Gdy na początku re-
wolucji rosyjskiej jeden z bliskich Le
ninowi komunista zwrócił uwagę, że
czas byłoby znieść karę śmierci, czer-
wony wódz Sowietów zerwał się z
miejsca, wołając: „Takie żądanie —
to szaleństwo. Czyż była kiedykol-
wiek rewolucja bez zabijania i prze-
lewu krwi?"
Po tej linii wskazań swego wodza

idą dziś Sowiety — i hipnotyzując
świat swym obłudnym pacyfizmem,
jednocześnie gwałtownie się zbroją.
Londyński „The Universe" w arty-

a reze-wy 5.070.000 i że budżet woj-

sam parokrotnie wyznał, filosemitą.
Mimo to jednak oświadczył, że do

zamknięcia uniwersytetu wileńskiego

„doprowadziła nieusiępliwość stu-

dentów Żydów, podniecana przez
społeczeństwo żydowskie”.

Dodał, ponxdto, że trzeba się za-

stanowić „nad sposobami uchronie-

nia się od naruszania prawidłowego

trybu życia przez Żydów, a to przez
ograniczenie ich w prawach do ta-

kiego stopnia, aby nie mogli rujno-

wać polskiego życia”,

Jest to stanowisko słuszne, jedyne
z punktu widzenia interesów narodo-
wych oraz tych głębokich przemian,
jakie w wyniku odbudowania nasze-

go państwa zachodzą.

Im prędzej wszyscy staniemy na
lym stanowisku, tym lepiej będzie

 

 

skowy rządu sowieckiego na rok 1936
osiągnął wprost  zawroiną cyfrę
14.000.000.000 (czternaście  miliar -
dów) rubli, czyli o 6 miliardów wię-
cej niż w roku ubiegiym (!).

W tym świeile t. zw. „zjazdy o
nie.nterwencji" brzmią jak ironia, jak
kpiny. Rosja bolszewicka już obec-
nie systema.ycznie podważa niezawi-
słość państw świaia. Tolerowanie
delegacji bolszewickiej w Genewie
wskazuje na upadek moralny i poni-
żenie dyplomacji świa'owej i jakieś
ukryie zakulisowe rozkładowe wpły-
wy.
Obecnie ponad wszystkie problemy

wysuwa się kwes.ia podminowania
pańs.w świa!a przez akcję Kominier-
nu. Hiszpan'a nie jest zjawiskiem o-
derwanym. Po tym mają nas'ąpźć pró
by na innych terenach, przede wszy-
stk'm w Polsce. Po Hiszpanii Sow'e-
ty przerzucą wszyskie siły wywroto-
wej akcji na ten kraj, kióry z nimi
sąsaduje, i jak dotychczas, s'anowi
najważniejszą zaporę do ekspansji
na Zachėd. 8
„The Universe“, opierając się we

wspomnianym artykule na d>kumen-

dla naszej przyszłości, w szczególno-

ści zaś dla zadań obrony narodo-

wej.

„Jest bowiem głęboki tragizm w

tym skrajnym zaślepieniu* pewnych

kół naszego społeczeństwa, które

wychowane w obskurantyzinie ma-
sońskim i  podniecane hasłami

„łołksfrontu”, gotowe są poświęcić

patriotyczny poryw naszej młodzie-
ży, jej of'arną walkę o lepszą przy-

szłość, jej marzenia i nawet jej byt,

ten ciężki byt o suchym kawałku
chleba, byle stało się zadość roszcze-
niom żydowskim.
Społeczeństwo polskie, w przewa-

żającej większości stoi jednak w tej

walce po stronie swojej młodzieży i

dlatego ostatnia mowa ministra o-

świecenia publicznego wywołała w

całym kraju zdumienie. AM  

tach, wykazuje, że wojna domowa w
H.szpanii była przygo.owana me.o-
dycznie przez Sow.e.y od 9 lat za
pomocą  rozkładowej propagandy,
kióra szła w 3 kierunkach: 1) Zwer-
bowania szeregu profesorów wyż-
szych uczelni, k.órzy w wykładach w
sposób „naukowy” podrywali świa--
topogląd chrześcijański, robiąc stale
uwagi o po.rzebie przewro.u idącego
od dołu, od „mas pokrzywdzonych” i
zesiawiając ucisk proletariatu hisz-
pańskiego z położeniem proletaria'u
rosyjskiego z przed roku 1917; 2) Or-
ganizowania słowa drukowanego,
szerzącego idee komunistyczne wśród
inieligencji i mas robotniczych przez
specjalnie preparowaną „literaturę" i
„bibułę” propagandową, dającą do
zrozumienia, że przemiana usiroju
na rzecz pokrzywdzonych w ramach
cyw lizacji chrześcijańskiej jest nie-
możliwa; 3) Tworzenie „jaczejek”
(drobnych komórek organizacyjnych)
po całym kraju w różnych środowi-
skach społecznych i zawodach
Na tak'm podłożu przygo'owany

wybuch wojny domowej nie był ża-
dnym „spontanicznym chem mas
prole'ariackich', lecz po prostu dal-
szym ciągiem, „drug'm aktem“ tej
samej akcji systematycznej agentów
Moskwy. Fierwszy okres — przygo-
towawczo - konspiracyjny; drugi —
jawnej walki.
Tą samą me'odą idą Sowiety w in-

nych krajach. Wszędzie zmierzają do
wywołania wojny domowej, która ma
być w konsekwencji naturalnym
dalszym ciągiem akcji propaśando-
wej. Te dwa elementy działalności
komunis'ów: propaganda i wojna
stanową za'em ośniwa nierozer-
„walne, Akcję przygotowawczą w tym
kierunku mają dokonać t. zw. „fronty
ludowe", tworzone w poszczegól-
nych krajach.

JESTEŚMY
JEDNEJ KRWI
ZŁÓŻ GROSZNA SZKOLNICTWO
POLSKIE ZA GRANICĄ,

  

PRZEGLĄD PRASY
O USTAWOWĄ OBRONĘ

POLAKÓW

„Orędownik* w art. „Przeciwko
oszczercom mec. Kowalskiego” na
marginesie znanej sprawy. zniesławie-
"nia mec. Kowalskiego podczas wybo<
rów do Rady Miejskiej w 1934 r.
rzez 'sanacyjne „Łódzkie Hasło

Przedwybórcze” ito w czasie, gdy
mec. Kowalski był uwięziony, tak P>,
sze:
„Na marginesie tej sprawy musimy

zauważyć, iż w dobie zapowiadanych re-
form w sądownictwie należałoby zwró+
cć uwagę na przyśpieszenie  rozpatry=
wania spraw prywatno-- skargowych,
zwłaszcza o zniesławienie w druku, :

Kiedy obecnie jesteśmy św.adkamż
wściekłej i nieprzebierającej w środkach
kampanii oszczercz: łódzkiej prasy
ZE - socjalistycznej wobec adw.
owalskiego — to musimy się wypowie-

dzieć zdecydowan'e za ukróceniem swa-
woli żydo - komuny w Polsce i wprowa-
dzeniem specjalnie ostrych przepisów do»
polskiego kodeksu karnego, któryby о-
rzekał wobec Żydów i wszelkich obcych
elementów, zniesław.aiących członków
narodu polskiego nie tylko specjalnie su-
rowo, ale wzorem prawa staropolskiego
stawiał jeszcze pod pręgierz na placach
publicznych, bądź kazał z pod ławy od-
szczekiwać zarzuty. Naturalnie „krajowy
cudzoz'emiec“, bądź komunista, któryby
otrzymał wyrok prawomocny za prze-
stępstwo wobec członka narotlu polsk e-

lo, winien być w ciągu 48 godzin wyda-
ony. ocziwiście po wykonaniu kary — z
granic Polski raz na zawsze.

Wielki już czas worowadzić ustawową
obronę Polaków w Polsce przed obcymi
elementami", ° š

Zupełnie słuszny projekt, tylko n'e
wierzymy, aby dało się to zrobić
przy dzisiejszym sys'emie, może się
to siać ak'ualne tylko w „państwie
narodowym.

O MIEJSCE DLA EMIGRACJI
* ŻYDOWSKIEJ

Oświadczenie. przedstawicieli rzą«
du Bluma w sprawie przeznaczeńa
dla emigracji kolonii francuskich
wywołało w prasie żydowskiej,
zwłaszcza w Polsce, nie tajoną
złość. Uważano bowiem, iż takie o-
świadczenia są wodą na młyn anty
semi'ėw. : )
„Nasz Przegląd" pošwięca deklara-

cjom francusk':4dużo miejsca i w

 

   

  

„niedzielnym wydaniu stwierdza, iż
wystąpienia rządu francuskiego w
tej sprawie nie są następstwem ak-
cji dyplóżnacji polskiej, tylko zabie=
gów wielkich organizacyj żydoswa
międzynarodowego, jak „Fre:land' i
„Emko”. SEK
Czytamy w „Naszym Przeglądzie":

„W wyniku pertraktacji z rządem
francuskim j interwencji czołowych cso-
bistości żydowsk'ch we Francji, nastąpi«
ła właśnie historyczna deklaracja min.
Moutet. : 5. sag cja

Jeżeli idzie o-koqlonie Iranouskie,wcho=
dzą w grę: Nowa Kaledonia ;j Gujana,
Obie te kolonie, a zwłaszcza Nowa Ka-
ledonia, mają klimat zupełnie. znośny,
posiadają bogactwa ogromne, naturalne
ziemię nadającą się do rozwoju g$ocno0=
darki agrarnej. Kolonie te są zamiesz%i«
wane przez nieliczną lwiność, przy czym
ziemia znajduje się w wielkiej części wi
rękach państwowych. Możliwości roztv0=
jowe są tam, jak tw'erdzą fachowcy, ko=
osalne. Liga „Freiland“ jak i „I mko“
nie przesądzają jednak w tej chwili, czy
kolonie te nadają się do emigracji i ko«
lonizacji Żydów, ale stoją na stanowisku,
iż aależy bezwzględnie przez specjalną
ekspedycję, reprezeniującą wielke or-
(2 eis żydowskie zbadać jak na:do-
ładniejkolonie. ich wartość j znaczenia

z punktu widzenia możliwości imigra=
cyjnych ji kolonizacyjnych”,
A więc dziennik żydowski stwier*

dza, iż w koloniach francuskich mo*
žliwošci rozwojowe em:.gracji są
wprost kolosalne. Rząd francuski
zgadza się na emigrację żydowską, a
więc realizacja jej zależy tylko od
Żydów. Już niesłuszna jest wymów=
ka, iż nie ma gdzie wyjeżdżać.
My zrobimy wszystko, aby Żydów:

do tej emigracji zachęcić.

TEROR JAKO METODA
RZĄDZENIA A

„Kurier Poranny" z powodu mos
skiewskiego procesu Radka i towa-
rzyszy zamieścił ariykuł o bankruc=
twie systemów dyktatorskich, które»
bo objawem jest nieustający teror.
Wywody au'or artykułu kończy

pon'ższymi wnioskami:
„Nowi oskarżeni, złamani uprzednio

torturą więzienną, n'e omieszkają, iak ich
akabrycznį poprzednicy na tejże ła«

wie potepionych, spełnić aż do końca
rolę, którą im wyznaczono. Ukazani z0*
staną oczom ludności sowieckiej, jako
nieubłaćan, wrośowie naństwa, a więę
jako żywe usprawiedliwienie dalszej
ideologi i praktyki teroru.
Ale teror. sam przez się, jako metoda

rządzenia, czyż nie jest zanrzeczeniem
trwałości i ciaśłości rządów? Potrzebue
jąc dla uzasadniena swego režymu co-
raz nowych i coraz l'cznie'szych ofiar, ue
stroje dvktatorskie składaj» dowód, że
równie dalekie są od stabil'zacji, iak
od istotnego zaufania swych obywateli”,
Dużo w tych słowach jest racji 1

można je zasiosować nie tylko de
Rosji - SĘ

       



 

GŁOSY CZYTELNIKUW
 

Jeszcze o spółdzielczości
W. „Dzienniku Wileńskim" Nr. 21

z dn. 22 stycznia b. r. ukazał się ar-
tykuł p. t. „Czy spółdzielczość jest
celem czy też środkiem do celu”.
Autor przestrzega przed prądami.
naprawiacko - socjalitycznemi nur-
tującemi  dbecnie  spółdzielczość.
Tekst opiera na książce p. Dominki,
której nakład był niewiełki i dawno
zresztą już został wyczerpany oraz
na tem, że p. Kierzkowski jest kie-
rownikiem Związku * Rewizyjnego.
Oczywiście, jest to stanowisko słusz
ne, ale należy brać za podstawę nie
p. Dominkę, który przebrzmiał, lecz
oświadczenie p. Rapackiego, który
zgłosił cały projekt zwalczenia kry-
zy zapomocą spółdzielczości —
zbawienie za 2 socjalizmu.'
Cała polityka „. em“ jest wybit-.
nie lewicowa i nastawiona na zwal-

hurtowni + wzmacnia stanowisko
swych przeciwników.

W. „Społem”, które zrzesza spół-
dzielnie spożywców, rządzą obecnie
niepodzielnie socjaliści, prowadząc
tam pracę pod hasłem” „przez .spół:
dzielczość do kolektywu, od kolek-
tywu do socjalizmu”, Inaczej rzecz
się przedstawia w spółdzielniach roł
niczych. Rządzi tam „naprawa”, któ
ra zależnie od terenu, w którym le-
żą dane spółdzielnie, prowadzi poli-
tylkę lewicową lub nawet konserwa-
tywną, jedno i drugie ma jednak na
celu walkę z ruchem narodowym.

Autor pisze, że spółdzielczość
musi dążyć do „ufundowania nieza-
leżnych przedsiębiorstw indywidual-
nych”, Jest to bardzo piękna zasa-
da, ale nieżyciowa, gdyż nikt niko-

| mu nie będzie w spółdzielczości fun-

czanie handlu prywatnego i zastą- dował warsztatu pracy, to się bo-
pienie go w dziedzinie wymiany wiem nie da uskutecznić.
spółdzielczością. Dowody tej walki | Spółdzielnia może jedynie poma-
z kupiectwem mamy coraz częściej, ,gać już istniejącym warsztatom pra-

do tegostopnia, liże hurtownie „Spo-|cy przez sprzedawanie ich wytwo-
łem" nie sprzedają towarów pry-|rów i pośrednio przyczyniać się do

watnym kupcom, co już jest nonsen-|ich wzmocnienia, ale nie do powsta-

sóm, bo przez to „Spolem“ zmusza wania z „ lowania''.
kupca do tworzenia sobiewłasnych | Następnie autor zarzuca spół-

` dzielczości obronę interesów żydow-

(INT IEANINITATEITIST ODESERACOT

-Głodujqca BroSłaWszczyzna
Głos wołający o pomstę do nieba: Zatrzymanie
zapłaty sługom i Pana kosa. Tragizm wielu

rodzin
Czytamy i słyszymy niemal rok

rocznie o głodującej ludności kreso-
wej. Pamiętamy, jak przed paru;laty
zamożne Poznańsk'e  ratowało pół-
nocne Kresy. nadsyłając zboże nie
tylko na chleb codzienny, łecz i na
zasiew.

Kto zna stosunki miejscowe,
stwierdzić musi najbezstronniej, iż
biorąc pod uwagę ostatnie pięciole-
«ie, rok 1936 byi dla rolnika w bra-
sławszczyźnie _najnieurodzajniejszy.
Większość gospodarzy mniej z pola
zebrała — niż posiała.  Poszoru, to
znaczy słomy i siana już dzś wielii
niema. Ilość sztuk bydła zreduko-
wano do minimum. Pozostały inwen-
tarz żywy z braku paszy ledwie we-
getuje. Cena siana obecnie dochodzi
do 8—9 zł. za „bierkow'ec“. Za slo-
mę płacą 7 zł. za „bierkowiec“i
brak jej na rynku. Co będzie na
wiosnę, zwłaszcza jeżeli surowość
zimy przedłuży się? A zarobków nie
ma żadnych. Krytyczność sytuacji
powększa fakt, iż wszyscy, którzy
pracowali sezonowie na Łotwie, od
dwóch miesięcy siedzą w domu, a
do dziś Rząd łotewski wstrzymuje
wypłatę należną za pracę. Dla wie:u
rodzin jedyną nadzieją wyjśca z

krytycznej sytuacji życiowej b.,ła
szybka wypłata należności z Łotwy.

Gdyby wypłacono należność odrazu,
jak to było lat ubiegłych, wielu za-
upiłoby i chleba i poszoru po cał-

kiem 'nnych cenach, niż są dzisiaj,

"Tymczasem ceny wzrosły i nadal

rosną, a robotncy marnują czas na
stałe odwiedzanie urzędów gminnych

i pocztowych, aby tam się dowie-

dzieć, iż peniędzy nie nadesłano.
Słyszeliśmy o staraniach naszego

Konsulatu w Rydze, by rabotnicy
nic „albo mało stracili na dewaluacji
łata łotewskiego. Podobno starania

„śc.?

naszego Konsuiatu uwieńczone zo-
stały pomyślnym rezultatem. Ro-
botnicy' mają otrzymać zapłatę we-
dług kursu z przed dewaluacji. Nie-
liczni już otrzymali i to rozmaicie
po 1 zł. 40 gr. za łata, 1.50. 1.60 na-
wet 1.64. Dawny kurs wynosił 1.69
— 1.73. Powtarzam, ogół robotni-
ków z necierpliwością czeka zapła-
ty i doczekać się nie może, a w do-
mu nędza, niema grosza, by kupić
chleba i najniezbędniejszych rzeczy
w gospodarstwie. Wszak wielu oj-
ców i matek wyjeżdżało do Łotwy,
właśn'e by na jesieni za otrzymaną
gotówikę kupić dla dzieci chleba i
jalkiekolwiek ubranka. Dziś te ro-
dzimy są w najkrytyczniejszym  sta-
nie. Kto temu w nien? Czy nie ma
już sposobu wpłynięcia na Rząd ło-
tewski czy odpowiednie władze ło-
tewskie, by uczyniły zadość jaknaj-
rychlej elementarnej sprawiedliwo-

Godzi się też zapytać, dlaczego
nasze władze jakoś mniej tego roku
myślą i mówią o niedoli chłopa kre-
soweśo, niż to było przed paru laty,
chociaż wtedy stan gospodarczy w
Brasławszczyźnie był znośnsejszy,
niż dzisiaj?

Że naprawdę jest ciężko w cha-
tach wiejskich tu na Kresach, niech
mówi niec erpliwe oczekiwanie wio-
sny przez wielu, by prędzej wyje-
chać znowu do Łotwy, choćby im
płacono za pracę według noweśo
kursu łata 98 centymów za 1 zi.
przy dawnej płacy miesięcznej —
18—23 łaty. Kr.
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skich, otóż tego nie można powie-
dzieć. Żydzi przez spółdzielczość
zaczynają coraz bardziej tracić 6wo-
je rynki zbytu, choćby, np. dostawyj
wojskowe. Broni interesów jedyniei
spółdzielczość żydowska, która sta-
nowi odrębny związek „żydowski,
który dopiero u samej góry, łączyj się
ze spółdzielniami -innych marodo-
wości.

Autor poruszył dziedzinę gospo-
darczą dość szeroko już omówioną
w prasie narodowej.

Sens artykułu jest za utrzyma-
niem spółdzielczości w Polsce. Czę-
-ściowo można się z tem zgodzić. Z
punktu widzenia narodowego spół-
dzielczość jest szkodliwą tam, gdzie
inicjatywa jednostki potrafi skutecz-
nie pracować, jest natomiast ko-
rzystną w takich dziedzinach gdzie
producent czy zbył
mało surowca lub półłabrykatu do
uszlachetnienia,w stosunku do kosz-
tów utrzymania i zakupienia odpo-
wiednich urządzeń.

Znacznie więcej korzyści przy-
niesie narodowi sieć sklepów spo-
żywczych prywatnych, Które opła-
cają normalne podatki i świadectwa
przemysłowe; dają rodzinę niezależ-
ną, a zatem łudzi, Którzy: rozwijają
się i wychowują swe dzieci bez lizu-
sostwa wobec kierowników, szefów,
dyrektorów, żona jest przy rodzinie
a nie przy biurku, właściciel musi
myśleć, zabiegać, starać się, gdyż
powodzenie zależy od jego inicjaty-
wy! i pracy. To samo odnosi się do
innych branż. Jest spółdzielczość
natomiast potrzebną na wsi. Kilka
wsi lub jedna zakupuje wspólnie
pewne maszyny lub urządzenia, któ-
re wszystkim są potrzebne, ale ni-
kogo indywidualnie na to nie stać,
np. maszyny mleczarskie do pro-
dukc'i masła, serów i t p., lub plugi
motorowe, żniwiarki i t. p., wspól-
nie zalkupują większą ilość nawozów
sztucznych lub nasion bezpośrednio
z fabryki po cenie. znaczn'e niższej.
Ogólnie można scharakteryzować
powyższe w ten sposób, że spół-
dzielczość jest potrzebna tam, gdzie
jest zbyt dużo osób, którym są po-
trzebne pewne inwestycje czy na-
rzędzia pracy i t. p., ale jest im to
potrzebne na bardzo krótko, gdyż
sami są drobnymi wytwórcami czy:
przetwórcami (chłop, który ma 10
litrów mleka dziennie — lub 15—20
ha średniej ziemi, albo sad, który
rocznie daje kilkaset ha owoców).
W dobie obecnej musimy zakła-

dać spółdzielnie w zażydzonych dzie:
dzinach gospodarstwa, ażeby się u-
niezależnić i zwalczyć żydów, po
spełnieniu roli narzędzia odkładami
(spółdzielczość) i stopniowo staramy,
się ją zastępować elementem pry-
watnym.

Spółdzielczość zawsze będzie
pewną biurokratyczną machiną gdyż
nic nie potrafi zastąpić inicjatywy:
prywatnej która jest u kupca moto-
rem wszelkiej działalności, a która
pracuje pośrednio dla dobrobytu na-
rodu i Polski.

Obecna spółdzielczość w dzie-
dzinach, w których będzie i w przy-
szłości potrzebną, popełnia błąd,
współpracując z żydami, pomaga:ąc
jim w ten sposób do utrzymania się
na ziemach polskich, ale to jest
„błąd, który da się usunąć wraz z
kilku jednostkami, bez wstrząsu dla

_ spółdzielni.
Adam Szczerba.

rzetwórca ma

ldość trudna,

+

KPT. DĄBSKI - NEHRLICH ZDO-
BYWA PUHAR ZIMOWY
PANA PREZYDENTA R.P.
W niedzielę przy licznym udziale

publiczności i wspaniałej słonecznej
pogodzie w obecności inspektora ar”
mii gen. Rómmila i szefa departamen
tu (kawalerii w ministerstwie spr.
wojsk. płk. Karcza, rozegrano w 7а-
kopanem konkurs o puhar wędrow-
ny im. P. Prezydenta R. P. Warunki
konkursu wymagały przebyca 16
przeszkód wysokości ok. 1,40 m.,
szerokości 4 m. przy szybkości 440
m. min.

Konkurs ten wygrał po raz drugi
kpt. Dąbski-Nehrlich na Polusie,
zdobywać puhar. Zwycięzca miał
6 pkt. karnych.

2) por. Piechocki na Trubadurze
8 pkt. karn., 3) por. Garlecki na Sze-,
herezadzie 9 3/4 pkt. karn. !

Następnie odbyła się gonitwa za
włókiem t. zw. ski-skjoering na dy-
stansie 2.600 m. Zwyciężył rtm. Sko-
wroński z marciarzem  Ochotnickim
na koniu Tamten.

Gonitwę góralską na dystansie
ak. 1.200 m. wygrał Chyc z narcia-
rzem Walczakiem.

HOKEIŚCI POZNAŃSCY NIE
WYJECHALI DO PRUS

WSCHODNICH

Z podowu nieodebrania na czas
paszportów ze starostwa na skutek
nieporozumienia, sekcja hokejowa
AZS. nie wyjechała do Rastenburga
w Prusach Wschodnich, gdzie miała
rozegrać dwa mecze.

ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW
HOKEJOWYCH LWOWA.

W. dalszych rozgrywkach hoke-

jowych © mistrzostwo Lwowa Pogoń
pokonała Kresy 1:0, a Lechia wy-
grała z Ukra'ną 6:1.

Wicemistrzem _— została Lechia.

Dalsze miejsca zajęły kolejno: Po-
goń, AZS, Ukraina i Kresy.

CRACOVIA MISTRZEM HOKEJO-
WYM OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

W niedzielę odbył się emocjonu-
jący mecz hokejowy o mistrzostwa
okręgu krakowskiego między Craco-
vią i K. T. H. z Krynicy. Zawody
prowadzone w morderczym tempie
od początku do ostatniej minuty, za-
kończyły się wysoką porażką kryni-
czan w stosunku 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) i
zadecydowały o zdobyciu  mistrzo-
stwa okręgu przez Cracovię.

ZJAZD GWIAZDZISTY DO
ZAKOPANEGO.

Zainteresowanie zjazdem gwiaž-
dzistym do Zakopanego, organizo-
wanym przez Polski Touring-Club,
jest bardzo silne. Spodziewany: jest
udział <co najmniej kolkudziesięciu
zawodników.

'Wszysoy uczestnicy raidu otrzy-
mają pamiątkowe plakiety, a zdo-
bywcy pierwszych miejsc — nagro-
dy, ofiarowane przez firmy prze-
myslowe.

Zapisy do dnia 2 lutego przyjmu-
je b'uro Polskiego Touring-Clubu w
Warszawie.

MIĘDZYNARODOWE AKADE-
MICKIE MISTRZOSTWA POLSKI.

W. sobotę, w ramach międzyna-
rodowych akademickich mistrzostw
narciarskich Polski rozegrano bieg
otwarty i do kombinacji na 15 km.
Trasa pod względem technicznym

šn'eg bardzo nośny,
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SPORT
pogoda słoneczna, lecz mroźna. Za-
interesowanie publiczności duże.

Startowało ponad 40 zawodni-
ków. Zwycięstwo odniósł Mariaa
Orlewicz (Zakopane) w rewelacyj-
nym czasie 58:18 min., mimo bardzo
silnej obsady międzynarodowej. Dal-
sze miejsca zajęli: 2) Roessner (Au-
stria) 1:101:26 godz., 3) Penti (Fint.)
"1:03:55, 4) Eie Wiils (Norw.) 1:04:38,5,
5) Fajkosz (Lwów) 1:05:18,5, 6) Teis"
seyro (Lwów) 1:06:17, 7) Rayski (Za-
kopane), 8) Baerwillfield (Austria),
9) Juszczyński (Wilno), 10 Tychono-
wicz (Lwów):

Najlepszy z Finnów, akademicki.
mistrz Finlandii, Marti Hovi, potłókł
się na treningu i w biegu nie starto-
wał. Austriak Knobloch i Fin Parta-
nen połamali w czasie biegu narty
i odpadli.

Klasyfikacja zawodników w bie-
gu do kombinacji jest następująca:

1) Orlewicz nota 240 pkt., 2) Nils
193,5 pkt., 3) Teisseyro 193 pkt., 4)
Rayski 181,5 pkt. 5) Baerwillfield
175,5 pkt., 6) Lasota (Kraków) 166,5
punktów.

ORLEWICZ MIĘDZYNARODO-
WYM MISTRZEM AKADEMICKIM

POLSKL

W. niedzielę zakończyły się w
Krynicy międzynarodowe narciarskie
mistrzostwa akademickie Polski Po-
goda mroźna i słoneczna. Doskonałe
były również warunki śnieżne.

Mistrzostwa akademickie Polski
w kombinacji norweskiej zdobył Ma-
rian Orlewicz (Wisła Zakopane) z
notą 453,7. Wi skokach musiał on
ustąpić pierwszeństwa  skoczkowi
E'e Nilsowi, poza konkursem jednak
najdłuższy skok dnia uzyskał zakko-
piański zawodnik Schindler (41 m).

Wyniki i koleność w kombinacji
przedstawiają się następująco:

1) Orlewicz (Wisła Zakopane) no-
ta 453,7, skoki 29 : 30 m., 2) Eie Niłs
(Norwegia) n. 427,2, sk. 31%» i 3342,
3) Tesseyre (KIN Lwów) n. 363,7,
sk. 27 i 28!/>, 4) Bandura (AZS Kra-
ków) n. 371,1, sk. 28 i 29, 5) Lasota
(AZS Kraków) n 355,3 sk. 25 i 274/e,
w. (AZS Wilno) n. 342,0, sk.

1 ь

WYNIKI W KONKURSIE SKO-
KÓW OTWARTYCH.

1) Eeie Nils (Norwegia) skoki 3844
i 34 m, 2) Orlewicz (Wisła Zakopane)
sk. 34 i 33!/>, 3) Bandura (AZS Kra-
ków) sk. 33» i 33.

AZS KRAKÓW NAJLEPSZYM ZE-
SPOŁEM WŚRÓD AKADEMIKÓW.

Wi ogólnej punktacji mstrzostwo
akademickie Polskie zdobył AZS
KRAKÓW, uzyskując 63 pkt.
da Wilno 39 pkt., 3) AZS Lwów

i.

W biegu z plaskim na 16 km zwy-
ciężył zespołowo AZS Wilno przed
wia 4

biegu zjazdow zwycięstwo
odniósł AŻSKraków > m“
„Zawody wywolaly bardzo duże

za nteresowanie i zgromadziły dużo
publiczności, Trybuny były przy-
strojone barwami narodowymi oraz
barwami tych państw, których za-
wodnicy wzięli udział w zawodach.

DWA NOWE REKORDY ŚWIATA.

Znana ły(twiarka norweska, Laila
Schou-Nielsen ustanow'ła na zawo-
dach w Oslo dwa nowe rekordy
świata: 500 m. — 47,9 sek., 1500 m.
38,1 selk,
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Propaganda komunistyczna
poprze

Znikoma stosunkowo jest liczba

osób w Polsce, która dokładne

orientuje się w tem, że i sztuka jest

przewidziana w planach Kominternu
jako jeden z ważkich elementów

ropagandowych i że wele w tym

Kota „niewidzialne ręce" zdo-

łały już zrobić. W uwagach poniż-

szych naświetlimy stosunki, panują-
ce w teatrze.

Każdy, ktokolwiek miał spzsob-
ność zetknąć się blżej z teatrem,

zdaje sobie sprawę, jak wie'ką rolę

we współczesnym teatrze odśrywa

doradca literacki i reżyser. Pierw-

szy ustala linię repertuarową, kwali-

fikując sztuki, których wystawiene
uważa za celowe — drugi posiada

wszelkie śroriki po temu, aby każ-
dej „najniewinniejszej' nawet sztu-
ce, nadać taką czy inną tendencję.

Przede wszystkim wartoby uśw a-
domć sobie, w jakie: ilości obce

kulturze molskiej żywioły zdołały

z teatr
przeniknąć u nas na te najbardziej
eksponowane w teatrze stanowiska.
Nie potrzeba przy tym być szowini-
stą, aby zdać sobie sprawę, że cytry,
które niżej podamy, przesądzają, w
jakim stopniu teatr nasz może i chce
ikultywować polsk ego ducha naro-
dowego.

Jako przykład weźmiemy teatry
warszawskie, zresztą najliczniej:ze.

W  na'większym koncernie, jakim
jest zespół teatrów Towarzystwa

Krzewienia. Kultury Tzatralnej w

Polsce (T.K.K T.) co niedawna t. zw.
wydział literacki składał sę z trzech
osób, w tym jeden Polak, przy czym

ikierownik i jego zastępca — żydzi.

Obecnym doradcą Teatru Narodo-
wego jest (żyd. .Na 13 zaś działają-
cych w Warszawie reżyserów —
tylko 35 proc. jest Polakami. Z naj-
wyższych stanowisk w państwie pa-
daly zapewnien'a że stan ten ulegnie

zmianie na lepsze. Zapewnienia te

jednak nie znajdują potwierdzenia skim jest taka, że nie ma mowy o pełnienie wrogch naszej kulturze

w czynach.
A calej. Jedyną instytucją w Pol-

sce, powołaną do przygotowania
kadr przyszłych reżyserów, jest
Państwowy Instytut Sztuki Teatral-
nej w Warszawie, Na wydziale reży-
serskm tego instytutu, jak dotych-
czas, jest tylko 20 proc. osób polsk e
go pochodzenia. Wśród grona profe-
sorskiego stosunek niemal ten sam.

W. lecie 1936 r. wyszła w świat
I-sza grupa absolwentów wydziału
reżyserskiego P. L S. T-u. Wszyscy
oni byli w okresie swych studiów
jak najdokładniej obznajomeni ze
scenopisarstwem i wogóle ze sztuką
sceniczną sowiecką. Natomiast „nie
zdążono” przejść z nimi twórczości
ani jednego ze współczesnych auto-
rów polskich. W rezultacie publ cz-
mości, interesującej się wynikami
pracy nowego narybku reżyserskie-
$o, kazano na pokazach podziwiać
inscenizacie „Buntu Pugaczewa* Je-
sienna i „Bałagańczyk” Błoka —
wszystko podane w sosie o niewąt-
pliwym „zapachu”.

Sytuacja prawna w państwie pol-

jakimś mechanicznym sposobie se-
lekcji kandydatów na nawet najbar-|
dziej odpowiedz.alne stanowiska.

Wiemy też, że na szczęście nie

wszystkie jednostki nawet nie-pol-

skie mają wrogie nastawienie do na-

szej państwowości i do tego wszyst-
kiego, co stanowi o charakterze na-
szego ducha narodowego. Poza tym,

szereg jednostek o najlepszej nawet

woli bezwiednie staje się instrukto-
rem obcych interesów, gdyż wróg
jest stroną atakującą i on wyznacza

sytuacje. To wszystko jeinak nie

tłumaczy naszego spokom i abso-
lutnej bezczynności.

Obow ązkiem naszym jest uświa-
domienie społeczeństwa o istotnym
stanie rzeczy, a poza tym rozwinię-
cie propagandy na rzecz wstępowa-
nia liczniej aniżeli to bylo dotych-
czas — przedstawiceli polskiej mło-
dej inteligencji — do szkół arty-
stycznych.
A wreszcie może przede

wszystkim — demaskowanie wszel-
kiego rodzaju posunięć na terenie

teatralmym, któreby stanowiły uzu-

zakusów. :
Ostrzeženie nasze jest bardzo na

czasie albowiem rola teatru juž daw-
no przestała być wyłącznie arty-
styczna i rozrywkowa. Jeśli u nas
tego nie spostrzegamy, to niech bę-
dą nam miarodajne przykłady roli
teatru u naszych wschodnich i za-
chodnich sąsiadów. Jak dotychczas
idziemy świadomie czy nieświado-
mie w myśl wskazówek i założeń,
które z jednej strony są dziwnie
zb eżne z uchwałami ostatnich kon-
gresów Kominternu, z drugiej: po li-
nii, po której w teatrze polskim
niszczy się podstawowe wartości
polskiej kultury.

Jest to tym bardziej przykre, że
przecież teatr polski posiada wielko
pomne tradyce utrwalenia i boga-
cenia polskiej kultury w okresie nie-
woli. Czyżby ten teatr, Iktony zwy-
cięsko oparł się fali wynarodowie”
nia, miał stać się teraz instrumen-

tem w rękach Moskwy do walki z
ikulturą i państwowością polską?



Wprowadzić Wilno do Europy!
Konieczność uregulowanie ruchu kołowego w mieście

W, dniu wczorajszym zdarzył się
na pl. Katedralnym tragiczny млура-
dek: autobus komunikacji zamiej-
skiej przejechał na śmierć przecho-
dnia. Wypadek ten powinien być
nauką na przyszłość i skłonić nasze
władze do uregulowania ruchu koło-
wego w mieście, gdyż podobnie tra-
giczne wypadki mogą się powtórzyć.

Ruch kołowy w Wilnie wymaga
uregulowana oddawna i oddawna
domaga się tego opinia publiczna.

Zacznijmy od pl. Katedralnego.
Przez plac prowadzi ruchliwy szlak
komunikacyjny pieszych, łączący ul.
Mickiewicza z Zamkową. Przy ul.
Mickiewicza na. szerokości kilku-
dziesięciu metrów sznur nieprzer-
wany. przechodniów jest stale atako-

wany pojazdami, jadącymi bez žad-
nego planu, jak na Dzikich Polach:
jedne pojazdy trzymają się skweru
lub linji domów, inne jadą środkiem,
jedne prostopadle do ruchu pieszylch,
inne skośnie. Przechodzień nigdy nie
wie: (będąc już na jezdni), czy nie zo-
stanie najechany z boku, z tyłu, od
lewej, czy prawej strony. Tylko zbie-
gowi okoliczności zawdzięczać nale-
ży, że wypadków jest stosunkowo
niewiele. Niema innej rady, tylko
musi być wyznaczony szlak dla po-
jazdów, odpowiedniej szerokości, a
reszta placu nie powinna być dostęp-,
na dla ruchu kołowego.

Innym niebezpiecznym punktem
jest szlak autobusowy na uł. Zamko-

 

Na cześć p. Nuny
W. ub. niedzielę, z inicjatywy

grona Wilnian został zorganizowany
wieczór towarzyjski, celem  uczcze-
nia wskrzesicielki teatru polskiego
w Wilnie, znakomitej. artystki Nuny
Młodziejowskiej Ssczdkiowiczo -
we, obecnie przebywającej chwilo-
wo w Wilnie.

W| dolnych salach Georges'a,
gdzie się wieczór odbywał, zebrało
się około 90 osób, przedstawicieli
dawnego Wilna.

Pierwszy przemówił prof. Mar-
jan Zdziechowski, podkreślając  ol-
brzym'e zasługi Nuny  Młodziejow-
skiej-Szczurkiewiczowej, jakie przy-

Młodziejewskiej
niosłą Wilnu, wskrzeszając na stałe
polski teatr w Wilnie,

Następnie mec. Zbigniew  Jasiń-
ski w nadzwylczaj „pięknym przemó-
wieniu wskazał, iż Młodziejowska,
jadąc do Wilna, na straconą zdawa-,
łoby sięplacówkę, nie zawahała się|
Па stworzenia ośrodka kultury i u-
trzymania polskości miasta, poświę-
cić całego swego majątku.
W dalszym ciągu przemówienia

wygłosili ks. Kretowicz, mec. Jun-
dził, dyr. Rychłowski, p. L. Chomiń-
ski.

Miła pogawędka przeciągnęła sę
do 11-ej wiecz.

Aresztowanie narodowca
W dniu wczorajszym, w godzi-

nach porannych został aresztowany
p. Jan Drawnel członek zarządu

Koła S. N. na Zwierzyńcu. Przyczy-
ny aresztowania dotąd nieznane.

Brodzisz zapadł na grypę
W Wilnie przyła ekspedycja fil-

mowa na czele z Brodziszem celem
dokonania zimowych zdjęć do filmu:
„Ta co w Ostrej świeci Brabie''.

Zdjęć jednak nie dokonano, po-
nieważ czołowy aktor Brodzisz za-
padł nagle na silną grypę. (h)

Wstrząsający wypadek
na pl. Katedralnym

Autobus zabija przechodnia
W dniu wczorajszym na pl. Ka-

tedralnym na oczech licznych prze-
chodniów miał miejsce wstrząsający
wypadek.

Przed południem Kazimierz Jan-
kus, staruszek lat 75, zamieszkały w
Domu Dobroczynności, przechodził
przez jezdnię na pl. Katedralnym.
W. tymże: czasie podążał do N. Wi-
lejki z pl. Orzeszkowej autobus za-
miejskiejkomunikacji.

Rozpędzona maszyna wpadła na
Jankusa, który uderzony w głowę

Wreszcie można Zzi
Stanowczo m

Po kilkunastu dniach silnych
mrozów, Zarząd miejski zdecydo-
wał się wreszcie na ustawienie na
ulicach piecyków żelaznych z pło:
nącym koksem,

Niestety sprawa, którą wczoraj
poruszyliśmy, jest i obecnie zalat-
wiona tylko połowicznie.

padł na bruk. W chwili, gdy samo-
chód zatrzymano, Jankus już dogo-
rywał.

Przypadkowo przechodzący ksiądz
zdążył udzielić starcowi absolu-
torium, zaś przypadkowy lekarz w
chwilę potem stwierdz:ł zgon.

Na miejsce wypadku przybył na-
tychmiast sędzia śledczy z lekarzem
urzędowym, który zgon potwierdził.

Trupa zabrano do wydziału Me-
dycyny Sądowej dla dokonania
sekcji. Kierowca autobusu został za-
trzymany.

ebnięte ręce ogrzać
ało piecyków

Piecyki, z których przechodnie |
skwapliwie korzystają, są bardzo
nieliczne i jedynie w śródmieściu.

A przecież ma przedmieściach
| mróz jest nie mniejszy, a biedna lud-
ność tam zamieszkała, źle ubrana,
„tem bardziej potrzebuje ogrzania.

Stanowczo trzeba piecyków, czy
' prymitywnych ognisk więcej.

| W związku z wadli-
wym funkcjonowaniem elektrowni w
Postawach i pobieraniem zbyt wygó-
rowanych cen za jednostkę dostar-
czanego prądu, odbyło się w dniu 24
bm. zebranie „abonentów, na którym|
po rozpoznaniu i omówieniu wytwo-
rzonej sytuacji, jednogłośnie uchwa-
lono rozpocząć z dniem 27 bm.bojkot
przez wyłączenie światła w domach

ot elektrowni w Postawach
i przez zrzeszenie się dalsze-
go korzystania z prądu elektrycz-
nego. Równocześnie wszyscy uczest-
nicy, zebrania w ilości 170 osób pod-
,pisali deklarację o wyłączenie świa-
tła i zdjęcie liczników. W, końcu ze-
brania powołano specjalny komitet,
który został upoważniony do wszel-
kich pertraklacyj z odnośnymi wła-
dzami i kierownictwem elektrowni.

 

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie,

5.000 zł. — 74457 83157

184443,
2.000 zł. — 22057 81917116912 |

135582 154939 164732 168706 171627
173218182835 192725.

1.000zł.—28812 35844 39026,
41225 43494 45834 47092 48263
58558 59190 60458 63117 87697|

'
102642

157297 163121 168987 170074 175388.!

Drugie ciąśnienie,
25.000 zł. — 8075.
10.000 zł. — 39346 152285.
5.000 zł. — 19528 77305 138827.,

2.000 zł. — 3713 9937 17293,
28817 30416 37259 40823 45745,
63764 152190.

1.000 zł. — 24179 31333 36370
41642 46083 52645 58206
82430 86823 87178 93573

149830 154752 164505 191294
192793 192383 194929.

192614

64044!
114874!

90398 90690 65386 99016 102555 124340 126983 127796 129399 142763|danka aktualna.
128566 129372 130688 143219 146368 143470 143845 148468 148479 149809 tazy — szkic literacki.

we;, Wielkiej i Niemieckiej. Przypo-
minamiy, że na Zamkowej u wylotu
Skopówki przed paru laty był rów-
nież śmiertelny wypadek.
Na Zamkowej, Wielkiej i Niemiec-

kiej głównym niebezpieczeństwemsą
stojące w różnych punktach dorożki,
auta i wozy, często po dwa naprze-
ciw siebie po dwóch stronach ulicy.
Ponieważ nasze autobusy; miejskie
mają zwyczaj jeździć sznureczkami,
po dwa w jednym kierunku (Nr. 1i
Nr. 3), a rozkład jazdy tak jest uło-
żony, że mijają się z reguły: w naj-,
węższym miejscu ul.Zamkowej (mię-'
dzy pocztą a zauł. św.Michała), więc
stale tworzą się zatory, które grożą
poważnem niebezpieczeństwem. Tru-
,dności powiększają nieruchliwe wo»
jzy włościańskie (w dnie targowe) o-
|raz puste dorożki (codziennie).

Niezbędne jest. wydanie zakazu!
zatrzymywania się dorożek, aut i
wozów w najwęższych miejscach. ul.

I Zamkowej, Wielkiej i Niemieckiej,
jwzorem np. Warszawy, gdzie na ta-
kiej, choćby ul. Wierzbowej, lżadne-
"mu pojazdowi zatrzymać
wolno.

Co się tyczy pustych dorożek, to
jwłóczenie się ich bez pasażerów po
jwaskich ulicach również powinno
,być zakazane.

VST A TIMSLD T CE OT TORE
Najgorętsze podziękowanie Szanownym

Firmom: Maćkowiak i Romańczuk, Pikiel,
Stacewicz, F. Frliczka oraz Ill-emu Zako-

nowi śwFranciszka przy kośc. św. Jakóba,
za dary gwiazdkowe dla dziatwy Domu
Dzieciątka Jezus składają

Siostry Miłosierdzia.

 

i
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‚ Z za kotar studio
PRZYROST ABONENTÓW RADIOWYCH
według dyrekcji pocztowo-telegraficznych.

Н Ogólny przyrost radiosłuchaczy w gru-

dniu ub.r. wyniósł 71.041. Największy przy-

rost daje się zaobserwować w najmniej zra-

diofonizowanych  dyrekcjach wschodnich:

Lwowskiej — 18 proc., Lubelskiej — 14 pr.
i Wileńskiej—13 proc.; mniejszy daje się za

obserwować na zachodzie, w dyrekcji Po-|

znańskiej — 11 proc, Krakowskiej — 10

' proc. Katowickiej — 9 proc. Bydgoskiej 8

proc., najmniejszy w stosunkowo najsilniej

zradiofonizowanej dyrekcji Warszawskiej —

7 procent.

Ogólny stan abonentów wynosi w dy-

rekcji Warszawskiej — 256.295, w Lwow-

skiej 77.201, w Katowickiej — 74.829, Kra-

kowskiej 68.794, Lubelskiej 62.444, w Byd-

goskiej 46.957, Poznańskiej—45,030 i w Wi-

leńskiej — 43.351.

RADIOFONIZACJA MIAST W POLSCE.
Spośród 23 miast, które mają ponad

2000 radioabonentów, na pierwszym miejscu

| żnajduje się: 1) Warszawa — 94,732; następ-

|nie idą kolejno: 2) Łódź -— 32,336, 3) Lwów

28.357, 4) Poznań — 15.538, 5) Katowice —

13.745, 6) Kraków— 13.410, 7) Wilno

11.204, 8) Chorzów — 8.632, 9) Bydgosz
7.800, 16) Gdynia — 6.772, 11) Toruń
6.671, 12) Lublin — 5.072, 13) Białystok
4.666, 14) Sosnowiec — 4,49%, 15) Często-

chowa — 4.345, 16) Radom — 3.375, 17)

Grudziądz — 2.998, 18) Bielsko — 2.794,

19) Stanisławów — 2.767, 20) Wielkie Haj-

duki — 2.709, 21) Brześć — 2.677, 22) Ka-

lisz — 2,411, 23) Przemyśl — 2.275.

Jeżeli chodzi o tempo przyrostu. abo-

nentów, to w grudniu na czoło wysunął się

! Lwów, mając 22 proc.; następnie idą kolej-

no: Poznań — 19 proc, Wilno — 15 proc.,

Bydgoszcz i Toruń — po 14 proc, Łódź i

Radom — 13 proc, Sosnowiec — 12 proc,

Stanisławów — 10 proc., inne miasta miały

poniżej 10 proc. przyrostu.

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 26 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń poranna; Gimnastyka; Mu-

zyka z płyt; Dziennik poranny; Informacje

i giełda; Muzyka poranna; Audycja dla

!

 
]

i
)

szkół. 8.10—11.30; Przerwa. 11.30: Audycja

dla szkół. 11.57: Sygnał czasu i hejnał.

12.03: Płyty. 12.40: Dziennik południowy.

12.50: Sprawy organizacyjne woj. wileńskie-

$o — pog. 13.00: Muzyka popularna. 14,00

—15: Przerwa. 15.00: Wiadomości gospo-

darcze. 15.15: Koncert reklamowy. 15,25:

15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.

15.30: Codz. odcinek prozy. 15.45: Płyty

16.00: Z litewskich spraw aktualnych. 16.15:

Skrzynka PKO. 16.30: Z różnych operetek.

17.00: Dni powszednie państwa Kowalskich,
powieść. 17.15: Grają dzwony Kopenhagi,

aud. muz. 17.50: Grzeczność — monolog.

18.00: Pogadanka aktualna. 18.10: Sport w

miastach i miasteczkach. 18.20: Jaskrawe
światło — aud. eksperymentalna. 18.40:

Płyty. 18.50: Pogadanka aktualna. 19.00:

Nasi maturzyści — dyskusja. 19.20; Kon-

cert rozrywkowy. 20.00: Koncert symfonicz-
ny. W przerwie Dziennik wieczorny i Poga-

22,30: Poeta mitów i eks-
22.45: Muzyka ta-

neczna. 22.55—23.00: Ostatnie wiadomości
dziennika radiowego.

się nie
)

6 skazanych, 5 untedinnlonych
į
!

LIDA. W dniu dzisiejszym za-
kończył się w Lidzie wielki proces
komunistyczny, który trwał 4 dni.
Sąd Okręgowy ogłosił dzisiaj wyrok
na 12 oskarżonych za przynależenie
do K. P. Z. B. Mocą wyroku skazani
zostali: Gielman Abram i Lernerów-
na Dina — na 8 lat więzienia i po-
zbawienie praw obywatelskich na
lat, Gierszman Rafał — na 6 lat
więzienia z pozbaw. praw na 10 lat,
Wołkowyski Abram, Rybacki: Sza-
lu, Lewin M — na 5 lat więzie-

psi ui i а-

Wyrok w sprawie komunistėw lidzkich
nia i pozbaw. praw na 5 lat, Pasz-
kowski Arseniusz i Wojtulewicz
Wacław — na 2 lata więzienia z za-
wieszeniem na 5 lat. Czterej pozo-
stali tj. Gopersztejn Sana, Arciszew-
ski Abram, Kuprowski Morduchi
Grebień Konstanty — zostali unie-
winnieni.

Odpowiadający z wolnej stopy
Gierszon Rafał po ogłoszeniu wyro-
ku został na sali aresztowany i
stawiony z towarzyszami do wię-
zienia. Skazani wyrok przyjęli spo-
kojnie i zapowiedzieli apelację.

6 komunistów z Wileńszczyzny

 

Kartuskiej

wysłano do obozu w Berezie
"Do miejsca odosobnienia Berezy Noach Cukierman,

za działalność komuni- Fajtel Boruchowicz, ze Święcian Ko-
Tobiasz Rogow,

styczną zostali wysłani z Wilna: pel Sirotkoi z pow. oszmiańskiego

 

Ostatnio władze bezpieczeństwa
publicznego zwróciły uwagę, iż po-
dejrzani osobnicy prowadzą agitację
wśród robotników i włościan w kie-
runku skłonienia ich do wyjazdw do
Hiszpanii via Z.S,R.R.

W: ostatnich dniach w  pogra-
nicznych miejscowościach zatrzyma-
no kilkunastu robotników i wło-
ścian, zamierzających udać się do

Antoni Żabiński i Julian Sakowicz.

Zatrzymano agentów komuny
werbujących ochotników do Hiszpanii

Hiszpanii drogą okrężną przez Rosję
Sowiecką.

Onegda; zatrzymano na pograni-
czu polsko sowieckim 2 socjalistycz-
nych idziałaczy robotniczych z okrę-
gu lidzkiego, Konstantego  Trebie-
nia i Antoniego Przewoźnego, *któ-
rzy udawali się przez granicę Z. S.
R. R. do Hiszpanii.

Zatrzymani byli już upatrzeni
na kierowników grup bojowych. (h)

OD ADMiNISTRACJI
i Wszystkim naszym: Szan. PRENUMERATOROM MIEJSCO-_

WYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenu-

meraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO*, będziemy zmuszeni

BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłkę pisma z dniem 1-go

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

 

Kronika wilenhska
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA? :
W dalszym ciągu pogoda słoneczna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież papierów wartościowych

Nocą silny, w ciągu dnia umiarkowany z mieszkania, 24 bm. dostali się złodzieje
mróz.

Dość silne i porywiste wiatry z kierun-
ków wschodnich.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Na „Środzie Literackiej" dnia

27 stycznia Nuna Młodziejowska-
Szczurkiewiczowa podzieli się zpu-
blicznością swojemi wspomnieniami
o teatrze wileńskim w latach 1906—
1910. Po odczycie—herbatka towa-
rzyska. — Wstęp tylko za zaprosze-
niami,
— W. Domu Sodalicyj Mariańskich

w Wilnie (ul. Zamkowa 8—1) w dniu
28 stycznia r.b. (we czwartek), о &.
19-ej, odbędzie się odczytośw.Grze-
gorzu Wielkim, który wygłosi Ks.
Szatko, Superior Ks. Misjonarzy w
Wilnie, Goście mile widziani.
— Zebranie Koła Wil Zjedn.

Pol Lek. Kat. Dziś dn. 26.1 o godz.
19-e, min. 15 w Lokalu Związku
Polskiej Inteligencji _ Katolickiej
(Zamkowa 8) odbędzie się zcbranie
Koła Rege Zjednoczenia
Polskich Lekarzy Katolików.

Referat „Lekarz i szarlatan“
wygłosi p.Br. Zdzisław Świeżyński.
Dla gości lekarzy wstęp wolny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-— Zebranie członków Oddziału
sko Stow. Mężów odbędzie
się dnia 27 stycznia rb. we środę o
godz. 7 wiecz. w sali Chrześc. Uni-
wersytetu Robotniczego przy ul.
Metropolitalnej 1. Obecność człon-
kówKat. Stow. Mężów — obowiąz-
kowa. Goście mile widziani.
cześnie przyjpominamy, że
we wtorki i czwartki odbywają się
odczyty z przezroczami w tejże sali
Ch. U. Rob. Wstęp wolny, od
— Kurs dla kierowników K. S.

M. Ż. Dziś rozpoczyna się w Wilnie
kurs dla kierownictw oddziałów

i

Katolick'ch Stow. Młodzieży Żeń-!
skiej z okręgów: Kalwaryjskiego,
Trockiego i Turgielskiego. Kurs bę-
dzie trwać trzy dni. (m)

ZABAWY.
— Najwspanialszym Balem Tego-

Jedno- |
zawsze

do mieszkania Władysława Bałuka (Boni-

fraterska 10) i skradli zegarek złoty, 2

książeczki oszczędnościowe PKO z wkła-

dem zi. 1.300, akcję Banku Polskiego, obli-

gacje pożyczki inwestycyjnej. pożyczki na-

rodowej oraz różne dokumenty, łącznej

|wartości zł. 2.325.

WYPADKI.

— Nieustanne wypadki  zaczadzenia.
W mieszkaniu przy ul. Obozowej 23—7 za-

czadziaał cała rodzina Widzickich. Lekarz
pogotowia ratunkowego zdołał  zaczadzo-

l nych uratować. (h)

— Zasłabło z wycieńczenia, Z wycień-
czenia zasłabła wczoraj na ul. Niemieckiej

niejaka Pacewiczowa bez stałego miejsca

zamieszkania.

Bezdomną pogotowie ratunkowe skie-

rowało do szpitala żydowskiego. (h)
— Pożar przy ul. T. Zana. W miesz-

kaniu Jana Śmieczyńskiego (T. Zana 20)

skutkiem- wadliwie ustawionego pieca wy*

buchł pożar.

Spaliła się podłoga i część ściany. Po-

żar ugasiła straż pożarna. (h)

— Synagoga przy ul. żydowskiej w
piomieniach. Wczoraj wieczorem w syna-

godze żydowskiej przy ul. Żydowskiej 11
wybuchł pożar. Pastwą płomieni padło 11
cennych rodałów.

Podczas akcji ratunkowej niejaki Sza-

piro doznał ciężkich obrażeń głowy i po-

parzenia rąk i twarzy, (h)

[EZ
122 
žiožonewAdministracji „Dziennika WiL“

Z okazji poświęcenia nowootwartej pla-
cówki chrześcijańskiej p. £. „Tkaniny Fa-

| bryk Polskich”, Jan Koziara i S-ka, w Wil-

"nie, ul. Wielka 50, składa na „Pomoc zimo-
wą dla bezrobotnych* — zł. 10—,

Pp. A. i L. Lejtnekerowie na Żłobek im.

Maryi zł. 10—, na Dom im, Dzieciątka Je-

zus zł, 10—.

P. Maculewiczowa dla Stud. U. S. B.

rocznego Karnawału będzie niewąt- płaszcz męski zimowy; p. Z. Trojdanówna —
pliwie Bal Związku Oficerów Rezer-! pantofle i szal; p. K. G. na wyżywienie
wy w salonach Oficerskiego Kasyna, Stud. U.S,B. zł. 3—, oraz garnitur męski

Garnizonowego, ul. Mickiewicza 13, i buciki.
w pon:edziałek, dnia 1 łutego 1937 r.
Dekoracje W. Makojnika. —Trzy!
pierwszorzędne orkiestry. —Niespo- niejszych dzieci zł. 1—.
dzianki dla pań.

!
Wdowa po Emerycie — dla najbied-

Bezimiennie dla
wdowy z 2-giem dzieci zł, 2—,
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Dziš
M A R S| Po raz pierwszy w Wkbie

„WIEDEŃ — MIASTO MOICH MARZEŃ"
W rol. gł. MAGDA SCHNEIDER i LEO SLEZAK (ulubiony partner Franciszki

Gaal i Marty Eggerth) Nad program: piękny dodatek kolorowy i aktualia
aeA iii A

 

 

POTRZEBNE |
 

  

| Teatr i muzyka
{ — Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj
lo godz. 8.15 powtórzenie wieczoru klasycz-

lnych polskich komedii: Aleksandra Fredry

„Odludki i poeta”, w reżyserii Nuny Mło-

dziejowskiej-Szczurkiewiczowej oraz Józefa

Korzeniowskiego „Majster i czeladnik”, w
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KUPNO 2 wygodami « fazien- = LB Ret a: ) reżyserii Wł. Czengerego.

К i į i SPRZEDAŻ ką. Zgłoszenia dla ygin a og E W czwartek wieczorem, po cenach pro-

i SK©w onek я дё?кас]'?'& ва YAD AEGEE „M R 0 Z 0 L pagandowych, dana będzie nieodwolalnie

iako 33 F ogrzana Futro „Dzien. leczy i goi ranki powstałe od od- |już po raz ostatni komedia W. Somerset-

w dobrym stani RÓ EE mrożenia, Sprzedają apteki i składy Maughama „Oto kobieta“.
‚ SERA ua a apteczne

cal | N ŚÓ z a: RAE AAS осВ стоуел: т u W sobotę wieczorem ukaże się nowa

swym do  sprzeda- MIE: ANIA S odzież, bieliznę, e- premiera sezonu, utwór Włądysława Fodo-

> Ę ” Dziś nia, Królewska 1-8]; wygodami, poszuku- Фооооофооофъоооооооеbuwie | pościel dla ra p. t. „Tajemnica lekarska”, Nad przygo-

Joan G R A * F 0 R D AN: je w оаО0-|š RAUKA E | aż iówasfó: wysoce AECOEŚ utworu
SZ WARE eавЕ оЕЕ ® ferty skladač dm. $| praco” a spolecz- : >

w3jedynymįjej tegorocznym filmie nagrodzonym SĘ Dom ADzież: Wil" Aa. A.|204000000000000500008 |NOGO, znajdującego się |Pracuje oddawna zespół teatru pod reżyser-

8е złotym medalem ma: nieduży w —м rozpaczliwym po-|skim kierunkiem Wład. Czengerego. —

ба {| ЧоБгута stanie kupit- PRZYJMĘ STUDENT U. S. B. Ioženiu, gorąco prosi Nowa_oprawa dekoracyjna W. Makojnika.

„Ty | ko raz. k 0 ( h ał0... RE ucznią lub solidną o-| udziela lekcyj w za- ak > Główne role odtworzą pp.: Niedźwiecka,

Fascynująca opowieść o kobiecie, któa kałowe: RE 2 Po. pk na mieszkanie x| kresie == tz SWO DZaai Polakówna, Staszewski i Szymański:
, i „| całkowit utrzyma-|j. niem.). ecj, — ać 4

poszła własną drogą. erani а. Zamkowa 14] matematyka 1 języki |starszy 2-gl rok ekoryj  — Teatr Muzyczny „Lutnia, Tydzieś
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ARNO ALEKSANDER.

FANATY
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

— Panie inspektorze, melduję
posłusznie, żem się spóźnił...
— Jakie tam spóźnienie, u dja-

bła! uciął Niedźwiadowski. —
Nigdy! nie zwracałem uwagi na głu-
pie parę minut! O co innego mi cho-
dzi, panie kochany... Tak, zupełnie
o co innego! ;

Siedział za biurkiem i patrzał
śniewnie na komisarza, który za-
stygł ze zdumienia w postawie służ-
bowej.
— Panie inspektorze — zaczął

nieśmiało Jarowy — jeśli chodzi o
rewizję, przeprowadzoną...
— O tym później! — przerwał

ostro Niedźwiadowski. — Niech mi
pan wytłumaczy przede wszystkim,
jakiego rodzaju stosunki pana łączą
z tramwajami? No, tak! Z dyrekcją
tramwajów miejskich  psiakrew!...
Ale prędzej, prędzej!

7 dyirekeją...? Z dyrekcją
tramwajów?... — wykrztusił zdu-
miony komisarz. — Żadne, panie
inspektorze...

RISER9EAKTEAESE TEST

ADMINISTRACJA: Wilzc, sl. Mostowa

TO WZMOŻENIE REKLAMY
NAJSTARSZE.!NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

«DZIENNIK GILEŃSKI»
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ
UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.
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Węgiel i drzewo
na dogodnych warunkach.

Waga gwarantowana.

pierwszorz.   

Ceny niskie.
  

оат ыму Ла
W NOWICKI wetaWIELKA 30
Obuwie wizytowe, spacerowe, balowe, sporto-
we, narciarskie, łyżwiarskie, prunelki, atłaski
aksamitne, sandałki oraz kalosze, Śniegowce,

wojłoki i pantofle ranneL
U
T

 

9 podobno kilku zemdlało ze śmiechu.
A teraz proszę mi opowiedzieć, jak!
to pan urządził, Dyrekcja chce o
tym wiedzieć jeszcze dziś... No tak.,
I ja też. !

Zupełnie zmieszany, Jarowy za-;
,czął opowiadać, jak się dowiedział
«0 skrajnej nędzy w rodzinie Kluczy-
ika, w dodatku zagrożonej eksmisją,
jak się udał do ich mieszkania i po-
radził Kłuczykowi, aby złożył poda-
nie do dyrekcji tramwajów miej-

k

, — No, tak!.. Więc pan mówi, że
nie ma nic wspólnego z dyrekcją
tramwajów miejskich? Cieszę się
bardzo! Chciałbym wiedzieć tylko,
dlaczego dyrekcja tramwajów wczo- skich z prośbą o jakąkolwiek posa-
raj zasięgała o panu dokładnychin- dę, jak unikając podziękowań, o-|
iormacyj?! jświadczył, że trochę RS]

— Informacyj? O mnie?.., „które przyniósł dla pięciorga dzieci,
Jarowy stawał się coraz bledszy przysłał im rząd,
— No, tak mój panie! Przez tele-i  — Nigdy nie przypuszczałem, że!

fon! I całe szczęście, że tylko przez z tego wyjdzie taka historia.. Do-

telefon, bo w przeciwnym razie w prawdy nie wiem, co.teraz robić...
aktach naszego urzędu zostałaby u-! Jedyna nadzieja, panie inspektorze...
wieńczona piękna historia o komi-| jedyna nadzieja... ;
sarzu policji, ktėry w imieniu rządu W. tym miejscu utknął bezradnie.
cbdarowuje biedną ludność stolicy| Im dłużej Jarowy: opowiadał, tym

kiełbasą, jabłkami, papierosami i trudniej bylo  Niedžwiadowskiemu
diabeł wie, czym jeszcze. To jest te-|zachować groźny wyraz twarzy. Na-
mat do operetki, mó; panief wet uśmiechnął się parę razy,. lecz

Jarowy z rozpaczą potarł czoło. | Jarowy tego nie spostrzegł, ponie-

Teraz rozumiem, panie in- waż patrzał uporczywie na podłogę.

spektorze... To Kluczyk musiał się — Jedyna nadzieja? Na co? —
wygadać... żę zawołał Niedźwiadowski, jak gdyby

—. Wcale się nie wygadał! Wyło- ciągle jeszcze był zły.
żył to w podaniu! Prawie cała dy-| — — Nie wiem, panie inspektorze..,
rekcja się zleciała, by je przeczytać,|— wykrztusił ze skruchą Jarowy.
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celu zaopatrzenie całej ludności

pod

— No, to ja panu powiem! O, tu...
niechże pan podniesie głowę!... Wi-,
dzi pan ten nowy papierek dwu-,

dziestozłotowy? Niech go pan weź-
mie i ikupi znów idla tych ludzi kiel-
basy, papierosów i jeszcze czegoś.

I niech pan powie, że to im posyła

nieznany a stetryczały kawaler, któ

ry.. no, tak! Ale pan znów załączy

pozdrowienia od rządu! Dla więk-
szej powagi, prawda?.. No, dobrze,

dobrze! Niech się pan już rozchmu-

rzy, załatwię sprawę z dyrekcją

tramwajów i z tym podaniem. A te-

raz do pracy, Jarowy!.. Może pan
otworzyć drzwi...

XIV
Była godzina ósma wieczorem.

Bunder ze zwieszoną głową błądził z

kąta w kąt po jadalni, nie patrzył

wcale na młodą elegancką kobietę,!

która siedząc nieco sztywno na sta-;
roświeck'm krzesełku, paliła papie-

rosa w przesadnie długiej cygar-
niczce.
— Czy pani dobrze

o co mi chodzi? — zapytał
po długim milczeniu.

zrozumiała,
Bunder

— Tak, panie. Ludku, zupełnie
dokładnie — odpowiedziała niskim
przyjemnym głosem. — Zadanie jest

trudne, ale sądzę, że je wykonamy

wspólnymi siłami. ›
— Dobrze — wtracil Bunder. —

CENA OGŁOSZEŃ; zs wierzz milimetr. przed iekatom ! w tokście (5 łam.) 40 gr. Komiuatkaty sł. 1—- sa mm. jedaossp,, nokrolog! 60 gr. ss taknie (10 tam.) 15 gr, Drobas

słowo sł 0,15, słowo tłusta sł. 0.25. Kręnika rodakcyjęa | Gomwnikaty za wiersz druku 30 gr. Za ой0
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stań miełzza. >

   W Paryżu została obecnie zapoczątkowana wielka akcja mająca na
cywilnej miasta w maski gazowe, Na

zdjęciu sortowanie masek w wlelkiej iabryce masek przeciwgazowych
Paryżem.

Jednak zwracam uwagę, że będzie-
my mieli do czynienia z komisarzem
policji kryminalnej, a na takie stano-
wiska nie wyznaczają głupich ludzi.
W przedpokoju rozległ się dzwo-

nek i Bunder sam poszedł otworzyć
drzwi. Wrócił w towarzystwie chłop
ca, pełniącego obowiązki woźnego w
jego biurze.
— Wszystko załatwiłeś? — za-

pytał krótko.
— Wszystko, proszę pana. Tu

jest reszta i rachunki: dziesięć zło-
tych trzydzieści pięć groszy zapła-
ciłem za zakąski, czternaście zło-
tych dziesięć groszy za wino i wód-
kę...
— Połóż na stół, później przej-

rzę — przerwał niecierpliwie Bun-
der. — Powtórzyłeś pani, co ci ka-
załem?

Tak, proszę pana. Pow:.edzia-
łem, že pan Bunder žyczy wszyst-
kiego najlepszego na urodziny i jeśli
będzie mógł, to sam przyjdzie dzisiaj
wieczorem.
—Dobrze. Idź do kuchni i siedź

tam, aż ja wrócę. Jeśli starsza pani
będzie się gorzej czuła, to pielęgniar
ka ci powie i wtedy pobieśniesz po
mnie do państwa Młynczaxowskich
na Senatorską. Zrozumiałeś?

(C. d. n.) #

CENY PRENUMERATY: iesięsra(a, 1 odnosueniem do domu lub przesyłką posztową El. X gu 50, kwartalais x! 2 gr. 50, nagranicę mł. 6.—
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