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WARSZAWA. Zanosi się po-

dobno na ostry konflikt pomiędzy

Izbami ustawodawczemi a rządem.

Zaczęło się to już w roku ze-

szłym, gdy senator Kozłowski, były

premier, na plenum Senatu jako ge-

neralny referent budżetu wystąpił

przeciw rządowi. Wówczas nie u-

czyniło to większego wrażenia.

Później marsz. Prystor wszedł w

* zatarg z wicepremierem Kwiatkow-

skim z okazji słynnej wycieczki po-

słów i senatorów organizowanej

przez p. Kwiatkowskiego do kiku

ośrodków inwestycyj państwowyjch. į

P. Prystor zaprotestował przeciw

temu, ażeby posłowie i senatorowie

odbywali wycieczki na koszt rządu i

postawił na swojem.

Przed paroma miesiącami na ple-!

num Senatu sen. Rostworowski

zaatakował premiera, gen. Skład-

kowskiego, o jego stosunek do par-

lamentu.

Tydzień temu toczyła się znowu

ostra utarczka w senackiej komisji

budżetowej między kilkoma senato-

rami a premierem Składkowskim- o

lekceważenie izb ustawodawczyłch.

Groźny jest też konflikt między

komisją budżetową Sejmu a min.

Poniatowskim 0 lasy państwowe.

Komisja budżetowa, wbrew opozycji

p. Poniatowskiego, uchwaliła wnio-

sek, by plan użytkowania lasów był

zatwierdzany przez parlament.

Ten zatarg idzie coraz głębiej.

Chodzi o plany inwestycyjne p.

Kwiatkowskiego. W. środę marsz.

Prystor zaprosił do siebie na nara-

dę członków poprzedniej i obecnej

komisji budżetowej Senatu. W trak-

cie narady wielu senatorów wystę-|

powało przeciw projektom inwesty-

cyjnym wicepremiera, dowodząc, iż

wniesienie ustaw inwestycyjnych

jest niezgodne z konstytucją, że ze
względu na swój charakter niejako

drugiego budżetu powinny były być

złożone już w listopadzie, nie zaś

dopiero w styczniu. Podnoszono ko-

nieczność zwrócenia się do rządu o

wyjaśnienia w tej sprawie, a nawet
grożono ewentualnem odrzuceniem

ustaw bez żadnej debaty.

W/ czwartek toczyły: się rozmowy

z rządem.

Tegoż dnia odbyła się na ten

sam temat narada, w której wzięli

dział: b, marsz. Sejmu Świtalski, b.

premier Kozłowski, b. min. sen. Za-

rzycki oraz posłowie Dudziński, ks.
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P. Rzymowski a dziennikarstwo
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Osiński i Stanżak. Jak widzimy, w

tej naradzie uczestniczyli dygnitarze

z czasów rządów p. Sławka.

Po południu wczoraj u marsz.

Prystora odbyła się znowu pouina

herbatka, podczas której mówiono

znowu o tem samem.

| Wreszcie przedwczoraj odbyła

| się konferencja na Zamku. W, konie-

(rencji tej uczestniczyłi;: marsz. Rydz-

1

TOKIO 29.1. Agencja Domei do-

nosi: Przyczyną niepowodzenia misji

gen. Ugaki jest zerwanie rokowań z

wyznaczenia kandydata na stanowi-

sko ministra wojny. Przed zawiado-

mieniem cesarza 0 złożonej misji

gen. Ugaki oświadczył, że podaje

się do' dymisji jaka generał, Po

konferencji z cesarzem gen. Ugaki

przyjął dziennikarzy, którym о-

świadczył, że sytuacja w kraju i za-

granicą jest ciężka. Doniosle zagad-

nienia społeczne nabierają «w obec-

nej chwili ogromnego znaczenia,

igdy tymczasem sytuacja wewnętrz-

na kraju nie jest wyjaśniona. Z nie-

' pokojem patrzymy w przyszłość Ja-

ponii. Zrobiłem, co m „ aby u-

łormować nowyrżąd, stosownie do

polecenia cesarza. Starałem — 516

przestrzegač zasady, aby rząd re-

prezentował politykę narodową, о-

partą na trwałej jedności narodowej,

W ten sposób zamierzałem wyzna-

czyć nową drogę dla rozwoju sytu-

acji w kraju. Niestety, zmuszonyby”

łema, zrezygnować z zamiaru tworze-

nia rządu. Niepowodzenie misji jest

moją wyłączną winą. Bardzo mi

przykro, że zawiodłem cesarzai

 

CZAREK DZKAZEDOR ROZ A ASA

Kronika telegraficzna
: ** Frachtowiec holenderski „Jonge Ja-

cobus' zatonął dziś u wybrzeży portugal-

skich. O losach 32 ludzi, stanowiących za-

łogę statku, brak wiadomości,

** Włoski statek „Rampino”, przy wy-

dobywaniu zatopionych okrętów, odnalazł

na głębokości 40 mtr. statek japoński, za-

piony przez łódź podwodną niemiecką w

czasie wielkiej wojny. Zatopiony statek za-

„wiera transport cennych towarów. Załoga

| statku „Rampino“ zamierza wydobyć cenny

( ładunek.

** Kanadyjski budżet obrony narodowej

na rok 1937/38 wykazuje wzrost o 11.600.000

| dolarów, przeznaczonych na dozbrojenie sił

zbronych Kanady. :

** Z Sevilli donosžą, iž gen. Oueippo de

Llano jest lekko niedysponowany.

** W Kijowie zakończył się 14 nadzwy-

czajny kongres Sowietów Ukrainy, który

przyjął projekt nowej konstytucji. -

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wydział Wyiko-

nawczy Związku Syndykatów Dzien |

nikarzy R. P. powziął wczoraj u-|

chwałę, aby wystąpić z enuncjacją w

związku z orzeczeniem — Polskiej
Alkademii Literatury w sprawie p.

Rzymowskiego, oskarżonego przez

prasę o popełnianie plagiatu. W. o-

| domo, ustęp dotyczący pracydzien-

, nikarskiej. Enuncjacja Związku Syn-

'dykatów Dziennikarzy stwierdził, iż

'p. Rzymowski nie jest członkiem

‚ żadnej organizacji dziennikarskiej.

  

przedstawicielami armii wsprawie |

_„ inie zastąpiona ścisłym stosowa

rzeczeniu tem znalazł się, jak wia--

iwo

Wilno, Sobota 30 styczn
Liamatus

\
{

Śmigły, premier Składkowski i wi-

cepremier Kwiatkowski.

W. kołach zbliżonych do Zamku

„nówi się, iż wiceprem. Kwiatkowski

„ma już dość intryg" i że gotów jest

postawić całą sprawę na ostrzu no-

(ża, Z opowiadań "tych należałoby

wnioskować, że czynniki decydujące

nie cofną się nawet ewentualnie

przed rozwiązaniem izb.

zdaję sobie całkowicie sprawę z od-
powiedzialności, : jaką ponoszę
przed narodem. : k

"JAK SIĘ ROZWINIE SYTUACJA.
TOKIO 29.1. Ag. Domei donosi:

rozłam w istniejących partiach poli-
tycznych iorganizacja nowej partii
Oto, zdaje się główny wynik obecne-:
go przesilenia gabinetowego zda-
niem kół politycznych przywódcy
armii domagają się, aby nowy gabi-

MADRYT 29.1. Radiostacja po-

wsłańcza donosi z frontu mądryc-

kiego, że lotnicy narodowi zrzucili

dziś na Bilbao nowe proklamacje, w

których stwierdzają, że w odróżnie-

niu od lotnictwa rządowego nie bom

bardują ludności cywilnej. Prokla-

macja powstańcza uprzedza, że

„okazywana dotąd dobra wola w

stosunku do Basków zostanieobec-*
niem

jpraw wojennych. Lotnictwo po-

wstańcze ma możność zniszczenie

Bilbao i całego okręgu przemysło-

wego. Jak dotąd, nie chcieliśmy

| stosować tych metod, teraz jednak,

| po zbrodniach, jakie miały miejsce,

nasze dobre intencje muszą być

zmodyfikowane”. :

| MADRYT 29.1. Havas donosi, że

po nocnym ataku oddziały rządowe

zajęły prawie w całości Park Za-
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Sprawa dewaluacji
WARSZAWA. Wczoraj komisja

budżetowa Sejmu obradowała nad
reliminarzem długów państwowych.
zczegółowy referat wygłosił pos.

Hutten-Czapski, w dyskusji poruszo-
no między innymi sprawy walutowe
i ograniczeń dewizowych. Zabrał
też głos wicepremier i min skarbu

Kwiatkowski, który m. in. powie-
dział.
Tempo odłużenia państwa zmniej-

sza Się. `
W. r. 1936, mimo bardzo intensyw-

nego ruchu inwestycyjnego zadłuże-
nie wzrosło o ok. 200.000.000zł., pod:

Gen. Ugaki podał sie do dymisji
Nowy gabinet japoński tworzy gen. Senjuro Hajaszi /

t

net nie wchodził w żadne kompro-.

misy: z partiami obecnymi, aby prze-
prowadził reformę parlamentu i or-

dymacji wyborczej, Koła tinansowe i

gospodarcze są bardzo. rozżalone, że
gen. Ugaki nie zdołał utworzyć ga-

inetu.

NOWY PREMIER.
TOKIO 29.1. Ag. Domei donosi:

Cesarz powierzył b. ministrowi wo-

ny gen. Senjuro Hajaszi misję utwo-
rzemia nowego gabinetu. ;

:
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chodni oraz przestrzeń około 600
mtr. położoną na prawo od parku.

Atak był przeprowadzony w czasie
wielkiej wewy, w kompletnych ciem

nościach. Walka była niesłychanie
zacięta, w wymiku zaś powstańcy

musieli się cofnąć. Zdobycie Parku
Zachodniego ma duże znaczenie
strategiczne, gdyż przecina połącze-

nię powstańców ze szpitalem i resz-

tą odcinka. Oddziały powstańcze

zajmujące zabudowania szpitala,

znalazły się w sytuacji krytycznej.

NARODOWCY ZAPRZECZAJĄ
IJEREZ DE LA FRONTERA 29.1.

Rozgłośnia powstańcza w komuni-
kacie o godz. 8 m. 15 zaprzecza wia*

domościom o zajęciu całego Parkw

Zachodniego w Madrycie przez woj-

ska rządowe.

Śnieżyce na p
KRAKÓW 29.1. Cały, dzisiejszy

dzień w Krakowie i w województwie

krakowskim pada gęsty śnieg przy

wietrznej pogodzie. Na ulicach u-

tworzyły się. zaspy śnieżne, utrud-

niające ruch kołowy. i pieszy. Zarząd

miejski przystąpił do uswwania na-

gromadzonego śniegu i wywożenia

go. Do akcji tej zmobilizowano

|wszystkich pracowników zakładu

oczyszczania miasta. Oprócz dozo-
|rców domów, setki ludzi zajętych
jest na ulicach miasta usuwaniem
zasp śnieżnyjch. Dla utrzymania ko-
munikacji tramwajowej uruchomio-

| no pługi śnieżne, które pracują bez

' przerwy zabezpieczają nieregularną

zresztą komunikację tramwajową.

Zarząd dróg państwowych  uru-

chomił na drogach publicznych płu-

gi śnieżne dla uniknięcia przerw w

komunikacji. W godzinach rannych

z powodu zasp śnieżnych został

wstrzymany ruch autobusowy na

linii Kraków — Wodzisław, łączą-

ołudniu Polski
cej woj. krakowskie z woj. kielec-

kim.
Pod Rudawą na linii Trzebinia —

Kraków ugrzęzła w śniegu lux-tor-

peda. Pasażerowie przesiedli się do

pociągu osobowego i ruszyli w dal-

szą drogę.
Równoczenśie z obfitymi opadami

śnieżnymi zaobserwowano b. znacz-
ną zwyżkę temperatury. Ostatnie
śnieżyce uszkodziły również przer,
wody. telefoniczne, |

ŁUCK 29.1. Od wczoraj pada na,

Wołyniu obfity śnieg przy silnym,
wietrze. Na drogach potworzyłysię |

zaspy, utrudniające komunikację,|

Połączenie autobusowe zDubnem'

zostało dziś przerwane. Zachodzi!
również obawa, że jutro zostanie,
wstrzymana komunikacja autobuso-|
wa z Włodzimierzem. W: ostatnich,
godzinach siła wiatru jeszcze się.
wzmogła: W. mieście tworzą się za-|

spy śniegu, które robotnicymiejscy)!
usuwają, nieustannie,

czas gdy w okresie 4-ch lat po-

przednich wzrost sięgał rocznie
400—4%50 milionów.

Stanowisko rządu co do sprawy
dewaluacji jest znane. Oczywiście,

dewaluacja mogłaby przynieść pew-

ne plusy, jak wyrównanie cen w złor
cie do poziomu światowego, wzmo-
żenie ekspansji eksportowej i t. d.

Jednak mamy zupełnie specyficzną

strukturę przemysłu, ponadto inną
jest sytuacja w okresie zniżki cen,
jak to miało miejsce w czasie de-

waluacjiw niektórych innych kra-

jach, a inną w czasie znacznej zwyż-

ki cen, w pierwszym rzędzie surow-

ców, od których importu jesteśmy

uzależnieni. Przy obecnej więc ro-

snącej tendencji zwyžkowej cen 0-

bawiaćby się należało, że skok cen

mógłby przekroczyć całą marżę de-
waluacyjną. Gdyby zarobki i płace
zaczęły zwyżkować w okresie, w
którym wszyscy pozbawieni byliśmy
rezerw, a więc skarb państwa i

wszystkie przedsiębiorstwa gospo-

darcze (zarówno przemysłowe ja
rolnicze), to oczywiście skutki de-
waluacyjne byłyby zjedzone bardzo

szybko. Przecież nie idzie o żadne

teoretyczne oderwanie poziomu

płac wewnętrznych w stosunku do
innych krajów, ale raczej o stosunek

zame cen w stosunku do złota.

u leży istota zagadnienia. Dewalu-

acja miała być elementem, który

miał zmniejszyć nacisk budżetw pu-

blicznego na życie prywatne. Po

przeprowadzeniu bardzo skrupjulat-

nych obliczeń doszliśmy do stwier-
dzenia, że operacja dewaluacyjna w

okresie poważnych prac inwestycyj-

nych musiałaby wpłynąć na dalszyj

bardzo znaczny wzrost budżetu
brutto i wytworzyć nowe silne na-

pięcie deficytowe. Skoro nie byłoby
rezerw na pokrycie tego deficytu i

wobec wyczerpania rynku  pienięż-
nego, nie pozostałoby nic innego,

jak tylko zwaloryzować podatki, a

jeżeliby przypadkiem przy tej bar-

dzo śliskiej operacji posunięto się
naprzykład w  poborach urzędni-

czych o krok za daleko, to musiano-

by podatki nadwaloryzować. Oczy:
wiście pogorszyćby to mogła znacz-

nie całą sytuację w Polsce. Nasz u-

strój gospodarczy reaguje znacznie

czulej i szybciej, aniżeli w innych

państwach. U.nas na sam odgłos de-

waluacji dokonanej zagranicą, mimo

oświadczeń rządu, że dewaluacji nie

będzie, ceny zaczęły tak zwyżko-

wać, żę zmuszeni byliśmy je hamo-

wać nawet środkami mechaniczny-

mi Dlatego też stanowisko rządu w

sprawie dewaluacji jest trwale zde-

cydowanie negatywne i stanowcze.

W kwestii ograniczeń- dewizo-

wych min. Kwiatkowski skreślił, iż

jakkolwiek reglamentacja dewizo-

wa ma dużo cech ujemnych i przy-

krych dla obywateli, ma jednak je-

den czynnik pozytywny. Zmierza do

reform w dziedzinie zaopatrywania

się w surowce, do przechodzenia z

surowców zagranicznych na krajo-
we. U nas proces ten zaczyna się
dokonywać tam,+ to jest i-
we, a więc w dziedzinie produkcji
włókna, tłuszczów itp.

INiemcy<nie dostaną
Angoli

LIZBONA 29.1. Rząd po

ogłosił następujący omunikat:

rząd portugalski nic nie wie O żad-

nej umowie Portugalii z  Niemcami

w sprawie Angoli. Posłowie portu-
galii zaprzeczyli tym pogłoskom;

chociaż rząd jest przekonany ©
czelności tych oświadczeń, ponż

pogłoski na ten temat szerzone są
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Zapowiedziany na sobotę, 30-ty
stycznia 1937, w czwartą raczn.cę

do;ścia do władzy, mowy Fuhrera .
kancierza Hitlera oczekuje się po-
wszechnie z zaciekawieniem bardzo

zrozumiałym. Bęczie to pierwsza
wielka mowa w Re chstagu od 7-g0

marca 1936, gdy kanclerz Hitler o-

znajmił zajęcie pasa rozbrojanego w

Nadrenji, zerwanie paktu reńsk.ego.
z Locarno, oraz gotowość Niemiec

do rokowań nad jakimś nowym za*

bezpieczen em pokoju, przy czym

jednak ta achota ujawniaia się tylko

ku zachodowi, a nie ku wschodowi.
Nadto zaś ostatnie mowy rządowe w
Anglii i we Francji, p. Edena w Izb e
Gmin 19-go b.m. i p. Bluma w Lyo-
nie 24-go b.m., które właśnie naj-
mocniej wysunęły tę sprawę poko,u
europejskiego, a ne w jedną tylko

stronę, zmuszają niemal wodza Trze-

cie; Rzeszy do oświadczeń nieco wy-
raźniejszych.

W. mowie kanclerza Hitlera z 7-
go marca 1935, podającej zarys za-
bezpieczenia pokoju, oraz w dokład-
niejszej noc. e niemieckiej z 31 marca.
1936, rozróżnienie między gotowoš-
cią do umowy na zachodzie szerszej

1 poręczonej wzajemną pomocą, a na
wschodzie tylko do umów dwustron-
nych, z kaźdym z osobna, oraz bez
wzajemnej pomocy, biło w oczy,
wskutek czego ta sprawa wybiła się
na czoło w dalszych rokowan ach. |

O tę focznicę zapytała nota an-
śielska z 7-$o maja 1936, a wówczas
rząd Rzeszy uchylił się wogóle od!
odpowteżzi na notę rządu J. Ks. Mo-
ści. Uchwała angielsko- belgijska-.
francuska w Londynie, 23-go lipca,

1936, ośwadczyła się za zebraniem|

przedstawicieli państw zachodnich z
paktu reńskiego, ale z zastrzaže-
niem takim; w miarę rozszerzenia
się przedmiotu obrad także „nne pań-
stwa będą powołane do udziału w
naradach. Gdy rząd angielski w no-
cie z 18-go września 1936 znowu o to
zapytał, odpowiecćź rządu iizeszy z
13-go października 1936 zażądała
całkowitego odłączen a ustroju bez-
pieczeństwa zachodniego od wscho-
dniego. I poułne te rakowania wloką
śię dalej, bo rząd agictski wysłał w
początku grudnia 1936 nową notę w
te; sprawie. * ;
+ Obečnie zaš p. Eden w Izbie Gmin
19-g0b. m. mėwil:

* — Celem głównym polityki bry-
tyjekiej jest załatwienie europejskie...
Cały świat zapytuje, dokąd poglądy
Niemiec iiz siejszych zawiodą je, czy”
do przywrócenia im stanowiska ;
wielkiego mocarstwa w środku Eu-
ropy, czy też do zaostrzenia starć
międzynarodowych oraz do odosob-
mienia N emiec... Nie uleczy się dzi-;
siaj świata mowami nawet najwznio-,
ślejszymi o pokoju... Dobra wola'
współpracy, niedopuszczająca żad-
nych wątpliwości, musi sę wyrazić
przez niewyłączanie żadnego pań-
stwa europejskiego, jako uczestnika
tej współpracy... :

Widać jasno, w tych oświadcze-
niach p. Edena, sedno sprawy w dzi-
seszym jej stanie. Niemcy powia-
dają: gotowi jesteśmy dać wszelkie
rękojmie nienaruszenia pokoju na
zachodzie Europy, ale pozostawcie
nam wzamian za to swobodę na
wschodzie. Na to jednak nie godzi
sę dzisiaj już i Anglia, rozumiejąc,
że wzmocnione na wschodzie Niem-
cy, wkrótce zaciężyłyby swym na-
porem także w stronę zachodu, a
dziś już i Anglia nie jest wolnaodnie
bezpieczeństwa napadu przez nalot.
W tym samym uchu przemówił,

imieniem rządu francuskiego, p. Blum

 

w Lyonie, oświadczając o częstym

zaofiarowywaniu przez Niemcy го-
Комай z Francją, t. zw. bezpośre-
dnich, czyli osobnych:
— Rozumie się to tak, iż mógłby

stanąć trwały układ zgody mędzy
Niemcami a Francją, po rozmowie
sam - па - sam, bez udziału innych
państw w rozmowach, oraz w przy-
jętych załatwieniach. Jest rzeczą ja-
sną, że taki sposób wiąże się z wy*
suwanym i stosowanym przez kancle
rza Htlera dążeniem do zawierania
umów dwustronnych, z każdym pań-
stwem osobno zawieranych, a także
odosobnionych, jedna od drugie, w
swych skutkach. Nie jest to sposób,
za którym oświadczałby się rząd
francuski. Nie chcemy oddzielać
bezpieczeństwa francuskiego od po-
koju europejskiego, a nie chcemy, bo

i nie możemy. Jesteśmy przeświad-
czeni „ żadne zobowiązanie osob
ne nic poręczałoby bezpieczeństwa
Francji, a to przeświadczenie wyra-
ża s.ę w określeniu, często tak źle
rozumanym, o niepodzielności ро-,

įkoju...

Kanclerz Hitler ma zatem przed
oczyma zarysowane pytanie idziś naj-
ważniejsze: „Czy N.emcy, pod takim
czy innym hasłem, bądźto szukania
rzestrzeni do życia, bądźto walki z

bolszewizmem, wybierają się znowu,
jak bywało od wieków, w pochód
zdobywczy: na wschód?” Jeśli to py-
tan'e wydaje się dzisiaj najważniej-
szym nawet rządom i narodom na
zachodzie Europy, to cóż dopiero
wszystkim, bez wyjątku, na jej
wschodzie.

Stanisław Stroński.

kup Szlagowski honorowym prof.0 copytają Trzecią Rzeszę? JE tsym Salantų
J. E. ks. biskup dr. Antoni Szla-

gowski otrzymał dekret P. Prezy-

denta Rzeczypospolitej z nominacją

na profesora honorowego Uniwersy-

tetu Józefa Piłsudskiego.
Ponieważ tytuł profesora hono-

w Warszawie
rowego uprawnia do prowadzenia
wykładów na uniwersytecie, jest
możliwe, że iks. biskup Szlagowski
poczynając od nowego roku akade-
mickiego4 wygłosi cykl wykładów
na wydziale teologicznym.

Rewizjaw Kole Polonistów na Uniwersytecie
| w Warszawie

| "MV, związku z zajściami na Uni-

wersytecie Warszawskim, o których

wczoraj donosiliśmy, „A.B.C." poda-

je, iż młodziaż polska przeprowadzi:

ła rewizję w sanato-fołstrontowym

kole palonistów. Jak wiadomo, człon-

kowie koła polonistów w polo-

"wie rekrutują się z żydów, a w po-

 

Były osel
kontroler pocztowy, złodziej i ważna osoba

Pod powyższym tytułem „Słowo listu. Starzyk tłumaczył się, że ku- morgowe gospodarstwo pod Tarno-

Pomorskie" donosi o powodach a- pił dolary w 1934 roku, podczas gdy m
resztowania b. posła Bb, a następ-
nie kontrolera pocztowego, Starzy-

ka z Tarnowa.
Aferę skrzętnie trzymano w ta-

jemnicy, aż wreszcie alu nie

dało się dłużej ukryć.
Okazuje się, że Starzyk został

aresztowany jako
kradane dolarów z listów amery-

|kańskich. Starzyk jest dotąd w wię-

zieniu, a sędzia śledczy bada sprawę

i dalej. i

Starzyk był kontrolerem poczto-

wym w urzędzie Tarnów 2i jako

„kum naczelnika urzędw p. Olecha

cieszył się specalnymi względami

swego szefa. loteż i rewizja w urzę-

dzie Tarnów 2, pa której areszto-
wano Starzyka, odbyła się familij-,

nie. Naczelnik Olech przybył wpraw
dz e z posterunkowym do. sortowni
listów, ale nie wskazał policjantowi
sprawcy.
„Gdy wszyscy pracownicy zebrali

się w sali przyległej do sortowni, o-

'kazało się, że Starzyka brakuje. Sta
rzyk opuścł sortownię i udał się do

domu. Dopiero w 1 i pół godziny po
tym dokonano u niego w domu re-

wizji i znaleziono w*kurtce, znajdu-

jącej się w mieszkanu Starzyka 42

dolary. Jeden banknot był nader-
wany, widocznie przy otwieraniu

PRZEZE|

ZIMNO STAJE SIĘ .
CORAZ DOKUCZLIWSZE.
Codziennie gazety donoszą o licznych:

wypadkach grypy. Samo zimno nie jest

jeszcze tak niebezpieczne, jak panujące

wiatry. Ostry, przenikający wiatr, może być

przyczyną niebezpiecznych zachorzeń, to

"też, by zabezpieczyć się przed nieprzyjem-

nymi skutkami przeziębienia, należy starać

się o utrzymanie odpowiedniej temperatury

ciała. Można to osiągnąć tanim kosztem,.

łącząc przyjemne z pożytecznym, przez

przez sporządzenie sobie w biurze lub za-

branie 40 termosu dobrego bulionu do pi-

cia z kostek bulionowych KNORR. Bulioa

z tych kostek jest smaczny i przy tym zna-

komicie rozgrzewa. Na obecne zimna naj-

lepszym lekarstwem to: kostki bulionowe

KNORR, dlatego należy mieć je zawsze w

zapasie. Praktyczne jest opakowanie tury-

styczne 4-12 kostek w cenie 80 groszy.

Przy zakupie prosimy jednak zważać na

bronzowo-żółte opakowanie i znak KNORR,

bowiem te właśnie są pod każdym wzglę-

dem doskonałe. 3

MANEWRY ARTYLERII GORSKIEJ. |
   

 

Ćwiczenia niemieckiej artylerii góre
niach przez szczyty

į

 

plomatycznych Rzymu, rząd włoski

j zamierza przestudiować projekt zer-

dowanego działać szybko, w wy-

ze szpitala św. Łazarza po kilko-

;||dniowym pobycie
| s : =. 6 = żonę az

: zesa Sądu acyjnego w о-
kiejrdziałka na "= kino P. Radę > P

banknoty były emisji 1935 r.
Wskutek systematycznych kra-

dzieży listów z dolarami, Starzyłk
był obficie zaopatrzony w walutę
amerykańską. Już w latach 1929 —
1930 pożyczył on niejakiemu Roma-
nowi Lasowskiemu 500 dolarów.

| Jaka poseł BB odgrywał Starzyk
wielką
Wszyscy drżeli przed nim, a uzyska-

nie posady, zapomogi lub zaliczki za

leżało od przynależności do BBWR.

i od opinii, jakiej udzielał o kandy-

dacie p. Starzyk w Krakowie i War-
podejrzany o wy- Przed rok.em nabył Starzyk 9-с10-/ szawie.

 

B. król angielski Edward
na polowaniu w Polsce

Hr. Potocki z Łańcuta zaprosił
byłego króla angielskiego Eiwarda
na polowanie, które odbyć się ma w
przyszłym tygodniu. Ks. Windsor za

proszenie przyjął i w najbliższych
dnach wybrać się ma do Polski.
Zamierza on zamieszkać do lata na
zamku w Euzerfeld, który wydzier-

żawił od barona Rotschilda,

Milion bezdomnych
TYSIĄCE ROBOTNIKÓ W WZMACNIA TAMY

I WAŁY NA MISSISIPL

NOWY YORK, 29.1. Sytuacja w
okręgach, nawiedzonych powodzią,
wobec spadku wód rzeki Ohio, wy-
bitn e się poprawiła. Liczba bezdom-
nych przekracza 1 milion. W Louis-
mille śmiertelność jest tak znaczna,
że łodzie, którymi wywożą zwłoki,
są przepełnione. Specjaliści z fe-
deralnej służby /meteorologicznej
stwierdzają, że w dolinie rzeki Ohio

najgroźniejszy stan już minął. Ogó!-
na uwaga zwraca się obecn e na do-
linę Missisipi. Tysiące robotników
zatrudniono przy wzmacnianiu wa-

łów ochronnych. Szef sztabu gene-
ralnego Czaig zaw adomił prezycen-
ta Rooseveita, że, wedłuś opinii in-
żynierów wojskowych, wały i tamy

na Missisipi wytrzymają napór wód

powodz.owych.

Kredyt angielski utrzyma franka
na obecnym parytecie

LONDYN, 29.1. Toczące się w Pa-
ryżu rakowania o znaczny kredyt
angielski dla skarbu francusk ego,

zostały pomyślnie zakończone i w
dniu dzisiejszym umowa pożyczkowa

ma być podpisana. Kredyt ten, w

wysokości 50 miln. funtów szterl.

ma być krótkoterminowy na maks-

mum 9 miesięcy, z opcją zwrotu jego

przez Francję po 3 lub 6miesiącach.

Nominalnie pożyczającym będzie nie

rząd francuski lecz francuskie koleje

państwowe, które kredyt odrazu w

całośc, lub częściowo odstępować

będą skarbowi francuskiemu. Kre-

dyt opracentowany będzie na 3*/:'/0

i zabezpieczony depozytem złota,
lub funtów szterlingów dla banku

angielskiego w banku Franci. Prze:

prowadzenie kredytu jest w rękach
3 firm bank erskich z Londynu: bra-

ci Lazardów, Rotschildów oraz Mor-
gan Greniell. Uzyskanie tego kre-
dytu umożliwi rządowi francuskiemu

utrzymanie franka na obecnym .pa-
rytecie okcło 105 franków i za 1 fun-

"ta 6zterlnga i nie-zmusi go do. dal-
szej dewaluacji franka do 112 śr za

"1 funta, czemu skarb brytyjski rów=

nież pragnął zapobiec. i-dlatego -

dzielił swej zgody na pożyczkę... --

- Włochy zamierzają zerwać
stosunki z Sowietami

PARYŻ 29.1. Korespondent „Le wzięta będzie dopiero po rozstrzyś-

Matin" donosi z Rzymu: wedłuś pa-

głosek krążących w zazwyczaj do

brże poinformowanych kołach dy”

wania stosunków aw

z Rosją sowiecką. Są podstawy do

przypuszczenia, że. rozpatrywanie

takiego projektu odpow ada życze-

niom rządu faszystowskiego, zdecy-

adku gdyby sytuacja tego wymaga-

a, aby zmienić dotychczasowe sta-|

d
a

n'ęciu; pewnych spraw w Europie, a
'w szczególności w zależności od о-
brotu, jaki przyjmie konflikt hisz-

pański.

- „Dziennik Wileński
musi się znaleść

w każdym narodowym

 

| domu

 

rolę w całym powiecie.

łowie z przeróżnych odcieni fołks-
frontu. W chwil, gdy młodzież we-
szła do koła polonistów, odbywało

się tam jakieś zebranie. Wyniki prze-

prowadzonej ne'wizji były wprost re-

welacyjne. Wykryto bowiem olbrzy-

mą pakę ulotek komunistycznych.

Ulotki zostałyj przez młodzież skon-
fiskowane i spalone demonstracyjnie

| na dziedzińcu Uniwersytetu,

| MARGINES
(CO SIĘ DZIEJE W GIMNAZIUM I
M. LELEWELA W WARSZAWIE?

We wczorajszym numerze dono-
siliśmy o biciu dzieci w szkole w
Idolcie.

Okazało się, że tego rodzaju prakty
ki nie są odosobnione. Biją dzieci
nauczycielowie nie tylko w szkołach
powszechnych, ale i średnich.
O niesłychanym tego rodzaju wyr

darzeniu, donosi „Warsz. Dziennik
Narodowy'':
W gimnazium im. Lelewela w

Warszawie dyrektorem jest niejaki
p. Jakubowsk . Odznacza się on bru-
talnym postępowaniem, a m. in. ucz-
nia S. w obecności jego kolegów,
uderzył w twarz:
Ale i podwładni p. Jakubowskiego

czynią to samo. :
W. dniu 13. XI. 36 dwuch uczniów

kl. I pobiło sę. Nauczyciel P. wpadł
do klasy i, nie zbadawszy sprawy,
uderzył w twarz małego i naogół
spokojnego chłopca W.

Po tym fakcie, który był podany
przez prasę, nauczyciel P. został
przeniesiony do szkół reprezentacyj-
njtch stclicy, czyli otrzymał awans...
Podobno awans swój zawdzięczał

poknew.eństwu z dyr. Jakubowskim.

HOMOSEKSUALIZM.
Ale bicie, tolerowane w tej szko-

le, to jeszcze'nie wszystko. W r. ub.
zanotowano inną skandaliczną hi-
storię. "

Mianowicie nauczyciel G. dopusz-
<zal sę niemoralnych czynow w sto-
sunku do wychowanków.

Poniewaž byl to nauczyciel spe-
cjalnie wychwalany przez dyrektora,
rodzice, mimo, uparcie krążących ©
tym wiadomości, w obawie przed
znańym terorem dyrektora, bali się
tę sprawę poruszyć. I dop ero, śdyi
sprawa wyszła poza szkołę, nauczy-
«ciel S. został zawieszony, wytoczono
mu postępowan'e «:yscyplinarne, a
wyrok zapadł skazujący. :

- Direktor gimnazjum, chwalca, ta-
skiegu nauczyciela, dalej urzęduje i
swoich. metod w stosunku- do dzieci
nie zmienia.

Czyżby za zasługę poczytywano
iu; że każeswych przemówień wy-
<słuchiwać na „baczność”, lub, że za
takie "przewinienie, jak kresa na
ścanie, nakłada na dzieci grzywnę,
która... ściągnięta, wyniosła 600 zł.!

POSEŁ N. 116 DAJE 500 ZŁOTYCH
° — NA ŻYDÓW.
Skoro'już mowa o skandalicznych

historiach, to trzeba wspomnieć i a
tego rodzaju „historyikach”.
A taką była głośna sprawa posła

Nr. 116 — A. P
W. obawie przed sprawą sądową,

> poseł Nr. 116 zwrócił się do p. Mu-
„,pelowej .z propozycją przeprosin o-
jraz przyjęcia tysiąca złotych:

Propozycja została przyjęta i za-
ofiarowana kwota, „hojnie”* ofiaro-
wana zastała na.pomoc z mową, w
połowie dla Polaków, w połowie zaś
idla... żydów.
A więc i na skandaliku też zaro-

bili żydzi:

 

nawisko w owych sos io. SARRRKT
miatycznych. Decyzja ostateczna po-

SINERTA

Parylewiczowa
w wiezieniu

W środę, 27 b. m. przewieziono

z powrotem do

ierackich Paryje-

—
—
—
—
—
—
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BEZWZGLĘDNIE wstrzymać

OD ADMINISTRACJI
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MiEJSCO-

WYM I ZAMIEJSCOWY, którzy zalegająz opłatą prenu-

meraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO", będziemy zmuszeni

przesyłkę pisma z dniem 1-go

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

 



HARCE
POZNANSKIE
Z końcem listopada 1933 r. odbyły

się wybory do Rady Miejskiej w Po-
znaniu, które przyniosły zwycięstwo

Stronnictwu Narodowemu. Narodowa

większość wybrała prezydentem sto-

licy Wielkopolski dr. Władysława
Mieczkowskiego, b. prezesa pierw-

szej polskiej Rady Miejskiej w Pozna-

niu i b. naczelnego dyrektora Banku
Polskiego. Po niezatwierdzeniu tego

wyboru większość narodowa obda-

rzyła zaufaniem C. Ratajskiego, któ-

ry piastował tę godność przez szere$

lat. I ten elekt nie uzyskał zatwier-

"dzenia władz nadzorczych i to. bez

podania powodów.
Obaj niezatwierdzeni elekci posia-

dają pierwszorzędne kwalifikacje

rzeczowe i obywatelskie. A jednak

odrzucono ich kandydatury w mini-

sterstwie spraw wewnętrznych.

Dlaczego? Z powyższych wywo-

dów wynika wyraźnie, iż nie odgry-

wały w tym wypadku roli względy

rzeczowe, tylko polityczne. Po prostu

władze nie chciały, aby naratuszu
poznańskim rządził narodowy pre-

zydent i decydowała o gospodarce te-

śo' miasta większość narodowa.

Na ratuszu poznańskim zas'adł ko-
misarz Więckowski. Robił płk. Więc-
kowski wszystko, aby pozyskać so-
bie względy wśród obywatelstwa po-
znańskiego. Zdawał sobie komisarz

bowiem sprawę, iż musi dojść do wy-

borów i marzył on i jego przyjaciele

* polityczni, aby na ratuszu poznań-
skim nastały ich rządy, ale nie z ręki
ministerstwa spraw wewnętrznych,

tylko. z wyboru większości, którą

mieli nadzieję zdobyć.
Wreszcie rozpisano wybory, które

miały się odbyć dnia 20. grudnia

1936 r. Akcja wyborcza rozgorzała na
dobre. Wiece, zebrania i cały nastrój

w mieście wskazywały, iž S*ronnic-

two Narodowe cieszy się-wielkim za-
ułaniem i popularnością. W prasie
prorządowej, jak w warszawskim

„Kurierze Porannym”, stwierdzono,

iż narodowcy zdobędą 75 proc. man-

datów radzieckich. Wskazywano na
rozbicie zupełne w obozie rządowym

i na katastrofa!ną wprost niepopular-

ność „naprawiaczy”, którzy rządzą

sanacją wielkopolską. Jasną rzeczą

się stało, iż klęska i to druzgocąca

sanacji jest nieunikniona. /

Nagle zaczęła akcja wyborcza obo-

zu prorządowego słabnąć i prawie
zanikła. W. mieście zaczęły krążyć

wieści,iż wybory się nie odbędą.

IW: końcu nadeszła wiadomość o wy-

roku Najwyższego Trybunału Admi-

nistracyjnego. który skargę Klubu

Naredowego w sprawie decyzji mi-

nisterstwa spraw wewnętrznych O

rozwiązaniu Rady uznał za słuszną i

w. ten: sposób reaktywował rozwią-

zaną Radę. Wybory odwołano. Obóż

prorządowy uniknął kompromitacji, a

jeśo przewódcy w Poznaniu zacierali

ręce. || 4
„Musiano zwolaė starą Radę i za-

rządzić wybory prezydenta. Woie-
wództwo poznańskie, wbrew ustawie,

sugerowało, aby Klub Narodowy
wybrał kilku kandydatów, wśród

którychmogłaby władza nadzorcza

wybierać, © ž

Klub Narodowypostanowit te gry
i harce przerwać przez niewzięcie u-

działu w wyborze prezydenta. Озта-
wasamorządowabowiem przewiduje,
iż”w razie niedokonania wyboru
władz samorządowych, wybory do

rady pówinny się odbyć w. przeciągu
trzech miesięcy. Tak też zrobiono.

Na to klub sanacyjny odpowiedział
zdekompletowaniem Rady Miejskiej

przez złożenie mandatów, bo usiawa

przewiduje, iż po rozwiązaniu Rady
wskutek zdekomple'owania (art. 69)

wybory powinny się odbyć -w prze-

Proces moskiewski, w. którym na
ławie oskarżonych zasiadają Piata-
kow, Sokolników, Sobelsohin — (Ка-
dek) i inni, porusza i interesuje opinię
publiczną we wszystkich krajach eu-
ropejskich. Zainteresowanieto do-
tyczy jednak jego strony, jeśli sie tak
wyrazić wolno, banalnej. Toteż wszy-
stko, co się na ten temat czyta w

prasie europejskiej, jest powierz-
chowne i płytkie. i:

Jeśli bowiem można pisać o trage-
dii moskiewskiej, to nie w związku z
losem ludzi, zasiadających na ławie
oskarżonych, lecz w związku z ży-
ciem i losem narodu rosyjskiego. Boć
przypomnijmy sobie tylko kilka pro-
stych, a pełnych sensu faktów.Wszgk
procesy moskiewskie są fragmenta-
mi walki między dwoma ludźmi —
„Stalinem i Trockim. Ani jeden dni
drugi nie są Rosjanami. Stalin jest
Gruzinem, a Trocki Żydem. Wśród
oskarżonych zaś na plan p'erwszy
wybijają się Rosenfeld i Apfelbaum
i Sobelsohn...
Te fakty z życia Rosji współcze-

snej wiążą się z faktami z jej prze-
szłości. Wszak Iwan Groźny rzą-
dził przy pomocy opriczników, re-
krutowanych z różnych  narodowo-
ści, Piotr Wielki wprowadził do žy-
c'ą polityczneśo Rosji Niemców, a
Katarzyna Wielka była: Niemką.
Nie mówimy już o Wariagach, którzy
-zorganizowali pańs'wo kijowskie i o
Tatarach, kiórzy odeśrali tak wybit-
ną rolę w dziejach. Moskwy...

Nie piszemy rozprawy  historycz*
nej, lecz artykuł dziennikarski. Tru-
dno nam przeto dowieść w_ sposób
wyczerpujący twierdzenie, że organi-
zacja państwowa narodu rosyjskiego
dokonywała się dotychczas, w ciągu
stuleci całych przy pomęcy czynni-
ków obcych. Dla nas jest to faktem
oczywistym. Bez uwzględnienia tego
faktu trudno jest zrozumieć sens i
znaczenie tego, co się dzieje w Rosji
współczesnej, trudno zrozumieć : ale-
życie tezę, że niezdolność narodu ró-
syjskego do wielkiej i świadomej sa-
modzielnej twórczości państwowej
jest jego wielką dziejową traged'ą.
Jest to naród mający wielkie zalety,
wielkie zdolności i wielkie dane na
to, by odegrač rolę w życiu ludzko-
ści. Posiada przy tym obszerne tery-
torium, zawierające bodactwa natu-.
ralne, jest схпу i obdarzony nie
byle jaką siłą biologiczną. Lecz na-
ród młody, pierwotny, mający ieszcze
przyszłość przed sobą. Okres bolsze-
wicki nie jest w jego życiu okresem  
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Tragedia  moskiewska
czystej negacji. Na bolszewizm :rze-
ba patrzeć bez uprzedzeń. Nie jest to
li tylko panowanie marksistowskiej
myśli i obcych jej wyznawców. Jest
tostakże ruch, wynikający z wyzwo-
lenia mas rosyjskich z pod jarzma
tradycji nie zawsze narodowo - ro-

syjskiej, ruch, który ujawnił wielkie
możności narodu rosyjskiego i stał
się twórcą wielu rzeczy, które pozo-

staną. Bolszewizm, to nie komunizm
międzynarodowy, to. coraz Vardziej
czysto rosyjski ruch społeczny, |:tóry
musi doprowadzić do zjawienia się
na terenie międzynarodowym . nowej
Rosji, bardziej narodowej i samo-
dzielnej, niż Rosja przedrewolucyjna.
Na ten temat snućby można długie

rozważania. Narazie chodzi nam, o
wskazanie na to, że w głośnych dziś
przeżyciach Rosji sowieckiej ujawnia
się istotna, zasadnicza tragedia na-

rodu rosyjskiego, będąca  następ-

stwem jego pierwotności, tragedia
niezdolności do pełnego, twórczego i

samodzielnego życia państwowego,
tego najwyższego *wyrazu bytu spo-
łeczności ludzkiej. Pawie

Spojrzenie na to, co się dzieje w

Rosji z tego punkłu widzenia nie jest
li tylko sprawą ciekawości socjolo-
gicznej lub przewidywania tego, co

się dziać będzie za naszymi wscho-
dnimi rubieżami. Zrozumienie zwią-
zanych z tvm zagadnień rzuca takżę
dużo światła na nasze własne życie

wewnętrzne. Polską jest położona
na terytorium przejściowym między
wschodem i zachodem. Naród nasz

wyrósł w świetle kultury i cvwiliza-
cji zachodniej, pod wpływem Kościo-
ła katolickieśo i Rzymu, lecz przez
połączenie z Litwą historyczną jest
w pewnym stopniu naródem wscho-
dnim. Naród nasz nie przeżył ieszcze
ewolucji wewnętrznej, nie ziednoczył
się i nie skrystalizował. Dlatego to

» walczą ieszcze w naszym łonie wpłv
wy. wschodnie i zachodnie. Dlateśo
to posiadaliśmy już i pos'adamy rzą-
dy nie wynikające z słębi życia naro-
du i nie oparte na słębok'm nurcie te-
go życia. lecz jakby narzucone zze-
wnątrz. W mniejszym s*opniu niż na-
ród rosyjski wprawdzie.łęcz nie mniej
prze to w sposób dotkliwy nrzeżywa-
my podobną, jak ten naród trasedię.
Kto się zgodzi z powyżei wskaza-

nymi założeniami, ten będzie mus'ał

doiść do wniosku, że przyszłość Pol-
ski zależy w p'erwszym .rzędz'e od
tego, czy naród polski zdobędzie się
na trudną, lecz kon'eczna umieiet-
ność zorganizowania własneśo

 

„Pierwiastek świata jest pierwiast-
kiem myślowym”. SĄ

(The stuff of the world is „mind-
stuft).

Sir Eddington
(Pror Umi, w Camtrtdg

„W chwili obecnej zaczyna się žary-
sowywać powszechna zgodność docho-
dząca w dziedzinie fizyki wprost do
jednomyślności, a wyrażająca się w
mniemaniu, iż strumień wiedzy płynie
ku rzeczywistości nie mechanicznej: 

„Świeżo ukazała się książka Stanisława Majewskiego, kończąca cykl
„Z Tajemnie Bytu“. zawierający dotąd

I „Wszechenergję wobec Materji i Życia*
II „Duch wśród Materji*

pod tytułem

MATERIALIZM wos NAUKI
Jestto wielkie streszezenie przebiegającej w 8-miu ostatnich latach |

rewolucji naukowej, którą niech nam tylko ilustrują 2 cytaty charakte-

ryzujące wielkich badaczów i profesorów:

SKŁAD GŁÓWNY u GEBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE
CENA Zi. 6,

Kto nabywa MATERJALIZM WOBEC NAUKI otrzymuje kupon
uprawniający go do kupna dwu poprzednich tomów po 2 złote.

wszechświat zaś zaczyna się nam
cbjawiać raczej w postaci wielkiej my-
śli, niż wielkiej maszyny”.

 

„Jeżeli wszechświat jest światem
myśli, to i stworzenie jego musiało być
również aktem myślowym*,

(If the universe is a universe of
thought, then its creation must have
been an act of thought).

Sir James Jeana
(Pro. Uniw, 0 Uslo dzie  
 

ciągu 6 miesięcy, a nawet po 12 mie-
siącach. I ministerstwo spraw -we-

wnętrznych rozwiązało Radę na pod-

stawie art. 69.

Jest to jednak zarządzenie nie-

słuszne i niezgodne, według nas, z
duchem ustawy. Władze bowiem

nadzorcze mogą nie uznać złożenia

mandatów, jak to zresztą w Pozna-

niu zrobiono w stosunku do odstęp-

ców ze Str. Nar., radnych Piestrzyń-
skiego i Dankowskiego. Zresztą fakt

niewybrania prezydenta zdarzył się
przed zrzeczeniem się mandatów i

on jedynie powinien stać się powo-
dem do rozwiązania Rady., Klub Na- rodowy zaskarży tę decyzję ministra.

  

i

państwa, nie tylko formalnie, lecz
rzeczywiście, państwa narodowego,
na którego życie nie będą miały ża-
dnego wpływu czynniki obce, które-
go rząd nie, będzie narzucony zze-
wnątrz, lecz oparty o rdzeń i istotę
narodu.

"Takie oto refleksje nasuwa nam
głębsze wejrzenie w istotę tragedii
narodu rosyjskiego, który dotych-
czas nie zdołał się wyzwolić z pod
jarzma najazdu obcego. wa
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Przegląd prasy
PATRON NASZYCH CZASÓW:
KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ

Upływa w dniu 29 stycznia lat 25
od śmierci wielkiego kapłana i Pola-
ka: księdza Bronisława Markiewicza,
założyciela zgromadzeń zakonnych
(męskiego i żeńskiego) Michaelitów.
Nowoczesny katolicyzm polski, który
chlubi się franciszkańską postacią Bra
ta Alberia,posiada w ks.Markiewiczu
drugiego znakomitego i zasłużonego
apostoła opieki nad biednymi i wy-
dziedziczonymi. Dziełem ks. Markie-
wicza są słynne domy wychowawcze
nad sierotami i opuszczonymi dzieć-
mi, z których pierwszy założony zo-
stał. przez niego w. Miejscu Piasto-.
wym, diecezji przemyskiej, Dziś za-
kłady podobne istnieją w Pawlikowi-
cach pod Krakowem, w Berteszowie
pod Bobrką, w Dziatkowicach koło
Baranowicz, we Lwowie, Krakowie,
S'rudze pod Warszawą i w samej
Warszawie (na Mokotowie). Prowa-
dziło je początkowo stworzone w. r.
1898 przez ks. Markiewicza ,„Towa-
rzystwo św. M'chała Archanioła",
tóre przed laty k'Ikunastu * uznane

zostało. przez Stolicę Św. za osobne
zgromadzenie zakonne.

W MIEJSCU PIASTOWYM

Była to piękna postać kapłana,
społecznika, uczonego i ascety. Ks.
Markiewicz urodził się w Pruchniku
w r. 1842 jako syn niezamożnych
mieszcząn. Kształcił się w semina-
rium przemyskim i na uniwersyte-
tach we Lwowie i Krakowie, po tym
działał przez lat kilka jako proboszcz, °
aż pociągnęła go do Turynu wielka
postać. ks. Jana- Boski. Wróciwszy
jako Salezjanin do Polski i uzyskaw-
szy probostwo w Miejscu (później
„Miejscem Piastowym”* nazwanym)
sam jeden, chory i zagrożony śmier-
cią — buduje przy pomocy ofiar, któ-
re zdobywa swym zapałem i energią
— pierwszy dom dla sierot i opusz-
czonych dzieci. Pożar dom niszczy.
Proboszcz buduje drugi. Pows'ają
warsztaty, urządzenia, szkoła, dru-
karn'a, pows'aje pismo „Powšciagli-
wość i Praca”, w którym ks. Markie-
wicz zwalcza egoizm, próżność, chci-
wość, pijaństwo, wytyka błędy tych,
co winni mieć ster w narodzie. Jest
grzmiącym kaznodzieją z piórem w
ręku, Pisma jeśo mają ton proroczy.
Przenowiada wielką woinę i zmar-
twychwstan'e Polski. Swym pa*rio-
tyzmem, pobożnością, odwagą i czyn-
ną miłością bliźnieśo ks. Markiewicz
wywodzi się od Skargi.

Proces Radka i tow.
MOSKWA (PAT). Proces Radka, So-

 

kolnikowa i towarzyszy dobiega końca.
Prokurator Wyszyński wygłosił mowę
oskarżycielską, która trwała około 4 go
dzin. Główne ostrze oskarżenia skiero-
wane było przede wszystkim przeciwko
Radkowi i Piatakowowi. Reasumując o-
skarżenie, prokurator oświadczył, że je-
żeli sąd znajdzie okoliczności łagodzące
w stosunku do podsądnych, to prosi o
uwzślędnienie tych okoliczności. Zda-
niem prokuratora, okoliczności takich
nie ma i dla tego domaga się on kary

śmierci, į
Zaznaczyć należy, że żądanie kary

śmierci w obecnym procesie zostało
sformułowane przez prokuratora w
sposób łagodniejszy, niż w procesie Ka-
mieniewa, Zinowiewa i innych. Wtedy
prokurator nie mówił o żadnych okolicz
nościach łagodzących, lecz wprost do-
magał się kary śmierci dla wszystkich
podsądnych. :

Następnie wygłosili przemówienia о-
brońcy, którzy, potwierdzając argumen-
ty wyłuszczone w oskarżycielskiej mo-
wie prokuratora, prosili sąd, aby wziął

pod uwagę okoliczności łagodzące i nie
stosowal kary śmierci.
„ W piątek ostatnie słowo oskarżonych.
Wyrok spodziewany jest w sobotę lub

niedzielę. Ų

wroteże "ri
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GRYPA.PRZEZIEBIENIE
BOLE GLOWY, ZĘEBŪWit,
ŻĄGAJĄE ORYGINALNYCH PROSZKÓW ra rase 1 „KOGUTKIEM“

paTRZUE JAKIEPROSZKI WAM DAJĄ

o JUŻ NAŚLADOWMICTWA: | +

BerammNe PROSZKI „MIORENO "NERVOSIN" z KOGUTKIEN
SĄ TYLKO JEDNE

СО

boseui „M/GRENO-NERvOSIN“ M TEŻ I w TASLITKAGĄ"

 

„POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA”

Stworzył ks. Markiewicz w swych.

zakładach własny system „wycho<

wawczy. Dawał młodzieży,— zalež+

nie “od uzdolnienia — wiedzę rze-

mieślniczą lub teoretyczną, ale głów=

nie wyrabiał w niej charakter, Środ-

kami wychowawczymi były: . praca,

ćwiczenia:w panowaniu nadsobą (ks.

Markiewicz nazywał to: powściągli*

wością), modlitwa, równość warun=

ków życia wychowanków i „wycho

wawców, aimosłera rodzinna zakła-

du, brak zupełny kar. On sam za ży*

cia wypuścił w.świat przeszło „1.400

wychowanków, dziś w domach. jego;

stale niestety zbyt szczupłych, znąj-:

dują przytułek i pracę coraztonowe

tysiące biednych dzieci, uratowanych

od nędzy i deprawacji,... .. o.

Podjęte będą zapewne starania ©

beatyfikację tego świą'obliwegó,ka-

płana. Ważniejszą na razie jest „pa*

mięć o jego zakładach, którestraszli-

wie potrzebują pomocy. Powinna się

znakomicie wzmóc ta pomocw25-le-

cie zgonu ich założyciela — człowie-

ka, który trudem swego życia stwo-

rzył dzieło, bodaj najważniejsze dla

naszych czasów. Przeciw burzomzła

i nienawiści umącniaimy te fortece

dobrai miłości, te przylądki lepszej

na przyszłość nadziei.

WYBORY? TAK, ALE"
NIEMÓWMY O TERMINIE

Niedawno domagał się „Czas” zmia.

ny systemu wyborczego do Sejmu i nė
wych wyborów. Żądanie to nie spo-
tkało się widocznie w kofich konser<
watywnych ze zbyt wielkimentużjaz

mem, bo ,,Czas” obecnie nawraca z
drogi. Podtrzymuje jeszcze „zasadni-
czo” tezę, że й

„winę za wadliwe funkcjonowanie par=
lamentu, a przez to i za wadliwe funk=
cjonowanie całego konstytucyjnego  ву-
stemu ponosi ordynacja wyborcza, Chcąc
więc ustrój konstytucyjny uzdrowić,
chcąc zachować i wzmocnić ten cenny
dorobek pomajowego okresu, trzeba s
stem, wyborczy zmeenić. Po przez zmia-
nę tę w'dzimy możność zasypania rowu,
który dzeli Znaczny odłam  społeczeń«
stwa od konstytucji. Bo nie trzeba się łu-

do prawa wy*
borczego, który jest dość powszechny,
powoduje jednocześnie . negatywne usto-
sunkowanie się opini społecznej do u-
stawy konstytucyjnej”.

To jest jednak tylko stanowisko za=
sadnicze, teoretyczne. W praktyce,
na czas bliżej nie ograniczony „Czas
opowiada się i za Sejmem obecnym #
za dotychczasową ordynacją wybor
czą. Dlaczego? Bo я
„w pelnei dekompozycji znaiduje 4

obóz prorządowy, ale oznaki rozkładu (!
widzimy również i w. Stronnictwie Naro-
dowym, które musj staczać ostre boje (|)
z różnymi secesjami, i w Stronnictwie
Ludowym, którę wprawdzie zachowało
jednol:'ość organ'zacyjną, ale w którego
nie śc'era się kilka sprzecznych między

sobą kierunków i wreszcie w CZE”
go dowodem jest chociażby mnożenie się
socialistycznych dzienników. Ё A
Wybory w okresie dekompozveji byty-

by dla wszystkich nie tylko: dla obozu
rorządowego, skokiem-w ciemnię, były-
S ryzykiem, na które zwłaszcza w obec=
nei sytuacji pozwolić sobie nie możemy,
Najprzód musi nastąpić organizacja i
konsolidacja, musi' nastąpić ckrzepnięcie
organizacyj politycznych. Musimy wyjść
z okresu dekompozycii, z okresu chaosu.
musi nastąpić zupełne uspokojenie w kra-
ju, a dopiero po tym można będzie przy-
stąpić do przeprowadzenia próby sił, ja-
ką są wybory”. :

Argumentacja ta nie zaslugūje na
poważną polemikę. Obóz. rządowy
nie istnieje w kraju i nie stworzą go
chyba żadne wysiłki. Jeśli więc,chce
się czekać na jego „organizację i o-
krzepnięcie”, to znaczy, że się wybo=
rów i nowej organizacji nie praćnie.
Frazes o rzekomym rozkładzie w
Str. Narodowym służy tylko dla za-
maskowania tej niechęci.
Od 10 lat toczy się u nas walkę z

politycznymi organizacjami społer-
czeństwa. Mimo tej walki niektóre z
tych organizacyj posiadają poważną
siłę. l oto po 10 latach podnosi się
pod ich adresem nowy zarzut: Jesteś-
cie nie dość silne, trzeba byście się
skoordynowały...
Po czym będzie się je dalej osłabiać,

będzie się urządzać.w nich secesie,
będzie się je zwalczać i „dekompono=
wač'“,

sy- -



 

„System Stachanowa
w świetle prasy sowieckiej

Warunki pracy i bytu robotni-
ków sowieckich są znane na całym
świecie, wywołując głębokie współ-
czucie dla tych niewolników XX
wieku. Komunistyczni władcy Związ
ku Sowieckiego, przygotowując się
do wojny oraz finansując niemal
wszystkie rewolucje i powstania,
potrzebują pieniędzy. Otrzymać zaś
%e mogą jedynie za cenę pogłębiania
nędzy robotn:czej. Powstają więc
pomysły i systemy, których jedynym
rezultatem jest wzrost nędzy i wy-
zysku przy: braku jakiejkolwiek na-
dziei na poprawę.

Tak właśnie powstał nowy kie-
runek w metodzie produkcji w Z. S.
R. R, t zw. system Stachanowa.
Ten nowy chwyt, a zarazem dosko-
nały przez pewien czas środek pro-
pagandy komunistycznej wśród bo-
gatych ich intetektualistow,
zawiódł już jednak na całej linii. Dziś
już nawet prasa sowiecka nie może
przemilczeć zaciętej walki, jak:
prowadzi zdrowy instynkt robotni-
czy z niewolnictwem systemu Sta-
chańowa. Sądy sowieckie pezepe:
nione są sprawami 0 morderstwa,
nkaieczenia i tym podobne przestęp-
stwa, dokonywane na stachanow-
cach. I wbrew usiłowaniom ze stro-
my czynałków urzędowych trudno
fest ukryć, że oskarżeni nie są „„wro-
śgami fidasowymi", lecz udręczonymi
i doprowadzonymi do rozpaczy: nę-
dzarzami.

Jednak sowiecka sprawiedliwość
znajduje właściwe sobie sposoby
tłumaczenia tych faktów. Oto cha-
ralkterystyczny ustęp z nr. 30 „So-
wieckoj Justicji“:

„Badanie aktów, dotyczących
prześladowania stachanowców, oraz
przec'wdziałania temu kierunkowi,
dało bardzo pouczający materiał
wschodnie - syberyjskim sądom lu-
dowym.Podczas tego rodzaju spraw,
arzędnicy sądowi mają za zadanie w
sposób rzeczowy wykryć posunięcia
wrogów proletariatu i zdemaskować
ich. Jednak poszczególn' sędziowie
iłudowi nie dość uważnie ujmują te
zadania. A pamiętać trzeba, że nie'
przedstawienie w jaskrawych bar-
wach oblicza oskarżonych, brak
stwierdzena, że wrogowie stacha-
nowców są wogóle wrogami proleta-
riatu i czynnikiem pasożytniczym —
gest największym błędem w działal-
mości organów sądowych”.

W. ZSRR krytyka oficjalnych po-
eun'ęć jest jak wiadomo luczo-
ma; dlatego też nigdy nie ma tam
аМЫ z tymi posunięciami, lecz z

zczególnymi
ak dzieje sę i w tym wypadku.
To samo pismo podaje w jednym

tylko numerze kilkadziesiąt 'wypod-
ków reakcji robotniczej, przeciwko
stachanowcom: ,,...Sąd w Czita ska-
zał robotnika Torgasina za prześla-
dowan'e i wydrwiwanie stachanow-
ców. Sąd ludowy w Usolsku skazał
wyrobnika Lutikowa, ponieważ zra-
mił nożem stachanowca. Robotnik
Gurin sabotował zastosowanie sy-
stemu Stachanowa w Czernowskiej
kopalni węgla kamiennego. Was le-
wowie stale kompromitowali stacha-
mowcaą Ibnejewa. Rolgich wyłamał
drzwi do mieszkania stachanowca,
który właśnie udał się na posiedze-
mie swej grupy”.

Tak wygląda stosunek lwiej czę-
ści robotników sowieckich do syste-
mu Stachanowa. Jakież są teraz za-
łety gospodarcze tego nowego wy-
anysłu bolszewickiego? Lczby przy-
toczone przez gazetę ,„Sowieckaja
Sibir“ w nr. 273, a obejmujące prze-
gląd 10 minionych miesięcy, wyka-
zują fak niewykonalne są normy
Stachanowa. Potwerdzają również,
że i na jakość produkcji system ten
wywiera jedynie wpływ ujemnyt

„Przy ocenie wynikówpracy
pisze wspomniane pismo — należy
uwzględnić stopeń wykorzystania
naszych rezerw. Pod tym kątem wi-.
dzenia działalności przemysłu ob-
azaru wschodnio - syberyjskiego nie
można uważać wcale za zadawala-
jący. Przemysł naszego obszaru po-
zostaje daleko w tyle poza ustalo-
mym tempem pracy. Opóźnienie wy-
mosi ponad 9 proc. A pamiętać nale-
ży że przemysł naszego obszaru ma
wszelkie możliwości nawet posuwa-
nia s'ę naprzód, Musimy bardzo usil
mie utrzymywać się się w tempe.
Zrozumiałym jest, że przyczyn na-
szego opóźnienia należy szukać w
niezadawalającym kierownictwie ru-
chu Stachanowa. Istneje tu jeszcze
gbyt wiele biurokratycznego i nie-
uwważnego traktowania braków sta-
chanowskiego systemu, jak również
š žadaū ze strony stachanowców. Na
przykład prace przygotowawcze w
R kopalni węgla w Kuźn.ecku

Е

ich wyłkonawcami. epo

są ciągle niedopuszczalnie złe. Wy-
starczy, jeśli się powie, że w paź-
dzierniku ani jeden zarząd szymu
nie wyjkonał planu głównych robót
przygotowawczych. Plan miesięczny
spełniony gest tylko w 69,5 proc. (!).
Przemysł żywnościowy w. paździer-
niku pracował również niezadawa-
lająco i spełnił plan tylko w -81,2.
proc. (Oto przyczyna głodu!) W
przedsiębiorstwach naszego okręgu
antypaństwowe tendencje niewypro-
dukowania przewidzianego planem
asortymentu są ciągle jeszcze bar-
dzo silne. Liczne przedsiębiorstwa
przemysłu lokalnego nie wykony-
wują wcale zamówień. Wykonują
tylko rzeczy najłatwiejsze do produ-
kowania i ułatwiające spełnienie u-
stalonego planu. Na przykład nowo-
sybirska fabryka li „Standard“

t

MW związku z dekretem o odli-
'czaniu kosztów inwestycji z sumy
podatku obrotowego i z poprawą
ikonjunktury w niektórych gałęz'ach
życia rczego notujemy!
dawno niewidziany rozmach inwe-
stycji przemysłu na Wileńszczyźnie,
W. roku bieżącym zostanie urucho-
mionych kilka nowych fabryk, parę
wznowi działalność po przerwiei
kilka gruntownie rozszerzy swą pro
dukcję. Ilość zatrudnionych zw ęk-
szy się prawdopodobnie o jakieś
1500 osób personelu robotniczege.

FABRYKI PRZETWORÓW
MIĘSNYCH.

W Nowej Wilejce zakłada firma
„Jodemka“ z Košciana (Wlkp.) fab-
rykę przetworów mięsnych, gdzie
poza bekonam: i konserwami mięs-
nymi wyrabiane będą również Kon-
serwy jarzynowe i grzybowe. Uru-
chomiona zostanie w początkach la-
ta r. b.

W. Brześciu nad Bugiem budu'e
się fabrykę przetworów mięsnych
wraz z rzeźną i chłodnią. Istnienie
jej będzie niezmiernie ważne dla
Polesie ze względu na ob'itošė ma-
teriału rzeźnego (przy niskim doche-
dzie tej dz elnicy).
W_ Baranowiczach będzie po-

większona istnieąca już fabryka
przetworów mięsnych  „Kresek-

rt.
W Wilnie zostanie uruchomony

dział konserw mięsnych przy. firmie
prowadzącej dotychczas  fabrynę
konserw grzybowych.

PAPIERNIE i FABRYKI
CELULOZY.

„Olszowo* koło  Michaleszek.
Obecnie jest już na ukończen u za-
Ikladanie instalacji w  tekturowni
„Olszowo' koło Michaliszek. Uru-
chomienie przewidywane w połow.e
roku bież.

„Kuczkoryszki* koło Nowej Wi-
lejki. Po pięcioletniej przerwie w
produkcji przeprowadza się obecn'e
kapitalny remont i modernizację u-
rządzeń w fabryce pap eru i celu!o-
zy w Kuczkuryszkach koło Nowej
Wilejki.
wane jest na 1.V 1937 r.

„Nowowerki* koło Wilna. W
chwili obecnej toczą się rokowania
co do uruchom enia po pięcioletniej
przerwie produkcji papieru, oraz co
do zainstalowania nowego działu —
produkcji celulozy.

„Grzegorzewo“ kolo Wilna. W
roku bieżącym tekturownia w Grze-
gorzew'e ma zainstalować maszyny
papiernicze i rozpocząć obok tektu-
ry także i produkcję papieru.

INNE DZIAŁY.
Prowadząca fabrykę przetworów

kostnych firma „Kresy”* uruchama
w Wilnie w lipcu lub s'erpniu r. b.
zakład utylizacji padliny.

„Mędlarnia i czesalnia Inu w Bez
danach“ przenosi swe zakłady do
Nowej W lejki i znacznie rozszerza
swą produkcję. Jest to jedyna w
Polsce fabryka stosująca mechanicz-
ną obróbkę Inu i konopi. Termin
częściowego uruchomienia lipiec,
sierpień — całkowite w jesieni.

Elektryfikacja też postępuje na-
przód, gdyż przewiduje się urucho-
mienie w r. b. budującej się elek-
trowni okręgowej w Michaliszkach.

Pozatem prowadzone są roko-
|wana w sprawie budowy lub roz-
„szerzenia jeszcze kilku fabryk, jak
R „Kurlandzka Olejarnia“

lit.

Podjęcie pracy przewidy-|

przekracza plan pod względem pro-
dukcji kredensów i kanap, a wcale
nie wypełnia planu w produkcji sto-
łów. Fabryka szkła w październiku
nie wypełniła planu produkcji bute-
lek i kloszów do lamp".

Z rozporządzenia
tralnej Rady Komisarzy Lidowych
z.dn. 4.12 1936 r. wynika, że normy:
przemysłowe nie zostały osiągnięte.

Sowieccy analfabeci ekonomicz-
mi, praśnący życie nagiąć do bez-
dusznych formuł doktryny lub ko-
rzystnych chwilowo założeń, ciągle.
improwizują. I długo jeszcze mośą
tak czynić; nie oni bowiem płacą
Ikoszty tych doświadczeń, lecz mi-
lionowe rzesze głodzonych i gołych
nędzarzy - robotników. Jednak mo-
że przyjść wreszcie reakcja silniej-
sza, niż te, które cytują sowieckie
gazety. ;

Niekiedy wprawdzie stają na dro-
e różne, najmniej spodziewane

przeszkody. Tak np. w trakcie ro-
kowań nad budową chłodni w Wil-
nie zarysowało się bardzo nieprzy-
chylne stanowisko Izby Rolniczej,
która podobno nie widzi celowości

ikomisji kon-.

Litwa narzędziem innych.
Łotysze potępiają politykę Kowna.

TALLIN. 28.1. Po ostatnim wy-
|stąpieniu łotewskiej „Jaunakas Si-
|nas" przeciwko szkodliwej polityce
rządu litewskiego w stosunku do
|Polski, zabiera głos w tej sprawie
| jeden z najpoczytniejszych dzienni-
|lków estońskich „Waba Maa".

$. Pismo poddaje krytyce stosunek
Litwy do Polski, stwierdzając, iż po-
lityka Litwy jest sprzeczna nie tyłl-
ko z interesami ententy bałtyckiej,
ale stalestoi na przeszkodzie stabi-

P. Bohdan Stypiński, jeden z or-
ganizatorów przemysłu papiernicze-

go, wygłosił w Warszawie odczyt na
temat szybkiego rozwoju tego prze-
mysłu.

Produkcja papieru w Polsce wy-
nosiła w r. 1919 zaledwie 15 tys.
ton. Wir. 1929 wynosiła 138.5 tys.

 

Przemysł na Wileńszczyźnie ożył!
Fabryki konserw, chłodnie, papiernie i t. d.

prywatnej iniciatywy w też dziedzi-
nie (lepiej dopłacać do etatystycz-
|nego przedsiębiorstwa). Mimo. to
jednak możemy stwierdzić, że ruch
inwestycyjny objął nareszcie i IWi-
leńszczyznę.

„Ces“,

(nie poki handel nięny
USTAWA JEST DOBRA,ALE WYKONANIE SZWANKUJE.

"Przed klku. dniami delegaci ze
wszystkich powiatów woj. wileńskie
śgo odbyli zjazd w Wilnie w przed-
miocie ustawy o ubxu rytualnym i
jej Ww w życe na terenie
poszcz:gó!nych powiatów.

Podkzas obrad wszyscy składałi
sprawozdania i wnioski. Rzeczywis-
tość „rytualna” prowincji w:leńsk ej
przedstawia się wprost beznadziej-
„nie. liiea ustawy o uboju rytua'n.m,
dążąca do zapewnienia mięsa kor
szernego žydom, ale też tylko Ży-
dom, pozostała tylko... w Dzienn ku
Ustaw, jeżeli chodzi o ten ostatni
punkt. Bo we wszystkich miastecz-
kach, jatki mięsne należą prawie wy-
łęcznie do żydów i tam w dalszytn:
< 2gu zaopatruja się w mięso wszys-
cy —a więc i Palący.

Powiecie — dlaczego Polak nie
założył jatki konkurencyjne?Łatwo

+to powiedzieć, ale trudniej znaleźć
interes o bardziej pewnej... p'ajce.
Żydzi sprzedają przożki swoim, a re-
sztę wykupują u nich Polacy po b.
niskiej cenie, cenie, która, przy nor-
malnej sprzedaży nigdyby sę nie
kalkulowala — pa 50 gr. (minimum
za mięso wołowe może wynosić gr.
80). Jasnym więc jest, że tej konku-
rencji nie wytrzyma żadna jatka
chrześcijańska. Już zresztą widzimy
rezultaty tógo stanu rzeazy: ne tyl-
ko nie powstają nowe polskie punk-
ty sprzedaży mięsa, alei istnieiące
są na progu ruiny, dzięki nieuczci-
wej, a, co główne, nelegalnej kon-

O—0 Ek

kurencji żydów. To, co powiedzieliś-
my. powyżej oprowincji, odnosi się
też i do Wilna. °
Jaki stąd wn osek? Zdawałoby się

jedien: zmniejszyć kontynśsent o 50»/
i zmniejszyć ilość jatek koncesjono-
wanych z 59-ciu na 20. Wtedy, mo-
żebyśmy się doczekali, że ustawa
jest istotnie wykonywana: żydzi, ma-
jec tyle. m ęsa, ile im naprawdę po-
trzeba, zaprzestaliby nielegalnych z
nim kombinacji.
Napewno wyłjście, zaproponowane

powyżej, nie będzie krzywdzące dla
żydów i nie będą oni z tej ract po-
zbawieni mięsa. A zresztą, wiemy
dobrze, że spalycie jego wśród lud-
ności żydawskiej jest b. nikłe. Na 58
tye. żydów w leńskich napewno nie
więcej, niż 200/o jaca mięso: zamożni
żydzi jadają ptactwo i ryby, biedni
— śledzie, warstwa t. zw. średnia,
czyli poprostu nteligencja żydowska,
nie wiele sobie robi z przepisów re-
ligii motżeszowej i chętnie „tref. się”
świniną i szynką.

* .

Magistraaka Komisja uchwaliła na
luty : marzec kontyngent koszeru
nieco mniejszyod styczniowego: róż-
nica jednak jest zbyt mała. Decyzja
leży w ręku władz nadzorczych, t. 4.
województwa; władze te poczynią
zapewne odpowiednie kroki la о-
chrony interesów polskieśo handlu i
dla ochrony... samej ustawy, która
jest gwałcona na każdym kroku.

(In)

lizacji politycznej Europy Wschod-
niej. Jest rzeczą nie do yślenia,
że w czasie gdy Łotwa i Eston'a wy
soko cenią przyjaźń z Polską, trzeci.
członek ententy bałtyckiej prowa-
dzi politykę dywersyjną. Wskutek
krótkowzrocznej polityki rządu ko-
wieńskiego, Litwa poważnie osłabi-
ła swą sytuację, stając się śmieszną
zabawką propagandową w rękach
obcej politylki.

Rozwój przemysłu papierniczego w Polsce
ton. Potem nastąpił lekki spadek
"Od r. 1934 produkcja znowu wzra-
sta i w 1936 r. osiągnęła 178 tys.
ton. Przedkryzysowy poziom pro-
dukcji został zatem przekroczony o
130 proc. Tak silnego wzrostu pro-
dukcji nie wylkazuje żadna inna ga-
łąż agatans w Polsce.

Przyczynę szybkiego rozwoju
przemysłu papiernicześo widzi p.
Stypiński w obniżeniu cen. 1 kilo-
gram papieru rotacyjnego kosztował
brutto w 1928 roku — 71 groszy, w
r. 1936 tylko 39 gr. °

* Konsumpcja papieru wynosi 5
kg. na 1 mieszkańca rocznie, pod-
«czas gdy w Niemczech 30 kg. Nie
ma więc obawy nadprodukcji tym
bardziej, że postęp oświaty zapowia-
da dalszy wzrost konsumcji papieru.
To też przemysł papierniczy robi in-
westycje. Obecnie istnieją 22 fabry-
+ рареги. Zakłady Steinhagen i
Saenger zamierza zbudować fab-
rykę celulozy i papieru rotacyjnego
kosztem 12—15 mil. zł. Fabryka po-
wstanie albo w środkowej albo we
wschodniej części Polski. P. Stypiń-
ski podkreślł, iż obecnie produku-
jemy papier rotacyjny tylko w Mysz
kowie i Częstochowie, a więc miej-
scowościach położonych blisko gra-
nicy niem eckiej.
W zakończeniu „odczytu: p. Sty-

piński oświadczył, iż z powodu
ogromnego wzrostu cen drzewa
„Čentropapier“ wystąpił z projek-
tem podwyższenia cen papieru o 3—
4 procent.

 
 

sport.
SUBWENCJE P.Z.B. OTRZYMAŁO

i WILNi О.
Zarząd P. Z. B. na podstawie o-

kazanej żywotności klubów przyznał
subwencję następującym okręgom:
Śląsk i Pomorze po 250 zł, Lwów
200 zł., Kraków, Wilno, Białystok i
Wołyń po 100 zł. oraz Lublin 150 zł

POLSCY TENISIŚCI
PRZEGRYWAJĄ.

W. rozgrywkach tensowych e
międzynarodowe mistrzostwo -Rze-
szy w Hali do półfinałów gry poje-
dyńcze: pań poza Jędrzejowską £
Dunką Sperling zakwalifokowala się
jeszcze Angielka Yorke, ktėra poko-
nała w ćwerćfinale Austriaczkę
(Kraus 4:6, 6:4, 6:1.

Para polska Tartowski — Tio-
czyński oddała zwycięstwo bez wał-
IS niemieckiej Cramm—Hen-

el.
W grze mieszanej Jędrzejowska—-

Tarłowski przegrali z parą niemiec-
ką Heidtman—Beuthner 6:1, 3:6 4:6.

 

© mieście i na wsi podczos mrozów.
Frekwencja dzieci w szkołach.

Fala mrozów, mmo zapowiedzi,
nie ustępuje. Trwające w ciągu ostat
jgich tygodni mrozy dały się dosta-
tecznie we znaki wszystkim.

Narzekają na mrozy nie tylko c',
co bezpośrednio na własnej <lkórze
adczuli chłód, jak policjanci, dozor-
cy, dorożkarze i t. p, ale też i ci,
których mrozy uderzyły po kieszeni.

! W teatrach, kinach, lokalach roz-
rywkowych — frekwencja zmn ej-

j szona. sklepach brak większych
obrotów — zarobki minimalne. W
zakładach fryzjerskich — pustki.

I tak wszędzie.
Ucierpiała też na tem nauka

młodzieży szkolnej, gdyż duży pro-
cent dziec: z powodu mrozów nie
uczęszczał do szkół.

|, Ole chodzi o szkolnictwo W:lna
„i Wileńszczyzny, to najmniej ucier-
piały na frekwencji szkoły średniej.
Dobrze zabezp eczone dla utrzyma-
nia normalnej temperatury lokale
umożliwiły; tu prowadzenie zajęć w
trybie normalnym. ypački nieu-
częszczania do tych szkół powodo-
wane były w większości epidem.ą

śrypy.

| Inaczej się przedstawia sprawa
"w szkolnictwie powszechnem w Wil-
nie, Z uczęszczających 25.000 dzieci
nie przychodzi do szkoły znaczny
procent, który w zależności od
szkół wahał się od 82 do 90 proc.
Bez przerwy uczęszczają do szkół
dzieci biedne, niezależnie od tego,
iż są nieraz b. lekko ubrane. Zjawi-
sko to tłumaczy s'ę tem, iż w szkole
bywa o wiele cieplej niż w domu,
oraz, że. każde dziecko jest w szkole
dożywiane. Z tego też względu po-
mimo słabej frekwencji szkół się nie
zamyka, prowadzone są natomiast
wówczas zajęcia św etlicowe, t. j.
właściwie gry i zabawy, po których
dzieci otrzymują ciepłą strawę na
miejscu i dopiero wówczas udają się
do domu.

Jeśl! chodzi o zachorowania na
śrypę, to jest to raczej bardziej wi-
doczne wśród personelu nauczyciel-
skiego (choruje na grypę około 35
proc. nauczycieli).

porównaniu z prowincją frek-
wencja w szkołach miejskich jest
znacznie słabsza. Tak np. w powie-

cie wil-trockim na 32.000 idziecź
uczęszczających do szkół uczyło cię
pomimo mrozów 29,000. Na wsi pra-
wie z reguły, za wyjątkiem zamoż-
niejszych gospodarstw w szłkole: jest
cieplej, niż w domu. W większości
szkół zajęcia podczas mrozów odb
wały się normalnie, Spadek fr.
wencji w niektórych szkołach sięgał
najwyżej do 50 proc.

O ile chodzi o ciepło w szkole,
norma wymagana przez Inspektorat
Szkolny Powiatowy wynosi 16* C.
W praktyce wygląda to jednak: roz-
ma'cie.

Zmniejszona frekwencja w szko-
łach powiatowych częściowo powo-
dowana jest także epidemią śrypy.
Większa frekwencja dzieci wiejskich
w szkołach podczas mrozów świad-
czy o odporności tych dzeci na ni-
ską temperaturę, pomimo to, iż
większość z nich nie posiada odpo-
wiedniego ubrania zimowego.

Równeż brak śniegu, a przez to i
zasp śnieżnych nie utrudnia dziecku
drogi do szkoły, jak to się zdarzało
podczas zim ubiegłych. (e)
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Polska Młodzież Akademicka
powstrzymuje się od udziału w wykładach

W. dniu wczorajszym odbywały
się na poszczególnych wydziałach
wpisy, Jak się dowiadujemy z po-
śród studentów Polaków nie przyję-
to ponownie, kilku W związku
z tem przedstawiciele organizacji
Polskiej Macierzy Akademickiej ze-

Tysiącom dzieci w
Pomyślcie otem i

na Pomoc Zimową

13-letnia ofiara
manewrów z bronią

Na ul. Słowiańskiej 12, m. 2 mie-.
ści się cerkiew staroobrzędowców.;
Tamże zamieszkuje duchowny „ba-
tiwszka' Szałkin. Dnia 30 styczna
ub, roku wyszedł on z domu wraz z
żoną, zostawiając 13-letniego syna,
Wsiewołoda. W; kilka chwil potem
do chłopca przyszedł syn cerkiew
nego dozorcy — Mikołaj Racmanow,
lat 17-u. Wiedząc, że u Szałk.nów
jest rewolwer, prosił Wsiewołoda,
by, korzystając z nieobecności ro-
dziców, pokazał mu broń. Chłopak
usłuchał. Racmanow, dopóty mane-
wrował rewolwerem, aż ten wypalił,
raniąc młodego Szałkina w jamę
brzuszną. Rana okazało się groźna

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 30 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń poranna; Gimnastyka; Mu-

zyka z płyt; Dziennik poranny; Giełda i in-

formacje; Muzyka poranna; Audycja dla

szkół. 8.10—11.30: Przerwa. 11.30: Śpie-
wajmy piosenki, aud. dla dzieci, 11.57: Sy-

śnał czasu i hejnał, 12.03: Płyty, 12.40:

Dziennik południowy. 12,50; O uczonym;
Andrzeju z Kobylina, pog. 13.00—14.00::

Koncert życzeń. 14.30: Narodziny zegara —

słuchowisko dla dzieci. 15.00: Wiadomości
gospodarcze: 15.15: Koncert reklamowy.

15.25; Życie kulturalne miasta i prowincji

15.30: Codzienny odcinek prozy. 15.45: Pły-
ty. 16.15: Leoncavallo-Mascagni—wyk. ork.

17.00: Duety instrumentalne i wokalne. 17.50:
Przegląd wydawnictw. 18.00: Pogadanka ak-

tualna. 18.10: Wiadomości sportowe: 18.15;

Wil. wiadomości sportowe. 18.20: Nowości
taneczne. 18.50; Pogadanka aktualna. 19.00:
19.00: Audycja dla Polaków za granicą.

19.30: Nowości literackie, 19.45—02.00: Wie-

czornica taneczna. W. przerwie ok. 22.53:
ostatnie wiadom. dziennika radiowego.

 
Narodowy front
robotniczy rośnie
W dniu wczorajszym został osta-

tecznie zorganizowany „Zw. Zaw.
Przemysłu Odzieżowego — Praca
Polska". Obecnie na terenie Wilna
istnieją już cztery związki zawodo-
we „Pracy Polskiej". (s)

Stronnictwo Narodowe
ZARZĄD OKRĘGOWY. |

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

codziennie w tok:
Sołtaniska 30.

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

ŚRÓDMIEŚCIE.
W dniu 31 bm. o godz. 12.30 od-

będzie się zebranie członków w lo-
kalu przy ul. Mostowej 1. е

ZWIERZYNIEC SOLTANISZKI
W dniu 31 bm. o godz. 12-ej od-

będzie się zgromadzenie publiczne
w lokalu przy ul. Sołtańskiej 30.

Młod. Wszechsolska
ZWIĄZŁK AKADEMICKI U. S. B.

W dniu 31 bm. w niedzielę o
godz. 17 w lokalu przy ul. Wielkiej
24 m. 3 odbędzie się zebranie ple-
narne członków M. W. Obecność
obowiązkowa. Przy wejściu oka-
zać legitymację, я

Praca Polska |
ZW. ZAW. PRAC. PRZEMYSLU

SKÓRZANEGO.
W dniu 1 lutego br. w poniedzia«

łek o godz. 19 w lokalu przy ul. Mo-
stowej 1 odbędzie się zebranie
członkowskie, na którym zostanie

alach Mostowa i i
go

brani w lokalu Młodzieży Wszech-
polskiej postanowili powstrzymać
się od udziału w wykładach celem
demonstracji przeciwko  krzywdzą-
cym zar: eniom władz uniwersy-
teckich, Wśród Młodzieży daje się
zauważyć silne podniecenie, (s)

Polsce grozi głód.
złóżcie ofiarę
dla bezrobotnych.

nieostrożnych  w skutkach: po 3-tygodniowych mę-
czarn'ach, chłopak zmarł. Racma-
now słanął przed Sądem, który ska-|
zał go na 1 rok więzienia, zawiesza-,
jąc tą karę na 5 lat. (In) !

Fałszywi wywiadowcy
zasypali włościanino-

wi oczy piaskiem
WILNO-TROKI. Na jadącego wo-

zem z Podbrodzia do Wilna miesz-
kańca zaśc. Szunele, gm. podbrodz-
kiej, Konstantego Jawelskieśo, na-
padło koło Pik'eliszek 2-ch csobni-
ików, którzy podając się za wywia-
dowców oświadczyli, iż chcą spraw-
dzić, czy nie wiezie on przemytu.
W. trakc e przeszukiwania wozu, je-
den z nich zasypał Jawelskiemu
oczy piaskiem, a wówczas sprawcy
odebrali mu 830 zł, w gotówce, wy--
rzucili go z wozu i zbiegli w k erun-!
ku Wilna. Pościg zarządzono.

Apel do rolników
Naczelny Wydział Wykonawczy

Pomocy: Zimowej apeluje do polskie-
go rolnictwa o przyśpieszenie zbiór-
ki żyta. Od wyników tej zbiórki u-|

b jest w ciągu miesięcy zi-
mowych byt wielu rodz'n ludzi, po-
zbawionych pracy.

Nieprzyjemne wyniki lustracji sanitarnej
w szkołach powszechnych

W ciągu ub. miesiąca specjalna
komisja sanitarno-lekarska przepro-
wadziła lustrację przeszło 2 tys,
szkół, gdzie zbadała około 115 tys.i
idzieci. |

Stwierdzono, iż blisko 20 proc.|
dzieci bylo zawszonych, około 25!

proc. brudnych, chorych na choroby
zakaźne, a głównie na jaglicę było
do 7 proc.

Komisja lekarska ponadto stwier-
dziła, iż wiele szkół i lokali szkol-
nych znajdowało się w stanie anty-
sanitarnym, źle opalanych itd.  (h)

Gmachszkolny wzniesiony kosztem27 tys.zł.
Nikt go nawet na rozbiórkę nie chce kupić
LIDA. Wzniesiony przed kilku la-

ty albrzymi gmach szkolny kosz-
tem ok. 27.000 zł. w Iwiu z powodu
słabych fundamentów zaczął pękać,
nie doczekawszy się ostatecznego
wylkończen a. Komitet budowy, jak
i architekt znikli w niewiadomym
kierunku. Mieszkańcy Iwia pozostali
nadal bez odpow.edniego budynku

dla szkały, Obecnie Zarząd Gminy
czyni starania, aby dom ten sprze-
dać na rozbiórkę za parę tys. zł.,
lecz mimo tak niskiej ceny,
nikt nie chce nabyć, Pon:eważ bu-
dynek stoi przy samej ulicy, miesz-
kańcy Iwia obawiają się, aby z po-
wodu gražącego runięcia ścan, nie
było jakiej katastrofy.

W dniu bojkotu elektrycznego
wybuch w elektrowni w Postawach

Wie środę, dnia 27 bm. jak już
donosiliśmy, miał się rozpocząć boj-
kot elektrowni w Postawach. Tym-
czasem tegoż dnia w godzinach por
południowych Starostwo zostało
powiadomione przez kierownictwo
elektrowni, że wskutek poważnega
uszkodzenia zakład elektryczny zo-
staje unieruchom ony. Na miejsce
udali się wicestarosta Białkowski,
komendant pow. P. P. kom. Mań-
kiewicz, którzy stwierdzil, że zbior
nik gazowy, doprowadzający gaz da
generatora został rozerwany i wnę-
trze elektrowni poważnie uszkodzo-

ne. Siła wybuchu była tak duża, że Nz; kałóbniej :2 „Az; jprzewielebniejszego Księdza Ar-
w elektrowni wypadły wszystkie cypasterza. Nieszpory o godz. 5-ej
szyby, a odłamki i śruby zbiornika
rozsypały się w promieniu 5—%6 me-

trów. Znajdujący się wówczas w wystawien'em Najśw. Sakramentu o
o gudz. 5 popoł.hali maszynowej mechank i jego po-

mocnik neomal cudem uniknął nie-
chybnej śmierci.

O wydarzeniu zostały-powiado-
mone władze wojewóćzkie i proku-
ratorskie. Wypadek wywołał w
mieście zrozumiałe wrażenie i jest
żywo komentowany. Tak więc Po-
staw; znowu są pozbawione! światła
elektrycznego.

Popełnił bratobójstwo
na tie sporu

BRASŁAW. Mieszkaniec kol.
Mociewki, gm. Nowy-Pohost, Ma-
ksym Smolak, przechodząc obok do-
mu swego brata, Jakuba Smolaka,
rzucił „kamieniem w okno jego do-|
mu. Wówczas Jakub Smolak wy-
szedł na ulicę i wszczął z bratem
kłótnię, a w pewnej chwili uderzył

kołem w głowę, zabijając na
miejscu. Kłótnia powstała na tle

majątkowego
sporu majątkowego w związku z
rozprawą, jaka miała się odbyć w
Sączie Grodzkim w Drui. Smolaka
Jakóba policja zatrzymała, który
do winy się przyznał, Ponadto zo
stał zatrzymany trzeci brat Smola-
ika, Aref, który jest podejrzany o
współudział w zabójstwie. Zatrzyma
nych przekazano do dyspozycji
władz sądowych.

SKARBIEC STANÓW ZJEDN. AM. PÓŁN.

 
wygłoszony rełerat „O mechanizacji Stany Zjednoczone A. P. zbudowały nowy skarbiec w forcie Knox —

w Kentucky. Fotografia przedstawia przybycie osłoną zbrojną pierw-
ładunku Šiaskino ma mek miliard

wytwórczości obuwia” i będą omó-
* wione sprawy spółdzielni. szego złota. lowe bogactwo.

domu

лоы ои

BILANS SZCZĘŠCIA JEST DODATNI
a grejący w kolekiurze A, Walafs

a. 75,000
ZŁ 25.000 na Nr. 80759

25.000 na Nr. 152551

25.000 na Nr. 172838

29.000 na Ne. 133979

20.000 na Nr. 146506

10.000 na Nr. 45226

10.000 na Nr. 75850

22 wygrane po Zł. 2.500

Konto P. K. O

Clągnienie 18 lutego r. b.
! odwro

 

JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda przeważnie

pochmurna z opadami śnieżnymi.

W górach w ciągu dnia lekki mróz,

poza tym umiarkowany, a silny na Wileń-

szczyźnie.

Dość silne wiatry z kierunków wschod-

nich, powodujące zamieci śnieżne, głównie

na wschodzie i południu kraju.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Uroczystość św. Franciszka

Sałezego. W, niedzielę, 31.1. b.r., w
"kościele Sióstr Wizytek, przy ul.
Rossa 2, obchodzona będzie uroczy-
,stość św. Franciszka Salezego, zało-
| życiela Zakonu SS. Wizytek, z cało-
| dziennym wystawieniem-Najświęt-
| szego Sakramentu.

Primaria o godz.  7-ej Wotywa
jo godz. 9-ej. Suma o godz. 10-j, ce-
ilebrowana przez Jego Ekscelencję

 

Ka zdobyli fortuny, wygrywająch

w 37 Loterii nastepujące sumy:

na Nr. 106953

Zł 10.000 na Nr 82556

10.000 na Nr. 191873
5,000 na'Nr. 55886

5.000 na Nr. :03076

5.000 na Nr. 103306

5 00J na Nr. 108767

5,000 na Nr. 127435

35 wygranych po Zł. 2.000

| 53 wygranych po Zł. 1.000 oraz wiele innych.

A. WOLANSKA
WILNO, WIELKA Ne 6.

Nr. 145461,
Losy do ! klasy 38 Lot. Państw. już są do nabycia.

Zamówienia zamiejscowe załztwiam.
tnie.

 

Kronika wiieńska
ges'a. We wiorek, ania £-go iu.ego
1937 r., dzięki uprzejmości Polskiego
„Kadia, odbędzie się w sali górnej ue-
orgesa „Kawa przy mkroionie' na
szkolnictwo poiskie za granicą. Pro-
gram wypeinią produxcje kabareto-
wo-artystyczne, między innymi z u-
działem wybitnego pisarza Meich.0-
ra Wańkowicza, skeische, muzyka
iekka, w wykonaniu powiększonej
orkiestry rozrywkowej Ioiskiego ila-
dia (25 osóbj, pod сугекср prot.
Szczepańskiego. irogram oęaz e na-
dany na wszystkie rozgiosnie Fol-
skiego Radia. Pd progranne Dancing.
Początek o godz. 4.30 popołuduiu.
Wistęp 3 zł. wraz 2 konsumeją. Za-
proszenia otrzymywać mozua u Pań
Uospodyń oraz w cukiern. Kudnice
kiego, ul. Mickiewicza Nr. 1.

KÓŻNE. 
z kazaniem. Dziś, w wigilię uroczyr
stości, odprawione będą Nieszpory z

 

POCZTA I TELEGRAF.
— Nowe pośrednictwo pocztowe.

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów|
zawiadamia, że w dniu 25 lutego rb.
zostanie uruchomione pośrednictwo
pocztowo-telekomunikacyjne Romej-
ki, pow Nowogródek, a w dnu 1-go
marca r. b. Kondraciszki, pow.Lida. |

! SPRAWY AKADEMICKIE.|
—Bratnia Pomoc Polskiej Mło-/

dzieży Akademickiej U. S.B. zwraca
się do wszystkich którzy nie zostali!
przyjęci ponawnie na U.S.B. (nie zo-,
stały im zwrócone legitymacje) o.
zgłaszanie się do lokalu Bratniej Po-|
mocy, (ul, Wielka 24) w godzinach
urzędowych. !
— Sodalicja Mariańska Akade-

— Nowe postacie w poiskiej ki-
nematograii. Docaodzą nas wieści
ze stolicy o naczwyczajnych Sukce-

sach newelacyjnego tiimu pt. „b_ę-
dzie lepiej" z ulubieńcami Szczepko
ji Tońko.

Szczepko, ten wszystko lepiej
wiedzący, jak i Tońlko, pozorne $iu-
pi, a przecież zwycięsso podb. a,ący:
serca iudzkie chaplinowskim iiryz-
mem podobają sę wszystkim.

Wielka premiera filmu „Będzie
lepiej" dziś w kinie „PAN“.

KRONIKA POLICYJNA.
— Oszuści z taiszywą herbaią gresują

nadal. Donosiliśmy już, iż w Wilnie grasują

faiszywi agenci - sprzedawcy zamiast her»

baty — siana. Obecnie dowiadujemy się, iż

mieszkania w mieście nadal są odwiedzane

przez podejrzanych agentów o wyśźlądzie

semickim, proponujących nabycie herbaty

z premią.

Pol.cja ostrzega przed oszustami i pro-

si mieszkańców miasta o zatrzymywanie

fałszywych agentów. (h)

WYPADRL
— Zamach samobójczy. Skutkiem nie-

porozumień rodzinnych targnęła się na ży-

cie wypijając esencję octową 34-letnia A.

Michikowska zam, przy ul. Zarzecze 25.
Desperatkę pogotowie ratunkowe skie-

rowało do szpitala św. Jakóba. (h)

— Zaginął chłopiec. Przed paru dnia-
mi wyszedł z domu i zaginął, 12 letni uczeń

szkoły powszechnej Edward Rekść (Ste-

fańska 34).

Powiadomiona o tym policja, zarządzi-
ła poszukiwania za zaginionym. (h)
— Napaść uliczaa nożowników. Na

przechodzącego Kijowską St. Bielawo
(Świerkowa 18), napadło dwóch niezna-

nych osobników, którzy ciężko go poranili,

— Kawa przy mikroiłonie u Geor- .

mików U.S.B. w Wilnie, Dnia 30 bm. a sądząc, że Bielawo, który padł na chod-
o g. 18-ej w „Ognisku Sodalcyjnym nik załany krwią nie żyje, zbiegli. Bielawę
(Wielka 64) odbędzie się herbatka wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło
dyskusyjna na temat lewicy akade- do szpitala żydowskiego. (h)
mickiej, poczym o godz. 20-ej So-| — — Oblany skażonym spirytusem W
bótka. * piwiarni przy ul. Kalwaryjskiej 19 w czasie

Zarząd zaprasza Sod. Mariańską libacji wynikła bójka na tle porachunków
Alkademiczek oraz członków pozo- osobistych pomiędzy Łukaszewiczem  (Po-
stałych organizacy| katol ckich. łocka 4), a braćmi Majerkowiczami (Kal-

Dochód z dobrowolnych ołiar waryjska 19). W czasie bójki Majerkowicze
przeznacza się na rzecz bezrobot- obleli twarz Łukaszewiczowi skażonym
nych. spirytusem. Łukaszewicza umieszczono w

ZABAWY. szpitalu.
— kia chce: dobrze się ski

'mieė mile towarzystwo, tani et,
dobry jazz, ciepło, gwar i moc przy: 0 f Į ary
jemnych wrażeń — niech wali jutro złożone w Administracji „Dzien. Wileńsk."
na „Wesoły Lektorat Tańca* AZS-u Na opłatę czesnego dla Studentów chrześci-
do hotelu Europa. Początek o 7-ej jan Polaków U. S. B.: pp. Sz. i M.P. zł.
wiecz. Wstęp 1 zł. Gorący bufet, | 10— Emerytka ał. 1—,
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Pociąg najechał :
na;furmankę_

WILNO-TROKI. Na przejeździe
kol. w Szylinach, gm. rudziskiej, po-
ciąg motorowy idący z Wilna naje-
chał na furmankę. Koń został zabi-
ty, wóz strzaskany, zaś woźnica
Barabanow Hipolit, m-c Rudziszek,
doznał złamania lewej nogi i potłu- i
czenia głowy. Odwieziono go do ь
szpitala kolejowego w Wilnie.
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Po raz pierwszy narį najmilsi

na ekranie nasi radiogwiazdory

DZIS PREMIERA
 

V Nowe postacie w pol-
?  s«iej kinematografii   

Światło, gorąco, zmęczenie to nieprzy-

jaciele: a nuż twarz będzie błyszczała!
Jednak żadna obawa nie psuje Pani

przyjemności. Pani jest pewno, że przez

cały wieczór zachowa śliczną matową

i aksamitną cerę, którą, nawet naj-
tłuściejszym naskórkom, daje

CREME SIMON MAT
„'»+Q po powrocie do domu, aby
usunąć z twarzy wszelkie ślody
zmęczenia, zastosuje Pani

krem  higjeniczny—

CREME SIMON

- SPRZYMIERZEŃCY

  

 

 Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

w sobotę, o godz. 8.15: nowa premiera 8e-

zoou, ostatnia nowość repertuaru, współ-

czesna sztuka p. t.« „Tajemnica lekarska”,

Władysława Fodora, autora cieszących się I
niebywałym powodzeniem na scenach pol-
skich sztuk „Matura”, „Myszka kościelna”,

| „Pocałunek przed lustrem' iin. Nowa sztu-
| ka porusza aktualny problem z życia współ-
cześnego, konilikt między pracą zawodową
kobiety a jej obowiązkami małżeńskimi.

Nowa premiera została opracowana £ mie-

zwykłą pieczołowitością i starannością, w

samą, reryserii Wł Czengerego, z wykonawcami

+) ról gównych pp.: Niedźwiecką, Ściborową.
SH |Staszewskim i Szymańskim. Oprawa dęko-

ži racyjna W. Makojnika.
— „Tajemnica lekarska* zostanie pow-

tórzona w niedzielę wieczorem. Ceny miejsc
| zwyczajne — zniżki ważne,

— „Tempo 20”, współczesna komedia,
zostanie potwórzona w niedzielę, na popo-

38| łudniowym przedstawieniu, po cenach pro-
s) | pagandowych, w premierowej obsadzie ze-

  

    

   

 
w pełnej humoru i życia komedii śmuzycznej BZ

„BĘDZIE LEPIEJ”
Piękny nadprogram: Cudowny dodatek p t,: „Opowieść zimowa”

i aktualia. Początek punktualnie: 2, 4, 6, 8 1 1015

 
“Ei (NĘ |Dziś Uroczysta Karnawałowa
HELIOS | Premiera. Operetka filmowa,

która święci triumfy w)Jcałejś
Polsce

"ANI MINISTER
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Sa!a dobrze cgrzana  
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Jośn Crawford w filmie
c społu.

: gal H A = — „Jasełka Ludowe" — misterium w

„I Y L 4 O 4 A Ž ią £ % = Bs| Sali Śniadeckich. Instytut „Caritas' wysta-

е > COTY AZ) z ° 4 $ . я

2 i aktualia, Sela dobrze ogrzana. ostatnie dni PEJRG t E wia w Sali Śniadeckich U.S.B. w poniędzia- |

Nad program: Atrakcja kolorowaI a ia, : og Ś  iek 1-go i na Matkę Boską Gromniczną, 2-

zi  DESIT ETO A AGR 0

Si Dziś
m ostatni

3 £dzień

     

 

  
  
 

 

(Po raz pierwszy w Wilnie. Swięto humoru, śpiewu

„KOCHANY LOBUZ“
Polskie Kino

ŚWIATOW
EA |go lutego, Jasełka Bożego Narodzenia, Po:

 

IE i tańca

 

  $I w filmie | aria 1 ‚’сг‚а‚іеі‹_о godz. 7-ej (19-ej) wieczorem.

w roli|tytułowej jaesels y trzpiot : 0 В d ra Mac Donsid Tolą MANKIEWICZÓWNĄ
SE Jasełka te będą tem ciekawsze, że z» .

ro ytułowej na zy tr . са j i kal |

„ekranów, dawno niewidzizna A n П u E i najpopularnieįszym amantem A. ZABCZYŃSKi M. ej > ia Eea. |

Niewidziana w filmie polskim wystawa, Rewia toalet.

| Urok niezapomnianych melodyj. Pad'program: Atrakcja kolorowa—am
Sala dobrze ogrzana.
 

2 przez wykonanie szeregu tańców ludowych
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gjwcześniej do nabycia w instytucie „war'-

= Polecamy ENAR = ė MIESZKAMIA į tas“, Wilno, Zamkowa 8. Dochód aa 95-

MOTTE NERO ZZZZZKZC""=" re oe
= = Handiowy еа z000:0000030600095024:

East `

< jako przodujący modą i gustem Sat PRZECIW GRYPIE i PRACA L= = я _

= "balowe ŽŽ po WYNAJĘCIA| - piołunk ыы domach — Posiada] # Zą KOtar Studio
z suknie wizytowe, sweterki, == 2 pokoje ze wszel-| +, e KZ Į ZAOFIAROW. į šwiadectwa i rekom, |

= bluzeczki iejizna, Spódniczki > kiemi wytodami i o- vERuUTŲ ROEE O NAowep acdyśei + DZISIEJSZA WIECZORNICĄ GAMIKTNE.
= Fszlafroczki, WIE s  kasaki ==: sobnem wejściem. —| ba 22 Ę se OS 5 - |
m Wytworna galanteria. Ceny niskle "= Mostowa 7—3. poleca ti OGRODHIK į | į Inicjatywa Polskiego Radia, które w

=> 5 ga| D-H. A. JANUSZEWIi CZ z dobrymi świadectwa-ji$ zGuUBY fŚlsobotę (30 stycznia) organizuje wielki sżeć- |

Z aidai EEE iiiaa POTRZEBNE „mi, samotny, potrzdb- z z į : Ž : :

- | 2 POKOJE Zamkowa 20-a, tel. 8-72 ny na wieś. Zgłoszenia |: o aesiawwcjąi ciogodzinny koncert muzyki tanecznej, pra-

и ERP = мт rss ^ wygołni | Gólec- iema ZGUBIONE; śnączo słuchaczy do urządzania w
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Powieść współczesna. |

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

-— Ludku! — wtrąciłaOraczowa,|

'— napij się kawy czarnej...

— Nie chcę! Ale dobrze, żeś

przypomniała 0 swojej obecności!

Znów zaczniesz opowiadać piękne hi

storie o swoich podróżach?,. Dow-

cipna jesteś i można się uśmiać ser-

decznie, umiesz gadać! Słuchając

každy myli, že nie jeździłaś inaczej

'iak pierwszą klasą... ale mnię oczu

mie zamyłdlisz! Wiem, że byłaś ste-

wardessą i w dodatku na podlej-
szych okrętach...
— Ludku!

gawczo. .

— Przepraszam, nie chcialem cię

urazić, Zresztą masz słuszność, w

tym nie ma nic zabawnego. To jest

raczej smutny objaw, jeśli człowiek

się wstydzi przyznać, że się džwig-

nął o własnych siłach, że wszystko

tylko sobie zawdzięcza. Przykroi

nieprzyjemnie patrzeć, gdy taki

— zawołała ostrze-

 człowiek udaje, że pochodzi z boga-

tej rodziny i że iego jedyną troską

jest włóczenie się po świecie i wy-
dawanie pieniędzy, nagromadzonych
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przez szlachetnych przodków. Są-
dzę, że pan jest tego samego zdania.
„Prawda, panie komisarzu?
— Zupełnie się z panem zgadzam

-— odparł w zamyśleniu Jarowy, —'
Ale z pewnym zastrzeżeniem: jeśli
człowiek — według pańskiego okre-
ślenia — dźwiga się przyj użyciu le-
śalnych środków.

Bunder podniósł głowę, spojrzał
na Jarowego, mrużąc oczy i zdawa-
ło się, chciał zaprzeczyć, ale po
krótkim namyśle tylko wzruszył ra-
mionami i nalał sobie kieliszek wina.
— Nie zajmujmy się dziś filozofią,

bo panie się znudzą... — dodał i wy-
sączył powoli wino.
— Nie wszystkie, bo na przykład

dla mamusi już jest za późno —
wtrąciła Natalia, — Mamusia musi
jutro wstać wcześnie.
— Ależ my nie żądamy wcale,

by kochana mamusia nami się krę-
powała! A choć gospodynią dziś jest
Nata, prosimy jednak, by mamusia
pozwoliła nam zostać jeszczez pół
godzinki —

   
   

  

 szysat od £

powiedział Bunder u- Przecież był moment,

oda. 9 -— 18, CEHT PFENUMEKATY: miasteexais x ©

przejmie, co było tym dziwniejsze,
lże w tym domu wszelkie kwestie on
'sam rozstrzygał bezapelacyjnie.
| Pani Młynczakowska pozwoliła-
"by niewątpliwie, gdyby nawet usły-
|szała stanowcze oświadczenie za-
'miast na swój sposób grzecznej

w jej obecności złożył notariuszowi
'cały stos stuzłotówek, ratując ka-
mienicę przed licytacją, od tego dnia
stało się zupełnie jasne, że on tu
jest panem.

Młynczakowska pożegnała -gości
i opuściła salonik. -

Po iej wyjściu Bunder zapytał:
— Jest jeszcze kawa, Nato?
— Zaraz zaparzę — odpowie-

działa dziewczyna i sięgnęła po
imbryk.

Bunder ją uprzedził i wziął ma-
szynkę, oświadczając:
— Zaniosę to i pomogę ci ugoto-

wać kawę. i
Nie ustąpił jak zwykle i Natalia

musiała się zgodzić, lecz okazała ty-
le wyraźnej niechęci, że Jarowemu
zróbiło się żal dziewczyny. Jednak
nie miał prawa się wtrącać—wszak
była jego narzeczoną.

Tu jest coś nie w porządku —
myślał. — Czy intuicja mnie zawio-
@а tym razem... Ciągle mam wra-
żenie, że katastrofa wisi na włosku!

że Bunder
 
 

prośby. Ad iddinia, w którym Bunder.

mógł palnąć niepoczytalne głupstwo
lub zrobić coś szalonego!... A jednak
nic nie zrobił. Dlaczego? Co go po-
wstrzymało?...

Wyrwało go z zamyślenia pyta-
nie pani Oraczowej, lecz nie słowa
na nim wywarły szczególne wraże-
nie, a ton głosu — niezwykle mieki,
drgający tłumionym podnieceniem.
— Panie komisarzu, czy mam pa-

nu pomóc? — zapytała.
Było coś w spojrzeniu młodej ko-

kiety, co powiedziało wyraźnie Ja-
rowemu, że mówi szczerze i że jest
gotowa wszystko dlań uczynić. Nie
przeczuł, (że w tym momencie los
mu podsuwa niespodziewaną możli-
wość ratunku — wystarczyło tybko
wyciągnąć dłoń, a zamiary Bundera
byłyby udaremnione.

I nie skorzystał ze sposobności.
— Dziękuję bardzo — odpowie-

dział z uprzejmą, lecz podkreśloną
odmową. — Nie widzę, jak i w czym
pani może mi pomóc.

Zrozumiała. Jej spojrzenie stało
się zimne.

* +

Po dwóch godzinach Bunder tak-
sówiką odwoził panią Oraczową do
domu. Wcisnął się w kąt wozu, wy-
ciągnął nogi na całą długość, zwie--
sił głowę na pierś i zdawało się,
spał. Ale pani Stefania wiedziała
doskonale, że nawet nie drzemał,

dzozssniem do fomu lub przesyłką posntową al. 2 gz. 30, kwartalnie zi. 7 gr. 5,

lecz czekał na sprawozdanie, a był
usposabiony zanadto leniwie, by; za-
dawa ćpytania.
— Dlaczego pan jest zły?—-pod-

jęła wreszcie. — Przecież wszystko
się układa po myśli pana...
— Wiem — przerwał, — Wyczy-

tałem to z pani oczu... Od razu po-
działało?
— Nie... i nie na długo. Spał naj-

wyżej dziesięć minut, a zbudził się,
$4у pan i Natalia weszli z kawą.
Wystarczyło panu czasu?

Wystarczyło... mruknął
krótko.
— W takim razie nie rozumiem,

dłaczega pan jest niezadowolony?
Z początku porusza pan neboi
piekło, by zniszczyć człąwieka, a
$dy wszystko już jest na dobrej dro-
dze, pan się wścieka... Czy nie wy*
rzuty, sumienia, broń Bože!
— Niech mi pani da spókójł —

uciął szorstko, — Pani ma robić, co
każę, bo za to płacę. Różne domysły
proszę przy sobie zachować... Wy-
rzuty sumienia? Być może. A co to
panią obchodzi? Rola kuzynki już
się skończyła... Zaczął jakby do sie-
bie mruczeć: — Ostatecznie on wyr
konywał swój obowiązek i nic po-
nadto... i śdyby mama tym się tak
nie przejęła...
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