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Sprawa gdańskawradzie Ligi|Z posiedzenia Sejmu

Na

Ligi

dzisiejszym

zajęła się
GENEWA 27.1.

posiedzeniu Rada

sprawą gdańską.

Jako pierwszy zabrał głos dele-

gat Polski min. Komarnicki który

podziękował za współpracę  człon-

kom komitetu trzech.

Następnie minister Eden przed-

stawił swój raport, w którym dał

wyraz przekonania, informacje,

otrzymane od przedstawiciela Pol-

ski, oraz zapewnienia, jakie zostały

mu dane w imieniu Senatu gdańskie-

go, pozwalają żywić nadzieję, że na-

prężenie polityczne w Wolnym

Mieście zmniejszy się i że ustali się

stan rzeczy, dzięki któremu Wyso-

ki Komisarz znajdzie warunki,

możliwiające mu lepsze wywiązanie

się z jego funkcyj.

Nie bez poważnej troski komitet

trzech zaleca Radzie przyjęcie ni-

niejszego raportu, otaz nominację

nowego Wysokiego Komisarza. Ale,

formułując takie zalecenie, komitet

trzech brał pod uwagę okoliczność,

że gwarancje Ligi Narodów, doty-

czące konstytucji gdańskiej, stano-

wią integralną część złożonego 5у-

stemu politycznego, który Rada bę-

dzie starała się uchromić, jak tylko

można najdłużej od zburzenia.

Ponadto Wysoki Komisarz zda

sobie na miejscu sprawę z sytuacji i

po wyrobieniu sobie dokładnej o-

pinii będzie się starał informować

Radę 0 warunkach praktycznych,

umożlwiających mu wykonanie swej

misji, biorąc pod uwagę niniejszy

raport.

W. dalszym ciągu: po przemówie-
niach b. Wysokiego Komisarza 2.
Lestera i przedstawiciela Gdańska

,

iż

A:

Raport komisji trzech został przyjęty _
p. Greisera min. Eden zaproponował

przyjęcie następującej rezolucji:

„Rada przyjmując do wiadomo-
ści przedstawione jej sprawozdanie

przedstawiciela Polski, uchwala ra-

port komitetu trzech i wzywa ko-

mitet trzech, aby w dalszym ciągu

śledził sytuację w Gdańsku”.

Konkluzje raportu i rezolucje zo-

stały przez Radę przyjęte.

NOWY KOMISARZ LIGI

p. DE GRAAF.

GENEWA 27.1. Przed posiedze-
niem publicznym Rada odbyła po-

siedzenie poufne, na którym zajmo-

11 stanów amerykońskich zniszczyła powódź
i wywołała zarazę,którejofiarą padło już 345 osób

NOWY JORK 27.1. Liczba ofiar
wylewu rzeki Ohio rośnie z każdą
godziną. W samym Loisville zmarło
skutkiem epidemii 200 osób. Do mia
sta tego przywieziono samolotami

„lekarstwa i środki opatrunkowe. W
New Albany i Jeffersons Ville ogło-
szono stan wyjątkowy. Jakkolwiek,
według ogólnego przekonania, w do-
„linie Ohio nastąpił kulminacyjny
punkt powodzi, to jednak mieszkań-
cy «oliny Mississipi umocniają
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Przywódcy wojsk powstańczych z płk. Castegon na czele oglądają po-
zycje na przedmieściach Madrytu.

w

wała się m. in. sprawą nominacji

nowego Wysokiego Komisarza Ligi

Narodów w Gdańsku. ч

Referent min. Eden oświadczył,

że komitet trzech zaproponował to

stanowisko Holendrowi, admirałowi
de Graaf i sądzi, że propozycja ta

zostanie przyjęta. Na wypadek jed-

nak, gdyby propozycja nie. została
przyjęta, relerent stawia wniosek,

aby sprawa nominacji Wys. Komisa-

rza została powierzona przewodni-

czącemu Rady w porozumieniu z

członkami komitetu trzech i przed-

stawicielem Polski,
W wyniku dyskusji, Rada za-

twierdziła wniosek min. Edena.

dalszym ciągu wybrzeża przez bu-
dowę zasieków z belek i
piasku.

'TU POWÓDŹ A TAM SUSZA.
NOWY JORK 27.1. Według u-

rzędowych zestawień, liczba ofiar
śmiertelnych powodzi jest dotych-
czas 345 osób, szkody wyrządzone
przez powódź oceniane są na 350
milionów dolarów, a liczba bezdom-
nych na 750.000 ludzi.
W przeciwieństwie do stanu rze-

czy w dolinach Ohio i.. Mississipi,
stany środkowo-zachodnie  dotknię-
te są klęską suszy.

11 STANÓW SPUSTOSZONYCH.
WASZYNGTON 27.1. Przewod-

niczący Centralnego Krzyża Gary
Grayson oświadczył, że powódź
spustoszyła 11 stanów na przestrze-
ni 2.896 km. kw. 750.000 ludzi jest
pozbawionych dachu nad głową, z
czego w samym Louisville 230.000.
Wyrządzone szkody przekraczają
sumę 300 milionów dolarów.

II LTa KIA

wyrok w Sprawie
„Trockistów'*

w* poniedziałek
MOSKWA. 27:1, Dziś skończą się

prawdopodobnie zeznania oskarżo-

  
nych. Jutro rano odbędzie się po-
isgobno posiedzenie zamknięte, na
którym wygłoszone zostaną op nie
ekspertów. W * piątek należy spo-
dziewać się przemówień prokurato-
ra i obrony, w sobotę obrona sa-
mych oskarżonych i ich ostatnie
słowo. Wyrok zapadnie niewątpli-

|

 

worków miasta: Lou

WARSZAWA. Na wstępie wczo-
rajszego pełnego posiedzenia Sej-
mu: odesłano do podkomisji budżeto-
wej projekty rządowe 0  inwesty-
cjach z funduszów państwowych w
r. 1937 i o dotacjach na rzecz Fun-
duszu Obr. Nar.

Na wniosek marszałka Cara wy-
brano 6 kandydatów na sędziów
Trybunału Stanu i tyleż zastępców.

Na sędziów wybrano: pp. Doni-
słąwskiego Jana, sędziego Sądu Naj-
wyższego, Matuzińskiego Henryka
— sędz. Sądu -Apel. w Krakowie,
Olewskiego Władysława sędz.
Sądu Apel. w Warszawie, Rudnic-
kiego Kaz. — prazesa Sądu Apel. w
Warszawie, Sekutowicza Bol.
prezesa Sądu Apel. w Lublinie
Stelmachowskiego Bron. — sędziego
Sądu Najw. Na zastępców: Bobkow-
skiego Adama prezesa Sądu
Okręg. w Radomiu, Janickiego Julia

|
|
 

są
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Dotknięte klęską powodzi
isville, Esvamsville,

Littlerock, Cincinnatidukach,
Pittsburg.

|

 wie w niedzielę lub poniedziałek.
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OD ADMINISTRACJI
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 śr. 50.

EWAKUACJE.

WIASZYNGTON 27.1. Oddziały|
wojska, biorące udział w akcji ra-|

tunkowej na obszarach objętych po-|

wodzią, przygotowują ewakuację,

wszystkich mieszkańcżów po obu;
brzegach Mississipi na przestrzeni

od Cairo w stanie Illinois do Nowe-

go Orleanu.

 

na — wiceprezesa Sądu Okręg. w
Wilnie, Kondratowicza Wacława —
sędziego Sądu Najw., Madyńskiego
Władysława — sędziego Sądu Okr.
w Inowrocławiu, Łaszkiewicza Jana
— sędziego Sądu Okr. w  Warsza-
wie i Seranieckiego Adolfa sę-
dziego Sądu Okr. we Lwowie,
W, dalszym ciągu na wniosek pre-

miera, gen. Sławoj-Składkowskiego,
odesiano 4 powrotem do komisji
trzy będące na porządku dziennym
ustawy o pracownikach samorządo-
wych. P. Składkowski w krótkiem
przemówieniu uzasadniał to tem, że
wpłynęło wiele poprawek od ро-
słów i posiulatów od ciał i pracow-
ników samorządowych.

Uchwalono dalej rządowy — рго-
jekt ustawy o samistnym podatku
wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Podatek ten dia woj. Poznańskiego
bie może być wyższy od sumy  zło-
tych, równej ilości hektarów  grun-
tów, opodatkowanych w danej gmi-
nić, pomnożonej przez. 0,25. Dia wo-
jewództw Pomorskiego i woje-
wództw zachodnich ten mnożnik
wynosiłby 0,50, dla województw
wschodnich 1,5, a dla *woj. central-
nych. 2.

Dła załalwienia niecoborów gmi-
w wyjątkowych wypadkach

wstawiono punkt o możliwości pod-
wyższenia tego mnożnika na mocy
uchwały rady gminnej za zezwole-
niem wydziału powiatowego i wo-
jewody na podstawie decydującej
cpinii wydziału wojewódzkiego: dla

ny

woj. Poznańskiego 0,50, a dla wo-
jewództw b. zaboru rosyjskiego
o 0,25.

Ustawa, jako prowizoryczna, ma
obowiązywać 2 lata.

Uchwalono pozatem parę  drob-
nych ustaw.

Pod Madrytem spokój
MADRYT 27.1. Po kilkodnio-

wym spokoju wojska powstańcze

przeszły ponownie do ofensywy.

Główny nacisk kieruje się obecnie

na odcinek pomięrzy Jean a Mala-

gą. Gen. Franco dąży—jak się

zdaje — do obejścia Jean od po-

łudnia, a Malagi od północy, aby!

zmusić oba te miasta do poddania

się. Oddziały rządowe stawiają za-

ciekły opór i w niektórych miejsco-

wościach przechodzą do kontrata-
ków. W dniu wczorajszym  naza-
ciętsze walki toczyły się na odcinku
Alhama w prowincji Grenady, Wal-
ka na tym odcinku napotyka na
wielkie trudności terenowe,
MADRYT 27.1. Komitet obrony

Madrytu ogłosił o godz. 21.30 komu-
nikat, który głosi: na froncie środ-
kowym wskutek niepogody nie mo-
gły być podjęte żadne operacje.

 

Budowa i utrzymanie dróg
ma być przekazana samorządom

W, poniedz'ałek odbyło się posie-

dzenie sejmowej komisji komunika-

cyjnej, poświęcone rozpatrzeniu rzą-

dowego projektu ustawy o budowie

i utrzymywaniu dróg publicznych.
Ustawę uzasadn'ał obszernie mi-

nister komunikacji p. Ulrych, pod-
kreślając, że jednym z jej celów
jest wprowadzenie jednolitych zasad |
administracji drogowej na obszarze,

  

  

całego państwa. Dotychczasowa usta-
wa postanawia, że budowę i utrzy-
manie dróg wykonuje państwo bądź
przez własne organy, bądź przeka-
zuje te zadania związkom samorzą-
dowym, budową i utrzymaniem dróg
samorządowych zajmują się związki
samorządowe,

Projekt, wniesiony obecnie przez
rząd, przekazuje drogi państwowe i
i wojewódzkie powiatowym związ-
kom samorządowym i umożliwia
wprowadzenie na obszarze woje-
wództw poznańskiego i pomorskiego
jednolitej administracji drogowej. —
Wprowadza też zasadę,że drogi pań-
stwowe w obrębie miast wydzielo-
nych, utrzymywać będą zarządy,
miejskie, zaś w miastach niewydzie-
lonych państwo, względnie powiato-
we związki samorządowe. Przestrzeń
dróg państwowych wynosi, w mysl
projektu, 9.870 km.

Po dyskusji powołano podkomi-
sję dla szczegółowego jej rozpotrze+



2

Epidemia grypy przybrała wielkie rozmiary |
Mrozy w Wileńszczyźnie dochodzą do 34 st. C. Ptaki zamarzają

  

na śmierć. Zamknięcia szkół

srożąca się w Wilnie i na prowincji
grypa jest bardzo zjadliwa. Rzuca
się albo na żołądek, albo na płuca,
lub też poraża nerwy, powodując
straszliwe bóle newralgiczne. W

Liczba chorych na grypę wzrasta
z dnia na dzień, Wobec wzrastającej
fali mrozów, których temperatura
dochodziła wczoraj w Wilnie do 29
st. C., a w pow. święciańskim (Po-

chodzi do 20 tys. Cały szereg insty-
tucyj państwowych, samorządowych,
prywatnych i społecznych pozba-
w.ony jest personelu urzędniczego.

Wczoraj w parkach wileńskich i
na krańcach miasta znaleziono mnó-hulanka) do 34 st. C., zaś w pow.

dziśnieńskim i brasławskim do 33
st.. C. ep'demia grypy jeszcze bar-
dziej przybrała na sile. Obecnie

 

NZIEGKO POLSKIE-W POLSKIEJ SZKOLE
POPRZYJ ZBIÓRKĘ NA SZKOŁY POLSKIE ZA GRANICĄ

 

Znany przywó
ataman Konowalec w Kownie |

Prasa łotewska donosi z Kowna.
że od paru dni przebywa tam płk.
Konowalec, głośny organizator ukra-

' iūskiego ruchu terorystycznego, któ-
rego akcja dywersyjno-zamachowa
ujawniona została m. in. w proces.e
o zabójstwo min. P.erackiego. Wów-
czas to stwierdzono również kontakt
Konowalca z czołowymi przedstawi-
cielami rządu litewskiego, oraz po-

Ksiądz litewski nawołuje
rząd kowieński do ucisku Polaków
RYGA 271. Z Kowna donoszą:

Ks. Kemeszys, prezes „Funduszu
wileńskiego" nawołuje w artykule
„Trynitas“ do ucisku społeczeństwa
polskiego na Litwie. Ks. Kemeszys
zaleca zaostrzenie polityki rządu w
stosunku do polskich ziemiani prze
mysłowców przez dalszą parcelację
majątków, pozbawienie kredytów
bankowych i

Policja francuska głowi się
Ecna zamordow

PARYŻ 27.. Policja dokonała
rewizji w mieszkaniu zamordowane-
go Nawaszina i przesłuchała kilka
osób. Borys 'Gurewicz, sekretarz
komitetu obrony praw żydów w
Europie środkowej i wschodniej, о-
świadczył, że znał Nawaszina od-
dawna i cenił go jako człowieka
bardzo dobrego. Nawaszin mówił
nieraz o chęci powrotu do Rosji.

Nowa ustawa rolna w Niemczech
-Ziemia nie jest przedmiotem handlu

BERLIN 27.1. W. Dzienniku Ustaw
ukazała się ustawa w sprawie obro-
tów ziemią, obowiązująca w całej
Rzeszy Niemieckiej.

Ustawa uniemożliwia spekulację
gruntową i rozszerza niezmiernie o-
bowiązek uzyskiwania zezwoleń na
przeniesienie własności w stosunku
ido objektów. Wychodzi się z założe-
nia, że obrót objektami rolnymi i
leśnymi nie jest wyłącznie rzeczą
sprzedawcy i nabywcy, lecz dotyczy
interesów spólnoty narodowej. Alie-
nacja gruntów w drodze licytacji
przymusowej będzie wymagać ze-
zwolenia  kompeteninych władz.
Korporacje i instytucje prawa  pu-
blicznego ubiegać się muszą również

     Poi

ORGANIZACJA

  

W Addis-Abebie założono oddział
żowe, Balila dla miejscowej ludność i. Na iotografii pierwszy apel czar«

pa nych balilczyków.

wszelkich ulg. Należy

„BALILA”W ABISYNI.

Wilnie na grypę zapadło około 15
tys. osób. W powiatach wo,ewódz-
twa Wileńskiego ilość chorych do-

stwo zamarzniętych ptaków. Na pro
wincji, gdzie ptaki nie mają gdzie
się ukryć giną one w lasach ma-

- „Sami. .
=*.' Na terenie powiatów  Wilen-

szczyzny  komtety obywatelskie|
przystąpiły do masowego oiiżywia-
nia dzieci w wieku szkolnym. Akcja
objęła około 10 tys. dzieci, Wi związ
ku z silnymi mrozami, wszystkie lo-
„kale szkół powszechnych stoją
|pustkami, gdyż dzieci nie przycho-
dzą na naukę, į

Również silne mrozy spowodo-
ša : wały, že przytułki i domy noclego-

moc, jakiej udzielało mu Kowno w we w Wilnie są przepełnione bez-
jego konspiracyjno-terostycznej akcji, |jomnymi.
szczególnie. na terenie Małopolski Z powodu mrozów dobry interes

Wschodniej, > ; rcbią wiašciciele składów  opało-
> Konowalec odbywakonferencje Ziwych, których obroty potroiły się.
litewskimi czynnikami rządowymi. Wypadki podwyższania cen“ na

Narady te, trzymane w tajemnicy,|drzewo i węgiel nie są notowane. (h)
wywołały w sierach dyplomatycz-

Mrozy w Polsce

dca ukraińców

mych zdziwienie, ze względu na kom-
promitującą przeszłość Konowalca.

mujące się od. kilkunastu dni mrozy,
"potrwają jeszcze jalkiś czas, Nadzieje
na zmianę pogody łączone są z no-

3 : ( wiem księżyca, co przypadnie dopie-
roztoczyć bardziej surową anas ro w p.erwszej dekadzie lutego.

\

nad szkołami i polskimi organiząs Mrozy w środkowej Polske osią-
cjami kulturalnymi. Wszystkim mó-  gnęły przeciętną wysokość 16 stopni
wiącym w domu po polsku należy o-;poniżej zera i powodują przy ostrych
debrać pracę. wiatrach wysoce nieprzyjazne wa-

Znamienny jest w artykule apel |runki atmosteryczne.
ks. Kemeszysa do urzędników pań-| *' Mróz bez pokrywy śniegowej mo-
stwowych, aby w stosunkach służ- |że stać się olbrzymią klęską dla rol-
bowych nie używali na przyszłość |n.ctwa, Zachoczi obawa, że oziminy
języka polskiego. mogą wymarznąć na znacznych prze-

: strzeniąch.
Obok mrozów szaleje grypa. Spo-

dziewano się, że.z chwilą nastania
mrozów epidemia grypy zacznie się

ania Nawaszina zmniejszać. Stało zę jednak odwrot-
Siedow, syn Trockiego, zeznał, że|nie i epidemia potęguje się nadal.
nie znał Nawaszina. 3 Poza Folską mrozy dotknęły całą
„Adwokat wdowy po gen. Kutiepo-| Europę środkową.

wie Canipinchi zażądał wczoraj w' W całych Niemczech panują silne
1-ą, rocznicę zniknięcia generała mrozy. Najsilniej dotknięty mrozami
(26.1 1930) wznowienia ewentualne- jest Śląsk niemiecki, gdzie tempera-
go śledztwa. w tej sprawie, gdyby tura ciągle utrzymuje s.ę na pozio-
przy okazji dochodzenia o zamordo- mie 22 st. mrozu. .

waniu Nawaszina ujawniły się nowe Nie notowane od kilkunastu lat
okoliczności dotyczące porwania mrozy nawiedziły całą Syrię i Liban.

Autiepowa. W: Syrii większość kraju jest pokry-
ta grubą warstwą śnieżną. Nad mo-
rzemm temperatura dochodzi do .10-u
st. C. Z powodu mrozów zdarzają się
liczne wypadki zamarznięć, W Ana-
tolii notowano już —25 st. C., w Ka:-

o zezwolenie. Przeniesienia własno” „56 —-2 st. C.
ko gruntu ZE o. ;
|legają w większości wypadków te-| > RY z
(muż systemowi. 4. zezwole- Kronika teiegraliczia

nia nastąpić może m. in. z powodów ** Turecki min. spraw zagr. Aras,
Inatury państwowo-politycznej, Sy-| spotkał się 3 lutego z włoskim min. spraw
stem obowiązujących zezwoleń roz-! zagr. hr. Ciano, w Mediolanie.
ciąga się w zasadzie na tranzakcje, ** W bliskim czasie zajdą duże zmiany
dotyczące conajmniej 2 ha gruntu. Personalne we włoskiej prasie.
W wyjątkowych wypadkach  mini- ** Książęta Kent i Goucester wybiera-

ster sprawiedliwości może jednak ja się do Austrii z wizytą do ks, Windsoru,

zmienić tę granicę wzwyż lub wdół. ** Samolot komunikacyjny z Elisa-
Ustwa daje władzom państwo- bethville spadł około jeziora słonego

realizacji Sebkna. 8 podróżnych i 4 osoby załogi po-
polityki niosło śmierć,

** W Lipsku obdyło się pierwsze walne

wym poważne narzędzie
narodowo - socjalistycznej
agrarnej. Jest pomyślana jako jako
organiczne
zagrodach dziedzicznych. skiego Zjednoczenia Pracy w Niemczech.

= = o. ** Członek Naczelnego Komitetu Arab-
skiego Abdul Hadi odrzucił zaproszenie

reprezentowania Palestyny na  uroczysto-
ściach koronacyjnych w Londynie.

Kto wygrał na ioterii?
Milion zł. — 57592 — (w Zako-

panem). :
160.000 zł. — 45185.
50.000 zł. — 79238.
25.000 zł. — 126834,
20.000 zł. — 46487.
10.000 zł-—66163 175034 181914

! 5.000 zł. — 69786 133230 153339
! 163952.
| , 2.000 zł. — 38038 92328 108364
157587 179428 181428 186533.

( 1.000 zł. 5090 18332 18414
21323 36800 51215 51724 53129

‚ 61936 73701 74575 88917 102349
:107764 109140 120750 127572 129593
{ 138537 147996 161971 162214 186096
, 192148.

Kupując u chrześcijan
najskuteczniej

zwalczasz berobocie
faszystowskiej organizacji młodzie-

Meteorolodzy twierdzą, żeutrzy- |

uzupełnienie prawa o zgromadzenie delegatów. okręgowych  Pol-;

B. sędzia

POZNAŃ. 27.1. W. Sądzie Okrę-
gowym w Gnieźnie rozpoczął się

proces przeciwko byłemu sędziemu
we Wrześni Teofilowi Stachowskie-
mu i byłemu sekretarzowi tego sądu
Antoniemu Krotoszyńskiemu, oskar
żonym o wspólne przywlaszczen:e
sobie około 22.000 zł. z kasy! i depo-
zytów sądowych.

Z aktu oskarżenia wynika, że w
„czasie służby Stachowski dwukrot-
+nie był karany dyscyplinarnie. Spo-

Zakończeniezim
konnych w

ZAKOPANE, 27.1. We wtorek, w

ostatnim dniu ogólnopolskich zimo-

wych zawodów konnych w Zakopa-

nem, rozegrano konkurs pożegnania.

6 konkursu stanęło 27 koni. Wa*

runki przewidywały przebycie 13

przeszkód wysokości 1.20 m, szero-

Ikości 3.50 m, przy szybkości 440 m
na minutę,

Pierwszą, drugą i trzecią nagrodą

podzielili się: por. Latawiec na Zef:-

rze, por. Gerlecki na Szeherezadzie

i p. Strzeszewski na Rysiu, mając po 
|

| W dniu wczorajszym ukazały się
|zarządzenia poszczególnych dzieka-
|nów w sprawie składania legitymacji
do ostemplowania.

Studenci Wydz. Prawa i N. Sp.

mają złożyć legitymacje w terminie.
rok III i IV — 27 i 28 bm., rok II —
29 1 ] — 30; w godz. między 9 a 11.
Po odbiór mają się zgłosić: rok lil

i IV dn. 29.L, o godz. 12, rok II —
30.1, o godz. 12; rok I — 1.IL, o

godz. 11.
Medycyna. Składanie w godzi-

nach przyjęć dn. 27 i 28.1.; odbiór
dn. 28 i 29, przyczem obowiązuje na-

 

oskarżony
o przywłaszczenie 22 tys. zł.

tkawszy się we Wrześni z Kroto-

szyńskim, prowadzącym _ sprawy

prezydialne i depozytowe, Stachow-

ski nawiązał z nim kontakt i razem

popełnili nadużycia, które wyszły

na jaw z okazji skargi prywatnej

przeciw Stachowskiemu i zarządzo-

nej kontroli.
W czasie przesłuch'wania oskar-

żonych doszło kilkakrotnie do ost-

rych starć między nimi, gdyż wza-

jemnie oskarżali się o sprzeniew:e-

rzenie.

owychzawodów
Zakopanem
zero punktów karnych.

- Dalszymi 7 nagrodami podzieliło

się B-miu jeźdzców, mających po

4 punkty karne.
Na zakończenie zawodów. roze-

grano gonitwę włókiem za jeźdzcem,

t.zw. ski-skjoering, na dystansie 1800

metrów, Zwyciężył por. Radwan z

narc arzem Władysławem Trzebunią

na Harcerce w czasie 2,27 BrASATPI.
Rozwadowskim. z. narciarzem .Woj-

ciakiem na Turia i por. Piechockim

z narciarzem Piankowskim na Eol.

 

Baczność akademicy!
Porządek wpisów na U. 5. В.

stępujący porządek: rok VI: od godz.

8.30—9.15; r. V 9.15—410; r. IV 10—

10.45;- r. III 10,45—11,30; r. II 11.30

|-—1245; r. L 1215—13.
Wydz. Mat.-Przyr. Składanie dn.

28 i 29 od godz. 9—11; odbiór w
tychże dniach od 11—13: — Tylko
pierwszy rok dn. 30, od g. 10—12:

Studium -roinicze. Składanie,а.
kursów IV, III i II w dniu 28 bm,, dla
I w dniu 29 bm.. i

Wydział humanistyczny. Dnia 27
i 28 bm., od godz. 10—12.

Po odbiór należy. się stawić oso-
biście u Dziekana.

Przesunięcie terminu płatności
czesnego

W, dniu 27 bm. na murach uni-

wersyteckch ukazało się ogłoszenie

rektora U. S. B. następującej treści:

| Powołując się na $ 3-ci Rozporzą-

|dzenia Pana Ministra Wyznań Reli-

Jgijnych i Oświecenia Publ.cznego z

dnia 6 lipca 1936 r. (Nr. IV—N. S—

8270/36) o opłatach w szkołach aka-.
i A
|demickich przesuwam w idrodze wy-

jątku ustalone zarządzeniem z dnia

12 października 1936 r. Nr. 523 ex,

1936/37 terminy płatności 1-ej raty:

Jak zwykle żydzi!

i

|

opłaty rocznej za bieżący rok aka-
demicki do dnia 10 lutego roku bież.
włącznie.
W związku z powyższym studen-

ci(k:), którzy dotychczas nie uiścił
1-e; raty opłaty rocznej, mogą za-
ległość z tego. tytułu wpłacić w ter-
minie wyżej podanym bez obowiąz-
ku uiszczania ponownych opłat ma-
nipulacyjnej i wpisowego.

(7) W. Staniewicz --
Rektor.

Ujawnienie afery dewizowej w Wilnie
Władze bezpieczeństwa publicz-

nego ujawniły szeroko rozgałęzioną

szajkę - czarnogiełdz arzy,  Szajka
na czele które, stał niejaki Abram

Geler z Wilna trudniła się przemy-

caniem waluty litewskiej i łotew-

skiej do Polski,

Na ślad afery dewizowej natra-

fiono w lśnalinie, gdzie zatrzymano
Gelera z większą sumą gotówki, li-
stów i papierów wartośc.owych.

Według wstępnych dochodzeń,
szajka czarnogiełdziarzy  grasowała
na całym pograniczu, posiadając, w
szeregu miasteczkach granicznych
swoje agendy i przedstawicieli. (h)

 

Dobryop

  

WETERANI U MARSZ.

i
}
t

Г

 

)

 

а! dostarcza„Centroopai“
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ŚMIGŁEGO - RYDZA.

Z okazji rocznicy powstania styczniowego weterani z 1863 r.

EZ złożyli wizytę marsz. Śmigłemu - Rydzowi.



Dom nieletnich „wykolejencow'
Jak pracuje T-wo Przyjacół Dzieci Bezdomnych

Przeč kilku laty powstała wWil-
nie wielce pożyteczna instytucja pod
nazwą „T-wo Przyjaciół Dzieci Bez-
domnych“.

Jak wskazuje nazwa, instytucja
ta postawiła sobie za zadanie, w
miarę zasobów własnych, oraz sub-
wencyj, uzyskiwanych z Zarządu
Miejskiego, dopomagač bezdomnym,
biednym dzieciom. Pomoc ta, acz-
kolwiek udzielana niewielkiej liczbie
dzieci, jest jednak istotna i, co naj-
ważniejsze, nie doraźna, lecz ciągła.

Mieści się T-wo Przyjaciół Dzie-
ci, a raczej przytułelk tego towarzy-
stwa, na ul. Hetmańskiej Nr. 3, w
domu magistrackim.

Nie jest to nawet właściwie przy-
tułek, lub ochronka w pełnym tego
słowa znaczeniu, raczej przypomina
dom prywatny, gdzie, pod opieką
kierownika, zamieszkuje 10 chtop-
ców. Tyluż chłopców mieszkatu i
odżywia się w ciągu dnia, udając się
na nocleg do własnych mieszkań.
Jest to grupa dzieci, wprawdzie nie
bezdomnych, lecz zupełnie ubogich
rodziców, których nie stać nawet na
najskromniejsze odżywienie własnych
dzieci.

W) porównaniu z normalnymi
przyjtulkami, lub ochronkami, pla-;
cówka ta ma zupełnie odmienny:
charakter. Znaleźć tu może przytu-
łek nie kalžiže bezdomne, lub ubogie
dziecko. Gromadzą się tu dzieci 8

GERI LIE STKO|

Zaprzysiężenie
ochotnika

W; dniu 2 lutego r. b. o godz. 11-ej
na stadionie im. Marszałka Józefa

 

zaprzysiężenie ochotników  wileń-
skiego batalionu obrony narodowej.
Przed przysięgą odbędą się uroczy-
ste nabożeństwa w kościele garni-
zonowym o godz. 9-ej, w cerkwi św.
Ducha o godz. 8-ej.

Zagrożone oziminy
Wobec panujących ostrych mro-

zów i minimalnej pokrywy śnieżnej
na polach w powiatach woj. wileń-
skiego, wśród rolników ponuje wiel-
kie zaniepokojenie wobec groźby
zamarznięcia ozimin.

Najbardziej zagrożone są powia-
ty wileńsko - trocki i oszmiański,
gdzie brak jest śniegu. (h)

W pow. dziśnieńskim
mrozy dochodzą do 28 C.
GŁĘBOKIE. W pow. dziśnieńskim

od dwuch tygodni panują silne mro-
zy, dochodzące do —28 C. Brak
śniegu, a w związku z tym i sanny,
utrudnia bardzo ruch kołowy przy
panujących mrozach.

„Dziennik Wileński"
musi się znaleść

w każdym narodowym
domu.

Polskie Radio Wilno

pełnie wykolejone, zepsute ulicznym
trybem życia, niektóre nawet karane
po kilkanaście razy przez sądy dla
małoletnich za najrozmaitsze wykro-
czenia, przeważnie kradzieże.

Całkiem więc zrozumiałem jest,
iż dziecko ubogie, lecz nie zepsute,
nie mogłoby przebywać wśród tei
gromadki, gdyż wkrótce również
mogłoby się wykoleić.
Ciekawą metodę wychowania sto-

suje w tym domu „dla wykolejeń-
ców” Zarząd T-wa.

Otóż idziecko, przebywające tu,
nie jest n.czem skrępowane. Nie ma
tu żadnego. prawie. rygoru, którym
się odznacza każdy normalny przy-
tułek lub ochronka.

Poza ściśle ustalonymi godzinami
śniadań, obiadów i kolacyj, miesz-
kańcom tego domu pozostawia się
absolutną swobodę. Kilku. z nich
chodzi do szkół powszechnych, lub
na kursa wieczorowe. Niektórzy zaś,
nieco „przerośnięci'— nie uczą się
wcale. Po obiedzie, w ciągu paru
godzin, gromadka dzieci, nie zmu-
szona zresztą ido tego, uczy się, pod
kierownictwem instruktora p. Bała-
wako sztuki koszykarskiej.

Materiału dostarcza się dzieciom

bezpłatnie, gotowe zaś wyroby, o ile
są możliwie wykonane, idą na sprze-
daż. Pieniądze, uzyskane ze sprze-
daży, po potrąceniu kosztów mate-
riału, otrzymuje wychowanek,

Do późnej godziny dzieci mogą
dowolnie wychodzić i' przychodzić
do domu, spędzając wieczór na 'ulicy,
lub w kinie,

Lokal T-wa, którego obecną pre-
zeską jest p. idr. Wysłouchowa, skła-
da się z dużej świetlicy, pokoju ro-
bót, dwuch sypialni, oraz-kuchai. Ww
dużej, jasnej świetlicy zainstalowano
aparat rad'owy, poza tem do dyspo-
zycji wychowanków jest kilka kom-
pletów gier rozrywikowych, jak ping-
pong, sząchy, warcaby i inne.

Przebywają tu dzieci w wieku od
lat 10 do 16. Po pewnej pracy przy-
gotowawczej, starsze dzieci kieruje
się do warsztatów koszykarskich,
stolarskich, szewckich i innych, gdzie
uczą się rzemiosła, W, ten sposób,
dzięki idobrej woli kiłku ludzi, sta-
nowiących „T-wo Przyjaciół Dzieci”,
oraz dzięki wyłdajnej pomocy Zarzą-
du Miejskiego, pewna kategoria dzie-
ci bezdomnych i wykolejonych znaj-
duje tu istotną pomoc w najbardziej
ciężkich latach swego życia. (e)
 

3-dniowy kurs dia młodzieżg katolickiej
rozpoczął się w Wilnie

Przedwczoraj z rana rozpoczął się
w Wilnie kurs dla kierownictw ka-
tolickich stowarzyszeń młodzieży
męsk'ej i żeńskiej. Przybyła nań 50
uczestników i uczestniczek z terenu

Pisaidus > Józef |okręgu kalwaryjskiego, trockiego i
iłsudskiego w Wilnie odbędzie się turgielskiego.

Przed rozpoczęciem obrad, o
godz. 9 rano uczestnicy kursu wy-
słuchali Mszy św. w kościele św.
Jana. Potem rozpoczęły się obrady
w sali konferencyjnej Instytutu Ak-
cji Katolickiej. Wstępne przemówie-
nie wygłosił prezes Instytutu, p. dr.
Świerzyński, następnie p. Henryk
Chmielewski
dał syntezę Akcji Katolickiej.
Z kolei p. Roszkowska omówiła. or-
ganizację Akcji Katolickiej w Pol-
sce. Podczas dalszych obrad, p.

domił Magistrat, że udziela dalszej
pożyczki na roboty kanalizacyjne w

żeniem, że peniądze te mogą być
wydatkowane wyłącznie na robo-
ciznę i
do dnia 30 marca br.

Wobec spóźnionego terminu

Przedwczoraj zakończyła się lu-
stracja Katolickich Stowarzyszeń
Miłodzieży męskiej i żeńskiej. Zlu-
strowane zostały przez specjalnego
delegata Stowarzyszenia z Wilna
organizacje w Zdzięciole, Mołczadzi,
Dworcu i Rohotnie. Czwartek, dnia 28 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń; Gimnastyka; Muzyka; Dzien- |
nik poranny; Informacje i giełda rolnicza;

Muzyka poranna; Audycja da szkół; Ko-!
munikat dla Międzynarodowego Zjazdu!
Autom, w Monte-Carlo. 8.15—11.30: Przer-|
wa. 11.30: Poranek dla młodzieży szkół

powsz. 11.57: Sygnał czasu i hejnał. 12.03:'

Płyty. 12.40: Dziennik południowy. 12.50:
Odczyt w języku litewskim. 13.00: Muzyka
popułarna. 15.00: Wiadomości gospodarcze.

 

15.15; Orbis mówi. 15.18: Koncert rekla-

mowy: 15.25; Życie kulturalne miasta i pro-

wincji. 15.30: Codzienny odcinek  powieś-

ciowy. 15.45: Chwilka spoelczna. 15,50:

Płyty. 16.20: Zaczarowane pieniądze — au-

dycja. 16.35: Koncert. 17.00: Jak cudze 

dziecko stało się szczęściem samotnych lu-

dzi — odczyt. 17.15: Muzyka salonowa.
17.50: Kroniki historyczne czeskiego dyplo-

maty. 18.00: Komunikat śniegowy. 18,13;

Wiadomości sportowe. 18.16: Wil. Wiad.
sportowe. 18.20; Produkcja rolna wsi tu-
tejszej, odczyt. 18.35: Płyty. 18.50 Poga-

danka aktualna. 19.00: Utwory Beethovena
w wyk, Leopolda Muenzera. 19.30: Muzyka
taneczna. 20.30: Sosna polska wraca z
ndii — fel. 20.45: Dziennik wieczorny, 20:55

Pogadanka aktualna. 21.00: Sylwetki kom-
pozytorów polskich — Stanisław Kazuro.
22.05: Mała Orkiestra P. Radia. 22.35: Tań- wę z elektrownią miejską w Wilnie swo
czymy. 22.55. Ostatnie Wiad. Dzien. Radio-

wego. 23.00; Zakończenie. |

W; wyniku wspomnianych lustra-
cyj stwierdzono, że młodzież pracuje
intensywnie, a same organizacje,
mimo poważnych trudności, stale

Chmielewski szczegółowo omówił
dążenia
Młodzieży męskiej i żeńskiej, a ks.
Grasew'cz wygłosił odczyt p. t.
„Nasz udział we Mszy św.'.

Obrady popołudniowe kursu po-
święcone były głównie sprawom or-
ganizacyjnym. Rozpoczął je referat
p. J. Roszkowskiej o pracy kierow-
nictwa oddziału stowarzyszenia.
H. Chmielewski zwrócił uwagę ze-
„branych na właściwe prowadzenie
„księgowości w oddziałach a p. J.
„Roszkowska omówiła sposoby zwo-
|ływania i odbywania zebrań w od-

w dłuższej prelekcji, działach. W! końcu przedstawiciel
Związku „Społem” wygłosił odczyt
o spółdzielczości, ilustrując go prze-

' zroczami.
Kurs potrwa trzy dni, | m. r. S.

"Fundusz Pracy pożyczył
200.000 zł. na roboty kanalizacyjne

Zarząd Funduszu Pracy zawia- przyznania kredytu Magistrat. nie mrozami. (m)
kredytu, a'zdoła wyzyskać całego

dokłada-| tylko mniejwięcej połowę,
wysokości 200 tys. zł. z tymzastrze- |jąc z własnych funduszów na ma- (z

„teriały około 150 tys. zł.
; W przyszłą sobotę rozpoczęte

Ina Zwierzyńcu (ul. Fabryczna), ul.
Kalwaryjskiej, ul. Rydza Śmigłego.

Lustracja katolickich organizacyj
się rozwijają. Okazało się przy tym,
iż katolickie stowarzyszenia stale
powiększają "się liczbowo. Warto
więc na marginesie wspomnianych
wizytacyj zaznaczyć, že analog:cz-
nie z przypływem młodzieży do sze-
regów stowarzyszeń Akcji Katolic-
kie, zmniejsza się ilość młodzieży,
pracującej w ramach „Strzelca” lub
„Młodej Wsi”. To jasno wskazuje
na depopularyzację tych organiza-
cyj sanacyjnych. (m)
 

20 proc. urzędników choruje

na grypę
Epidemja grypy przybrała za-

straszające obiawy nie tylko w u-
rzędach wileńskich ale i prowincjo-
nalnych „zapadło na grypę z śórą 20
proc. urzędników.

Na grypę choruje ponadto 3 tys.
młodzieży w wieku szkolnym, nie
licząc innych obywateli, których
liczba dochodzi do 2 tys. osób.  (h)

Uigowa taryfa elektryczności dla kin
Magistrat na posiedzenu w dniu

wczorajszym uchwalił ulgę w opła-
tach dla kn. Prąd używany w ka-
binie zostanie oddzielony na osob-

ny licznik i będzie opłacany o 10 gr.
taniej, niż światło.

Zmiana obowiązuje
tego.

od 1-go lu-

Likwidacja elektrowni kolejowej
Dyrekcja Kolejowa zawiera umo-

i przestaje sama produkować prąd,
a zajmie się tylko rozdziałem prądu!

miejskiego dla dotychczasowych
ich abonentów. Urządzenia elek-

trowni kolejowej będą nieczynne
ale zostaną jako rezerwa.

Katolickich Stowarzyszeń

P. Jan Drawnel
zwolniony

W dniu wczorajszym aresztowa-

ny przed kilku dniami młody dzia-

łacz narodowy p. Jan Drawnel zo-
stał zwolniony z więzienia na Łu-

kiszkach za kaucją.
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"Kronika wilenska
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
W poludniowych dzielnicach pochmur-

no i opady šniežne, poza tym došė pogod-

nie.

Jeszcze w całym kraju mroźno.

Umiarkowane wiatry wschodnie i po-

„wschodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany w duchowieństwie, Na

jmocy zarządzenia J.E, ks. Arcybis-

kupa-Metropolity, w składzie oso-

sbistym duchowieństwa Archidiecezji

Wileńskiej zaszły w ostatnich dniach

następujące zmiany: ks. Zygmunt Po-

mian, dotychczasowy preiekt w So-

kółce, mianowany został rektorem

kościoła w Zalesiu koło Głębokiego:

ks. Czesław Sztejn proboszcz parafii
w Werenowie, na proboszczado Ra-
dunia; ks. Józef Król, proboszcz w

parafii Balingródek, naznaczony na
proboszcza do parafii Jazno; ks. Ka-
zimierz Mitka, wikary par. Farnej w

Lidzie, mianowany proboszczem w

Balingródku;.ks.Adolf Ołdziejowski

proboszcz pat.w Juchnowcu, na pro-

boszcza w Dojlidach; ks. Walerian

Sześciuk, administrator kościoła w
Dojlidach, na administratora parafii
w Juchnowcu; wreszcie ks. Leon
Ławcewicz, administrator parafii Ja-
zno, na adminstratora parafii w We-

renowie. (m) `
Z MIASTA.

— „Na narty i polowanie do Wil-
na“, Kolo Wilnian przy Towarzy-

i
Ifudniowo-

P.lstwie Rozwoju Ziem Wschodnich w
Warszawie, wraz z Ligą Popierania
Turystyki, uruchamia towarzyski po-
ciąg popularny p. h. „Na narty i po-
lowanie', Odjazd z Warszawy w dn.
30 stycznia, gadz. 15-ta; powrót do
Warszawy: w dniu 2 lutego, g. 24.00.
—Gwałtowny wzrost żebractwa.

W ostainich czasach społeczny ko-
|mitet do walki z żebractwem i włó-
częgostwem, stwierdził gwałtowny
wzrost żebraków. W. ostatnich paru
tygodniach zarejestrowano 30 nowych
żebraków, gros jednak osób, trudnią-
cych się żebractwem, wymyka się
ciągle rewidentom komitetu. Wspo-
mniany wzrost tłumaczy się wielkimi

 
| -— Czapki kominiarki dla policji.
Komenda P. P. otrzymała transport

oe kak a policjantów,
pełniących służbę. na posterunkach
ulicznych, patrołowych w mieście i

że muszą być wydatkowane będą roboty około budowy kanału po wsiach. (h)
| -— Zmiana trasy ruchu kołowego
na pł. Katedralnym. Starostwo grodz
kie Wileńskie komunikuje, że z

| dniem 26 bm. ruch kołowy na pl.
Katedralnym będzie się ał
'obck katedry, a nie jak dotychczas,
'ul. Magdaleny: koło gmachu Urzędu
, Wojewódzkiego.

{ SPRAWY AKADEMICKIE.
— Uruchomienie łaźni akade-

mickiejj W związku z otwarciem
Un'wersytetu Zarząd Aikademickie-
go Ośrodka Zdrowia U. 5. В. м Wil-
nie oddział „A'” uruchamia z dniem
28 stycznia rb. łaźnię przy ul, Uni-

‘

wersyteckiej 4. Rozklad dni i opla-
tyjak dawniej.
— Sodalicja Mariańska Akade-

— Pożary. Straż pożarna w ciągu dnia

wczorajszego była dwukrotnie wzywana, a

mianowicie: na ul. Śniegową 20, gdzie w

mieszkaniu Konstantego Ptasznika wybuchł

pożar, oraz na ul. W. Pohulankę 17. W obu

wypadkach straż pożar ugasiła. (h)

 

`оаi

Teatr i muzyka
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15, po cenach propagandowych,
raz ostatni powtórzenie komedii W. So-'
merset-Maughama „Oto kobieta”.

Jutro (w piątek) — z powodu próby

generalnej nowej premiery —- przedstawie-

nia nie będzie.

W sobotę wieczorem dana będzie nowa

premiera sezonu, sztuka Władysława Fodo-
ra p. t. „Tajemnica lekarska”, Utwór ten

porusza aktualny problem z życia współ-

czesnego, w którym Fodor rysuje. konflikt.
między pracą zawodową kobiety a jej obo-

wiązkami małżeńskimi, konflikt, prowadzą-
cy do drażliwych i dramatycznych powikłań
w rodzinie. Bohaterka sztuki, lekarka z
zawodu i zamiłowania, jest w sztuce Fo-
dora jak gdyby przedstawicielką całej rże-
szy kobiet zamężnych a pracujących zawó-
dowo, zmuszonych nieraz wybierać między

szczęściem w małżeństwie a powołańiemdo
tej czy innej pracy.

— „Tempo 120*, współczesna komedia,
zostanie powtórzona w najbliższą niedzielę,
na popołudniowem przedstawieniu, po ce-

nach propagandowych.

TEATR MUZYCZNY LUTNIA —- TYDZIEŃ

PROPAGANDY TEATRU.

Dziś komedia muzyczna „Całus i nic
więcej". Ceny miejsc od 25 gr. :

— Występy Baletu Wiedeńskiego. -Pod
kierownictwem artystycznym Mini Klein
Mosbach, wszechświatowej sławybaletwie-
deński wystąpi dwukrotnie na scenie Tea-

tru „Lutnia”, t.j. w sobotę, dn. 30 stycznia
i w niedzielę 31 stycznia.

— Wieczór walców pod dyrekcją Jana
Straussa. — W dniu 3-cim lutego Wilno o-

oczekuje niezwykła atrakcja — oto Jan
Strauss, kompozytor i dyrygent wiedeński,

przyjeżdża do Wilna, aby zadyrygować u-
tworami własnymi jak również walcami Jó-
zefa, Edwarda Straussa. W programie naj- .

wybitniejsze utwory tych kompozytorów w

wykonaniu orkiestry symfonicznej.

Z za kotar studio
TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA KAZURY —

audycja radiowa.
XIV audycja z cyklu „Sylwetki kompo-

zytorów polskich* dn. 28.1., o godz. 21.00
przyniesie utwory Stanisława Kazury, mu-
zyka znanego nie tylko ze swych kompozy-
cji, lecz także ze swej pracy pedagogicznej
i organizacyjnej. Kazuro jest również auto-

rem popularnym podręczników szkolnych.

Jemu wreszcie zawdzięczamy wychowanie

muzyczne licznych rzesz młodzieży, oraz
istnienie chórów, które Kazuro otacza
szczególną opieką. Dla chórów tych skom-

ponował artysta wiele cennych utworów. W
audycji, poświęconej jego twórczości, usły-

szą radiosłuchacze kompozycje fortepianowe
kameralne, pieśni oraz fragmenty z opery

„Powrėt“. Różnorodność ta stworzy pełny į 1
mikėw U.S.B. м Wilnie oglasza, że
w dn. 28 bm. o godz. 17-ej w lokalu
własnym (Wielka 65) odbędzie się
zebran'e sekcji apologetycznej z re-
feratem sod. Fr. Beudiga. Obecność;
członków obowiązkowa. Goście mi-'
le widziani. Žinių

— „Olimpijski šledž“ to okazja.
naknijebigo zakończen'a karnawa-,
łu. Cały U. S. B.-spotyka się w naj-
bliższą niedzielę
już „Wesołym Lektoracie Tańca" w;
dobrze ogrzanych salonach hotelu;
„Europa“, gdzie za złotego spędzi- |

na przedostatnim |

my osiem in najweselszej za-
bawy.

į WYPADKI.
\ — Zamach samobójczy bezdomnego.

Išezrobotny wlėezęga 49-letni Wernikowski
zamieszkały w t. zw. „Cyrku“ przy ul. Po-
łockiej 4, będąc w skrajnej nędzy wczoraj

wieczorem w poczekalni Dworca kolejowe-
go targnął się na życie wypijając większą

dozę esecji octowej. Lekarz pogotowia ra-
tunkowego po przepłukaniu żołądka
skierował Wernikowskiego do szpitala 2y-
dowskiego. (h)

!

|

obraz, oddający rodzaj twórczości Kazury.

Udział w koncercie wezmą liczni soliści
ovaz chór i orkiestra Polskiego Radia, pod
dyrekcją kompozytora.

„SAK CUDZE DZIECKO STAŁO SIĘ
SZCZĘŚCIEM SAMOTNYCH LUDZI* —

Pogadanka przez radio.
Ludzie bezdzietni odczuwają pewną pust- -

kę w swym życiu, i dlatego zdarza się czę-

sło. że biorą na wychowanie dzieci cudze.

Obecnie akcja umieszczania dzieci, nie mają

| cych rodziców, w rodzinach bezdzietnych

prowadzona jest planowo i racjonalnieprzeż

instytucje opieki społecznej. Dzięki niej, -
wiele dzieci znalazło dom i rodzinę, wielu
samotnych ludzi wprowadziło dziecko do
swego pustego domu. Wychowanie dzieci,
nie mających rodziców w rodzinach zastęp-

czych, będzie tematem pogadanki radiowej, —

którą wygłosi w dniu 28.1, o godz. 17.00
Róża Kisielewska-Zawadzka. Wobec dąże-
nia Ministerstwa Opieki Społecznej do roz-
szerzenia akcji tworzenia rodzin zastęp-
czych na całym obszarze Polski, pogadanka -
powinna specjalnie zainteresować pracow-
ników opieki społecznej, instytucyj samo-
rządowych i prywatnych.
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HELIOS Oki Moja Maleń a leży zamienić na nowe w odpowied-
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CHRZEŚĆ. SKLAD OPALOWY KUPNO Ii ua уе ра Вн, Pogotowia Ratunkow.

i SPRZE
 

sobnem wejściem.
SEA: Mostowa 7—3.

Futro |

St. Cheł NE.

„WĘ GLOOPAŁ"
L. DOBUŻYŃSKIEJ

Zarząd с

поищ karetkę dla Pogotowia Ratun-
miejski uchwalił nabyć
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FANATYK
Powieść współczesna.

— A kiedy.. kiedy to było? —
zapytał Jarowy, starając, się ukryć
lekkie drżenie głosu. °

Nie pamiętasz, Zdaje
się, przed tygodniem...
— Wiem dokładnie, mamusiu —

ślach, żeprawie nie słyszał jej słów. powitanie
Zrozumiał jedno — Bunder
przyjść za wszelką cenę, więc on, | postrzeżenie, ponieważ uwagę

Jarowy, miał spędzić dzisiejszy wie- wszystkich pochłonęły dalsze słowa
czór w towarzystwie człowieka, co Bundera.

Się Jarowego i Bundera
chciał wypadło ot'cjalnie. Przeszło to nie-

! Nato?

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Prawdopodobnie miała słuszność,

ponieważ w tej samej chwili Natalia

wzięła ze stołu puhar kryształowy,

wyjęła z niego ładne róże, a włożyła

kwiaty przyniesione przez Jarowe-

go, udając przy tym, że nie widzi

karcąceśo spojrzenia matki,

‘ — To było powiedziane bardzo

znacząco i przejrzyście, mamusiu —

oświadczyła spokojnie. Ale ty

nawet nie podejrzewasz, jak umie

twoja córka ocenić, jeśli ktoś jej

okaże trochę serca i prawdziwej

przyjaźni :— tego nie można zastą-

pić winem, drogimi zakąskami ani

całą kwieciarnią...
Nato! — zawołała przestra-

szona matka. — Bój się Boga! Gdy-

by Ludek słyszał...
— Uroczystość zaczyna się bu-,

rzą — pomyślał Jarowyti zakłopo- |

tanym uśmiechem przesunąłdłonią!

po włosach. — Nata jest bojowo,

usposobiona. Brakuje tylko, by rze-

czywiście Bunder zaraz się zjawił...

— Całe szczęście, że teraz musi

dzwonić! ciągnęła ZREDA

ADMINISTRACJA: Wilao, «l, Mostows |,

CKNA OGŁOSZEŃ; za wiersz milimetr. praed tekstom | w tekśsie

słowo sł 015, 5

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZY

*

dziewczyna. — Gdyby tylko o mnie
posłałabym mu  natych-,chodziło,

miast klucze od zamku i od zatrza-
sku, aby mógł wchodzić niepostrze-|
żenie do mieszkania...

— Zastanów się, Nato, co ty wyr
gadujesz? — zawołała  Miłyncza-
kowska. — Co pan kom'sarz o nas
pomyśli?
—Będzie na pewno lepszego

zdania, niż na początku — ucięła
Natalia.

Jarowy przybladł nagle,
krzesło i usiadł.
— Przepraszam panią bardzo —

zwrócił się do Młynczakowskiej, —
Może to się pani wyda niedorzecz-
ne, ale chciałbym zapytać, czy pan
Bunder naprawdę miał klucze do

odsunął

|tego mieszkania?

— Oczywiście Zdarzało się nie-
raz, że nikogo nie było w domu, na-
"wet służącej, Przecież nie wypadało,
by: czekał na schodach. Później nam“
zaginął klucz od zatrzasku, więc Kus;
dek swój zwrócił.

 

odpowiedziała dziewczyna. — Tego
„samego dnia, kiedy pan komisarz do
nas się sprowadził,

Jarowy zupełnie wyraźnie przy-
pomniał sobie dwa szczegóły, nad
iktórymi dotąd sę: nie zastanawiał.
|Pierwsześo dnia nie słyszał dzwon-
|ka, gdy Bunder tu się zjawił i do-
wiedział się o jego przyjściu, gdy
zwrócił uwagę Natalii, że ktoś roz-
mawia w przedpokoju. Po dwóch
czy trzech dniach pił herbatę w tym
pokoju i Bunder znów przyszedł —
tym razem na pewno dzwonił.

Stwierdzenie tych okoliczności
miało ogromne znaczenie — ozna-
czało to, że w dzień Śmierci .Bore-
wicza do tego mieszkania Bunder
mógł wejść przez nikogo nie zau-
ważony i tak samo mógł wyjść.

— Byłam dziś u Ludwika — opo-
wiadała Natalia, — Robił wrażenie
trochęprzygnębionego, ale mówił,
że matka się czuje znacznie lepiej i
że wieczorem przyjdzie prawdopo-
dobnie. A to wszystko — wskazała
na stół — wygląda na zapowiedź
wizyty.
obyt tak pogrąžony w my-

szynne ód godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATT, miesięcznie, a odaoszcniem do.

prawe umiasr Tor

NSKI.

miar drzkw

|

Draken A Ouriskdšioga,Blilno, Mastah B

do którego był niemal pewny, že to“
on właśnie zamordował Borewięza.
Tego chciał uniknąć.
— Panno Nato! — Zdaje się pani

nie zna jedne; przykrej okoliczności
— zaczął pośpiesznie w obawie, że
lada chwila rozlegnie się dzwonek
w przedpokoju. — Wczoraj na roz-
kaz władzy przeprowadziłem re-
wizję w mieszkaniu pana Bundera.
— Wiem. Dziś sam mi o tym po-|k

wiedział.
— Tak? Więc... spotkanie w tych

warunkach byłoby dla nas obu bar-
dzo nieprzyjemne i dlatego...

Jakto? Pan sądzi że Ludwik
się będzie boczył?... Ależ wprost
przeciwnie! Nastawał by pana za-

prosić koniecznie dodał jeszcze coś

w tym rodzaju że wczoraj był ogrom
nie - zdenerwowany i teraz żałuje,
jeśli w stosunku do pana zachował
się, być może, szorstko...

Jarowy usłyszał dzwonek i już
nie zdążył odpowiedzieć. Gdyby te-
raz odszecł, wyglądałoby to na u-
cieczkę. Nie miał powodów do ucie-

—Panie pozwolą sobie przedsta-
wić nieproszonego gościa — moja
kuzynka pani Stełania Oraczowa.
Zupełnie niespodziewanie przyje-
chała dziś wieczorem z Łodzi. Ośmie
liłem się ją przyprowadzić w na-
dziei, że pani domu nie weźmie mi

tego za złe.

— Przepraszam najmocniej... —
zaczęła Oraczowa, lecz Młyncza-

kowska przerwała, zapewniając go-

rąco, że się cieszy bardzo i że ku-
zynka pana Ludwika powinna sę
czuć tutaj jak u siebie w domu.

Wszyscy zasiedli do stołu i ko-
lacja się zaczęła.

Pani Oraczowa robiła wrażenie
inteligentnej, dowcipnej kobiety,

która dużo podróżowała i umiała o

tym opowiedzieć w lekkiej ciekawej

formie, Jarowy też podtrzymywał
rozmowę z niezwykłym jak na niego

'|ożywieniem — a jednak przy stole

panował zimny wymuszony nastrój
i wyglądało na to, że pozostała

część towarzystwa czyniła nadludz-

kie starania, by z Bundera i z jego

kuzynki od czasu do czasu choć kania przed tym człowiekiem, raczej
| przeciwnie.

Mimo  obustronnych wysiłków:
słówko wyciągnąć.

(C. d. n.)

ju lub przesyłką pozstową al. 2 gi. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, sagranicą uł. 6—

Nie pórrskająsysk przez 50"
ogłotzoćń | ale przyjmuje ratirysteć m'bjieg,

 

KA emana TOWN

(5 łam.) 40 gr. Komunikaty 1, 1— za mm, jedzoszp, nekrolog! 40 gr. за teksiem [10 łam) 15 grDrobas ogłoszenia w dziale ogłosueniowym za

owe Waste st 025 Kroniks rodaksqlsz ! komsnikaty na wiersz druku 30 gr. Za ogłozsenia syfrowe | tabelaryszne o 2594 grota + ae 6 Admiy stresja zasiraoga sobie
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