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Froncja odpowinia Hitlerowi

sw.

Mowa ministra Delbosa w Chateauroux

PARYŻ. 31.1. Minister spr. zagr.
Delbos wygłosił dziś w Chateauroux

(dep. Górnych Alp), podczas uroczy”

stości odsłonięcia pomnika ku czci

poległych przemówienie polityczne,

w którym odpowiedział na' wczoraj-

szą mowę ikancierza Hitlera.

Mówiąc o sprawie wojny domo-

wej w Hiszpanii, Delbos podkreślił,

iż Francja podtrzymuje swe stano-

wigko  nieinterweniowania w tej,

wojnie, į

Podkreśliwszy wytrwałość akcji|

pokojowej, którą prowadzi Francja į

w oparciu o Ligę Narodów, 0 soju-

eze, współpracę z Anglią i solidar-

ne stanowisko Stanów Zjedn. Del-
bos oświadcza, że Francja chce

przeszkodzić tworzeniu się bloków

antagonistycznych, zwalczających|

się na podłażu idei lub też intere-

sów gospodarczych.

Przechodząc do Gdpowiedzi na
mowę kanclerza Hitlera, Delbos
stwierdza, iż mowa Hitlera nie za-
wwiera żadnego ataku na Francję, йа,
qotowa ćrównież należy oświadcze-;

nie Hitlera, |
Francją ne тойе istnieė w myšli
ludzkiej żaden dopuszczalny punkt,

ru. Francja jednak przyjwiązujej
wielką wagę do poszanowania trak-
tatów, a przypominając dawniejsze
wypowiedzenia. traktatów przez
Niemcy, Delbos oświadcza, że nowe
wypowiedzenie postanowień  trak-
tatowych nie utwierdzają zaufania
do wartości podpisów. Uznaję jed-
«ak chętnie — mówi Delbos — że

że między Niemcami i| ‹

 

mowa Hitlera zawiera ustępy bar-

dziej pozytywne nawet w kwestii

rozbrojenia. Francja gotowa jest

poświęcić wszystkie wysiłki w kie-

runku odprężenia i zblżenia pod

warunkiem, że nie będą one skiero-

wane prezciwko nikomu. Tutaj Del-
*bos stwierdza, że wyłączenie! Związ-

ku Sowieckiego z tej akcji jest rze-
czą niebezpieczną. :  

NIE CHCĄ KONTROLI,
WALENCJA. 31.1. Oficjalne ko-

ła tutejsze uważają, że system kont-

roli zaproponowany przez komitet

londyński nie może być przyjęty

przez rząd w Walencji Niezrozu-

miałe jest bowiem- wykluczenie od
wykonywania kontroli Sowietów,

ZAMACH ANARCHISTÓW..
PERPINGNON.31.1. W, miejsco-

wości Portbou w Hiszpanii, połączo:
nej na samej granicy z Francją, anar"

chiści usiłowali opanować .koszary

karabinerów. Osaczeni karabinerzy

broniąc się, skierowali przeciw na-

pastnikom karabiny maszynowe. Za

mach nie udał się. A :

NA FRONCIE BEZ ZMIAN.
MADRYT. 31.1. Komunikat ko-

mitetu obrony Madrytu, ogłoszony
w sobotę o godz. 21.30, głosi, że na

ROZEWIE SS SISRITA R A A EOKA OWCY w ть

_Tworzenie rządu w Japonii
napotyka ciągie na trudności

-— TOKIO. 31.1. Agencja Domel do-
nosi: generał Najaszi, któremu ce-

sarz powierzył utworzenie rządu,

usilnie nalegał na gen. Terauczi, b.
min. wojny i admirała Nagano, ..
min. marynarki, aby wyznaczyli
swych następców w nowym gabine-

cie. Gen. Najaszi napotkał na pierw-
sżą trudność w formowaniu swego

gabinetu z chwilą, gdy gen. Sugimu-
ra, szef szkolnictwa wojskowego,

wysunięty przez „trzech głównych
szełów armii" jako kandydat na sta-'

mowisko ministra wojny, odmówił,
wyrażając te same zastrzeżenia, któ

re wysuwał w ubiegłym tygodniu.w

czasie tworzenia gabinetu przez gen.

Ugaki, W, konsekwencji gen. Terau-

czi zaproponował tekę gen. Kotaro
Hakamura, dyrektorowi w min. woj-,
ny. Zgodnie z nową decyzją „trzech

naczelnych szefów armii” admirali-

cja jeszcze nie wyznaczyła swego
kandydata na tekę ministra mary
narki. :

 

  
Książę Narfolku ożeniłsię z Lavinią
młoda otrzymaławwianie piękny zamek Aroundał Castle S 'riak i stałych 11
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Rsiqżęca pora holenderska
przyjechała do Zakopanego |+

Królewska para holenderska w ła podróż osławioną kolejką linową,
piątek, dn: 29 stycznia przybyła do Drobne opady śnieżne i mgła utrud-
Zakopanego z Krynicy. Dostojni go- niały widzenie na trasie do Turni
ście przybyli lux-torpedą do Piaro- Myślinieckiej.
nina, gdzie przesiedli się do aut, któ- książę Bernard z wielkim zapałem.

rymi odbyli dalszą drogę do Zako- fotografował i filmował oglądane wi

"Anderson. Założył on krótkot: а panego. Towarzyszył im hr. Miel- doki Na Kasprowym:iWierchu miał

stację nadawczą w mieszkaniu - Gdyński i państwo Kurnatowscy z się odbyć pokazowy bięg zjazdowy.

nego komunisty fińskiego i nadawał "Poznania.Goście: zamieszkali w. jed- Z powodu mgły.pokaz odwołane, Po
informacje * wywiadowcze osji nej z willi na stokach Gubałówki. obiedzie w restauracji na Kaspro-

* ! „- Po południu para książęcaodby- | wym książęca para wybrała się na
| szczyf, z którego-ks. Bernard zjechał
nanartach do Goryczkowej. Тома-

“ в rzyszyli mu instruktorzy narciarscy

ez Zml n - įKozmus i Sepp. Księżna Juliana zje-

* chała normalnie' kolejką i na Tur-
niach Myślinietkich spotkała się z
mężem. E. RA 45tom nieinterwencji

Wieczorem' w  hotelu „Bristol“
froncie środkowym nie było żadnej sze posiadłościi protektoraty* po- ZE JRG : 5

działalności. Nafroncie madryckim słuszne były innej woli, niżeli woli o S =
nieprzyjaciel wszczął gwałtowny o-_hiszpańskiej, lub by służyły innym| gy; са Ь*.а‘і' + I

gień artyleryjski od Barrio Dusera interesom, aniżeli interesom  Oj-| (zii asa "= 1 >

aż do Parku Zachodniego. Wojskaczyzny. Następnie generał zaprze- ORA dake zai alis pio
rządowe odparły atak. ||| jczył wiadomościom 0 braku dyscyj-KralkRE 2 Ž e MAE i

SEWLLA. 31.1. W. swym co- pliny w armii powstańczej i zazna- iol Fra & kim” .

dziennym przemówieniu radiowym czył, Że wojna zakończyłaby się już: PO ‚ ZR

śen. Queipo de Liano „nazwał tai-' oddawna „gdyby kraje obce n.e aj

szwymi wiadomości nadawane . z zwalały na wysyłanie broni i amuni- : :

   

Tajna“radiostacja
komunistyczna
w Finlandii >

HELSINGFORS. 31.1. W anek
z aresztowaniem pewnego 1

|ziemca który założył we wschodniej
| Finlandii tajną stację nadawczą, do+

| noszą obecnie, iż aresztowanym jes

|obywatel estoński Karol Teiman vel

        
     

 

niepogody w-dniu «wczorajszymna pokój,: zakończył general, bez bata- : = :

żadnym zfrontów. nie zaugtowano lionów niemieckich, ponieważ ich najskuteczniej г

jakichkolwiek opefdcyj, © ) ^ 1Ме mamy i bynajmniej ich nie po-| || ci - ;

° АМЕВУ. "BRON DLA | | Lezebujemy: A “| zwalczasz bezrobocie

MEKSYK. 31.1. Dzennik „Dięta- | ROOSTER WARP PRZEGRA L EAZA

kach de Vera Cruz“ donosi, # 6 sa-; | : A ‚ A

molotów pochodzenia amerykańskie | Sprawa apl Siemaszki 5

go. znajdujących się na lotnisku. : : % W. :

S Tad A:S E "W nacz ad Naregtias, roz- od Siemaszki, leczod niejakiego Ja-

. { zająć : 1 ał skargę b. więźnia Berezy,

> ie io SR) działacza Str. Nar., apl. adw. Маро-! wał legalność trybu badań, dokona-

słania doCSas WY” leona Siemaszki,
BATALIONÓW NIEMIECKICH

SALAMANKA,31.1:Gen. Mol„. 31.1: Gen. Mola |)
4 P Ei ‚ cudzego mienia za pomocą

przemawiajaeта оОНА matesalow wybūghowych) na 3 lata
niejszym argumentem, -jaki mogli: ma. ; staleniom SąduApelacyjnego istniał

byśmy 'przeciwstawić “zaniepokoje- | " Sędzia - "sprawozdawca podkre- czynnik wymuszania zeznań prze-

niu innych narodów. Anż-H.szpania ИН, iż z z pośród 25 oskarżonych o|ciwko osk. Siemaszce, a więc wyrok

nacjonalistyczna, ani jej «wódz nie zamachy mobbowe: na mienieży-| Sądu Apelacyjnego, jako oparty. na

zniosą nigdy, aby ziemia nasza, na- "dowskie w Łodzi skargę kasacyjną| błędnym stanie taktycznym, winien

i wniósł tylko N. Siemaszko. ulec. uchyleniu- ; SE

| 5 |. Obrońca Siemaszki adw. Stypuł- Po blisko dwugodzinnej naradzie

„ Zdrowie Ojca Św._ | kowski prosił o uchylenie wyroku z: Sąd: Najwyższy: ogłosiłwyrok; mocą

i 'trzech powodów. 1) Współoskarżo- | którego oddalił skargę kasacyjią.

RZYM. 31.1. Stan zdrowia Ojca ny Zwierżewicz zeznał, iż sam doko;  Apl. Siemaszko już prawie tok
św. nie uległ zmianom, =aczkolwiek nał czynu zarzucanego Siemaszce, przebywa w więzieniu, obecnie w

są objawy zbliżającej się.lekkiej po- * materiał wybuchowy otrzymał nie Cjeszynie.

|prawy. Mistrz ceremonii. Watykanu g Ta

| rozpoczął sporządzanie listy audien- "T———————————————-———-4 x 582

įcji pontylikalnyeh. ATX Ua. LEGION PORTUGALSKU"

Strajki w Maroku„strajki w Maroku
CASABLANCA. 311: Ponowna

lala strajków ogarnęła cały. Marols.
Wszystkie większe przedsiębiorstwa
już strajkują lub też zagrożone są

strajkiem wobec żądania podwyżki
płac robotniczych.  Praktykowany
nadal jest system okupowania war-
sztatów pracy. Na kopalniach Fo-
statu w Kourigba zastrajkowało. o-'
koło 2000 robotników: tubylczych,;

nie dopuszczających nikogo do pra-!

«cy. W związku z agresywnym stano- !

wiskiem strajkujących, ' władze. wy-
delegowały na miejsce dwie kompa-
nie piechoty oraz posiłki żandarme-
rii z Casablanki. W Fazie strajkują
wszyscy pracownicy budowlani i

* autobusów, 2

| Nie będzie łaski
| MOSKWA. 31.1. Prezydium С.

16 par.:2 (założenie i kierowanie|sessera, którzy badali osk. Zwierze-

związkiem, mającym na celuprze-| wicza, a protokół spąrządzał dopie- 

 

asp. Brylaka — I ba-

daniu wywiadowca. 3) Włbrew u-
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K. W. ZSRR. odrzuciło dziś2RE Z NZ

o ułaskawienie Piatakowa,. Śiereb-. Liczne zamachy bombowe zwróciły uwagę społeczeństwa portugalskie-

skazanych ' "go na niebezpieczeństwo agitacji komunistycznej,idącej zgalski, Dla

or ‚
na. karę 6mierci 'w ostatnim..: proce-! walki z komunistami powstał z młodzieży Legion

ь ' 2 * Legion i
‹

Na drugim odčinku |

"Walencji: i oświadczył, że zpowodu”cjiwojskom czerwonym. Narzucmy Kupując u chrześcijan :

worskiego. 2) Obrońca zakwestiono- -. -

skazanego zart. nych przez asp. Brylaka i asp, El- ma

"stępstwo) iart, 263 par. 1i 3 (uszko jo później, na podstawie notatek

    

na ćwiczenia, 8

  



Moskleoskii
proces

Z przebiegu procesu, który świe-

Ms на ищесанчскЕ mаба

Odebrać żydowskiej spółce koncesję

na chsplontacje elehtrooni w Postqoach

u Z A AE AK ARSот

Zarząd gminy winien uruchomić własnąelektrownią
žo zakończył s.ę przed najwyższym| Od przeszło 3 miesięcy m'eszkań- nują i należy przeprowadzić udosko-

sądem Z.S.R.R., narzucają się dwa cy Postaw mają utrapienie z żydow- naienie ich.

pytania: Dlaczego oskarżeni z bez-|
przykładną skruchą przyznają się do
zarzucanych im i  niezarzucanyca

win i do czego zmierza dz.sie,szy

władca Rosji, Stalin, tępiąc bezlitoś-
nie dawnych swych towarzyszy.

Wszyscy korespondenci, którzy
mieli możność obserwowania proce-

su Radka, Piatakowa i 15 innych ko-
munistów, zgodnie stwienczają, iż

odbywał się on zupełnie jawne.

Oprócz ludzi miejscowychna sali są-1
„ dowej obecni byli nie tylko dzienni-|
karze zagran czni, ale nawet wysocy!
dygnitarze z dyplomacji europejskiej.
Przysłuchiwano się rozprawom za

zdumieniem, z niesłychaną  służal-
czością i bojaźnią niemal wszyscy

oskarżeni oskarżali nie tylko siebie,
ale i wielu nieobecnych, przyznawa-
H się do win, może nawet niepopeł-

nionych. Coś podobnego było przy

„poprzednim procesie Kamieniewa,
Zinowiewa i towarzyszy. Tamci
podobno mogli sę byli jeszcze łu-

dzić naczieją, że szczere przyznanie
się wyjedna im złagodzenie wyroku,

,.adsunie grozę żądanej przez pro-
%uratora kary śmierci. :

Ale nawet wtedy to zjaw'sko wy-
' dawało się niezrozumiele dla umysłu

zachodniego europejczyka. Dla tego
. „z.powodu procesu Kamieniewai Zi-
ssnowiewa krążyły fantastyczne .wer-

'isje; Pisano nawet o tem, że przedj E DI 1 H Z E i SL E R :

*sądem stawały jak её podstawione
figury, podczas gdy autentyczni a-
ktorzy dramatu sądowego dawno

* już gryźli ziemię...
„._ Dokoła szczerości zeznań w wie]
kich procesach politycznych rosyj-
skich będzie długo krążyła jakaś ta-

"© jemnica, trudna do rozświetlenia.
Widocznie 'sowiecka procedura

„śledcza posiada jakieś niezwykłe

ską elektrownią, której kierowni-|
ctwo nie posiadając wykwalif kowa-

stawić elektrownię na należytym poj
ziomie technicznym. .

Od mesiąca listopada ub. roku
stale cos się psuje. Vekają waly 0-
brotowe w silnikach poruszających|
prądnicę, stają maszyny i t. p.
Kierownictwo elektrowni zamiast

usunąć te techniczne n edomagania,
przystąpiło do przebudowy elektrow
ni cęlem Gostosuwania jej do wy-
tworzenia prądu zmiennego. Spółka
„Lumen“ nie posiadając odpowied-
nich środków i maszyn, przystąpiła
do wytwarzania prądu zmiennego.
Światło daje ciemno-żółte, o zmniej-.
szonym natężeniu, b. szkodliwym
dla wzrcku. Na dobitek prąd był
stale przerywany.

Na skutek takiej partack'ej ro-
boty, ludność Postaw zwróciła się ze
skargą do Wo'ewozy, który wydele-
gował specjalną delegację na czele z
nacz. Wydziału « Przemysłowego U-.
rzędu: Wojewódzkiego. Delegacja
szczegółowo zlustrowała.elektruw-
nię uznając, że maszyny źle funkcjo-

ZEEEFEFEFEFEEF
„PALAIS DE DANSE” .

prezentuje od dziś: ž

POŻEROWSKĄiSZCZEPAŃSKĄ
"GAAL

gwiazdę filmui rewii:
Budapeszteńskiej oraz

laureatkę olimpjady Beriińskiej
1936 r. RE =

jutro DANCING popołudniowy
е zpełnym programem

Kija [o . "FIEFEJ

|

Udoskonalen'e nie nastąpilo,
przyczym spėlka „Lumen“ łpoczęła

įnego personelu nie jest w stanie po- pobierać wyższe ceny: za światło.
To już ostatecznie razgoryczyło

|mieszkańców Postaw, którzy. posta-
nowili bojkotować elektrownię ży-
dowską.

Część ludności Postaw przeszła
do lamp naftowych. W międzyczasie

dyrekcja elektrowni postanowiła о-
bniżyć cenę prądu i uzupełnić braki
techniczne maszyn. Tymczasem
przed paru dniami nastąpił wybuch
zbiornika gazowego w elektrowni,
wynikiem czego zdemolowaniu u-
legła hala maszyn. Elektrownia tym
razem na czas dłuższy stanęła.

Właściwe władze zastanawiają
się nad sposobem zaopatrzenia lud-
ności w światło elektryczne. (h) |

 

Wczoraj. rozpoczął obrady w
Radomiu kongres Polskiej Parti
Socjalistycznej. Według zapowieżzi,
końśres ten ma uchwalić nowy pro-
gram P. P. S. i nowy statut organi-
zacji. programie na naczeinzmn
miejscu ma być uwzględnioha spra-
wa walki z „faszyzmem”.
W „Robotniku' w artykule na-.

czelnym z okazji kongresu znajduje-
my m. in. taką zapowiedź:

„Czujemy się dz.siaj silni i zwar-

- Kongres P.P.S.
ci, silniejsi i bardziej zwarci, niż
przed paroma laty. ;

Jesteśmy w Polsce czynnikem
dużym. Chcemy, stać się czynnikiem
decydującym. Jesteśmy ruchem sa-,
modzielnym. Ruchem samodzislnym
pozostaniemy. W warunkach bardzo
trudnych utrzymaliśmy pozycje. Te-
raz mówimy otwarcie: izi
my do ofensywy!”

Ej, czy to prawda?

„ Wystawa malarstwa francuskiego
w war

W. drugiej połow'e lutego otwar--
ta będzie w muzeum w Warszawie

niezwykle interesująca wystawa,
która niewątpliwie wzbudzi żywe

zainteresowane wśród artystów i

"miłośników: Sztuki. Będzie to wysta-
wa malarstwa francuskiego obejmu-

jąca idkrós ostatnich kilkucziesięcu

lat od początków impresjonalizmu

do chwili dzisiejszej. Wystawa L-

czyć będzie około 100 obrazów, w
tym: około 50 obrazów malarzy daw-

niejszych - impresjonalistów i neo-

impresjonal'stów, .a około. 50 obra-

— Konfi metady, rozw ązujące  podsądnym
języki. Może to połączone jest ze

stosowaniem wyrafinowanych  tor-
— tur moralaych lub fizycznych, może
„== jak powstają przypuszczenia —
z groźbą represyj wobec rodzin ska-

zańców.

Niepraktykowane nigdzie na
świece. samobiczowanie się oskar-

, żonych psuł jedynie Radek. Ale nie
„bez pewnej słuszności mówiono już

w ciągu trwania rozprawy, iż ma za

sobą jakieś szerokie plecy. Czy to
były szczególne stosunki zagranicą,
zapewniające! mu. częściowo bezkar-

ność, czy liczenie na pewne względy

_ Stalina — nie wiadomo. W każdym
- razie nie przeliczył s'ę, gdyż unik-

. mął śmierci. Ten niezwykle zdolny
„publicysta i zręczny gracz polemicz-
ny znęcał się podobno w swych od-

- . pow edziach nad prokuratorem i rza
cił dużo światła na charakter proce-
su. Lecz tembardziej odsłonił moral-

"ną nicość wszystkich tych dawnych
. „przywódców* bolszewizmu, którzy
"sami w wielkiej krwawe; zbrodni
masowych rzezi w Rosji maczali rę-
<e, a teraz w obliczu sądu za intry-
-gi i spski przeciw Stalinowi całą
godność ludzką deptali w służal-

czych, obciążających innych zezna-

ас ст : aż:

A do czego zmierza Stalin? Od-

powiedź: wszystkich obserwatorów
stosunków sow eckich brzmi zgod-

nie: do wytępienia „starej gwardji“.

Ci, którzy wywołali burzę w Rosji,
mają wszyscy wyśginąć. Istotnie od-
bywa się w Z.S.R.R. coś w rodzaju

samosądu nad wszystkmi tymi wy-
bitnymi współpracownikami Lenina,
Którzy wespół z nim rozsadzali
przedwojenny ustrój rosyjski w pra-
gy i podziemnej roboce rosyjskiej
socjalnej demokracji. Lenin, wódz,

gdy budował swą dyktatorską wla-
dzę w Sowietach systematycznie
niszczył przeciwników. Masowy ter
ror był podstawą, na które; grunto-

wano władzę. Odstępcy w pierw-
szych latach władzy rewolucyjnej

"ne mogli liczyć na łaskę. Stopnio-
wo. jednak krwawe rozprawy ustąpi-

 

|
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Ostatni, 6 numer „Wiadomości:

Literackich". został przez Komisa-
riat Rzącu skonfiskowany za „dobór

tendencyjnych wyjątków z książki
Andrć G.de'a p. t: „Powrót z Sowie-

tów".
Jak wiadomo w książce tej Gide

poddał druzgocącej krytyce ustrój-so
wiecki. Redakcja „Wiadomości Lite:-
rackich' w numerze3 tego pisma za.

m eściła rozdział z książki Gide'a pt
„Rozważania wstępne” W rozdziale|
tym istotnie znalazło się kilka ustę-:
pów, w której pisarz francuski ostro

- peracja Parylewiczowej | |
" "Podczas pobytu Bates“ Paryle-.
wiczowej na obserwacji lekarskiej w.

szpitalu Św. Łazarza w Krakowie
poddana została: ona operacji t. zw.
wiókniaka. Operacji: dokonał docent
dr. Szymanawicz, Obecn e. Parylewi
czowa jak już donosiliśmy znajduję,

skata „Wiadomości Literackich"
'za propagandękomunizmu

krytykuje obecny stan rzeczy w Ro-
sji sowieck.ej. W następnych jednak
„numerach „Wiadomości Literackich",
"obserwowaliśmy dziwną metamorfo-,
zę:przez dowolne wybieranie frag-'

redalkcja |

że mogło się zdawać,iż ważną sytuacją w rolnictwie pow:a-

Fmentów zksalkį: Gide'a,
| „Wiad. Lit.'* w ten sposób stonowała
jego opinie,
|Gide- jest entuzjastą ustroju, sowiec-

kiego. W. ostatnim, 6 numerze ten

|niepraktykowany. dotychczas system

swego rodzaju fałszerstwa literackie

'go został. wreszcie. przerwany przez

cenzurę...

 

!
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chała. Prowadzący śledztwo w spra-;
wie .Parylewiczowejsędzia Korusie-
wicz wyjechałz dwoma  asesorami

sądowymi do Tarnowa. W! Tarnowie
sędzia dr. Korusiewicz przeprowadzi.

nochodzenie dotyczące sprawy Pa-

rylew.czowej.
się z powrotem w więzieniu Św. Mi-

 

przemawiać p.
' „Gospodarka narodowa”.

Powrót delegatów Iniarstwa Z Londynu |

szawie
zów malarzy współczesnych. Obrazy
wypożyczone będą na wystawę z naj
„poważniejszych paryskich  kolekcyj
publicznych i prywatnych.

i

Przechodzi-,
bo czy jest dziś w kraju, choć

Fraszki
(Z doskonałego tyg. satyry politycznej

„Szarža“).

NA „OPOZYCJĘ SEJMU W SPRAWIE
© LASÓW PASTWOWYCH.-

Miał wyjść z urny —

posłuszny i durny......
Tymczasem się okazało,
że durny — dostatecznie, posłuszny —

za małol

GROŻBA PANI PREZESOWEJ.
„Na rozprawie pow$tem

„wszystko! wszystko — rozu

miecie panowie?”

Z przesłuchania
Wandy Parylewicz.

Orzei, reszka — co, panowie?

powie baba, czy nie powie?

No, bo jeśli jednak powie —

|nie zazdroszczę wam, panowie

NA HASŁO „CZYSTYCH RĄK*.
Ta .nazwa-wszystk'm obrzydła,
kraj cały mierżą te „rączyny* —

nie dlatego, że dziesięć lat bez' waseliny,

a dlatego, że poprostu — bez mydłal

O „DEKOMPOZYCJI* SANACJL
To nie dekompozycja—błędne wyrażenie—
należałoby powiedzieć raczej:

koncentracja—

jedno więzienie,

gdzieby się nie „zbierała — sanacja?

DO PANÓW Z FOŁKSFRONTU.
Posłuchajcie panowie mojej rady szczerej;

nie zrobicie w Polsce kariery

,A w Sowietach po procesie Radka
tyle się stanowisk opróżni —
jedźcie więc tam czemprędzej; żeby

3 « się nie spóźnić—

nie codzień się wam przecież, trafi -

Opóźnienie pociągów wskutek zemieci.
W dniu 31 stycznia pociąg, war-

-szawskie przyszły do Wilna z opóź-
nieniem, i tak pociąg nr. 715 z opóź-
nienem 75 minut, pociąg nr, 713 —
139 minut. Opóźnienia tych pocią-
gów nastąpiły wskutek przetrzymy-
wania na stacji w Białymstoku, w o-
czekiwan'u na pociągi przychodzące
z terenów wschodnio-południowych.

į Silnieisze zamiecie zanotowano
'ma linii Wołkowysk — Czeremcha—
"S edlce i następnie na' Polesiu, na
"linii Łuniniec — Mikaszewicze. Po-

. Około 6 tys.
w pow. postawskim
POSTAWY. W związku z p0-

tu postawskiego, spowodowaną ze-
szłoróczną posuchą i gradobiciem,
została przeprowadzona ankieta,
mająca na celu zobrazowanie istot-
nych szkód i potrzeb w gospodar-'
stwach rolnych.

Ank'eta wykazała, @ем powie-.
cie postawskim istnieje 5739 „drob-

„Omyłki” starostwa grodzkieg

ciąg nr. 1.064 ugrzązł w śniegu na
stacji Łachwa. Robotn'cy, - tadący
tym samym pociągiem, usunęli śnieg
z toru Ikolėjowego tak, * że: pociąg
przyszedł z opóźnieniem  tylko“48-
minutowym. 3

Specjalnie zofgań'zowana służba
ostrzegawczo -. przeciwśnieżna wkła
da dużo wysiłku: przy. oczyszcząniu
zawiewanych torów a. specjąlnie
zwrotnic zasypanych..śniegiem. i pia-
skiem, które następnie. mróz pokrył
warstwą łodową.

gospodarstw -
potrzebuje pomocy

nych g darstw rolnych, potrzebu
jących zdecysiowanej pomocy. *We-
dług obliczeń pomoc siewna musia-
łaby się wyrazić w. przydzieleniu
2.020 q jęczmienia, 970 q pszenicy i
3190 4 owsa. > `

Odnciśne wnioski zostaly prze-
słane przez władze powiatowe do
Urzędu Wojewódzkiego.

0
Zakazane zgromadzenie S. N. na Zwierzyńcu

Na idzień wzorajszy „Koło Stron.
Nar. na Zwierzyńcu zwołało zgro-
madzenie publiczne w lokalu przy:
ul. Sołtańskiej 30, na którym miał

Łochtin na temat:

Starostwo grodzkie  zakazało

zgromadzenia ze względu „na spo-

kój publ czny”. : ‚
Do tych motywów narodowcy są

W dniu 30 b. m. powrócła z niku rokowań. ustalono, -że jakość (uż oddawna przyzwyczajeni — tak

zagranicy! delegacja ster Iniarskich i
Izby  Przem:-Handl  zwiedzająca
przez klka tygodni zagraniczne o-
środki przemysłowe. Delegacja ikon-
ferowała z.brookerami w Londynie,
Belfaście, Brukselli i Liege. Wi wy-

polskiego lnu odpowiada tąmte,szym

- mporterom. -— choczi tylko o usta-
lenie o standartu niż do-|

tychczasowy. Najwięcej dały roko-j

wania przeprowadzone w [rlandi..(ś) j

że nie wartoby o tym wspominać

gdyby nie pewne charakterystyczne
szczegóły. ; >

Otóż zwołującym zebranie był p.

Zakrzewski — sekretarz placówki
S. N. Zwierzyniec, zam. przy: ul.

Z
EOa 470

ktykowanych za czasów monarchji demokracji,po stronie Stalina nowi.
ъ

„zsylek“ -na. Syberię. młodsi bojowcy ruchu komunistycz-

Niewątpl:wie wewnątrz Rosji 04-

bywa się proces, który możnaby na-

Od kilku lat, zwłaszcza po śmier- nego, wyrośli w tłumieniu kontrre- zwać procesem nacjonalizacji syste-

ci Len'na, wybuchły głębokie kon- wolucji i w walkach zbrojnych. 2 mu komunistycznego. Kiedyś spro:

flikty wśród szczytów partji komu-| Czy jędnak wytępienie dawnyci wadzi on następstwa dodatnie w
nistycznej< Na wewnątrz ujawniły

się w rozbieżnem pojmowaniu ro-

syjskich stosunków gospodarczych i
pal tyki gospodarczej, na zewnątrz
w Cziedzinie polityki «zagranicznej
przedewszystkiem wobec Niemiec.

Stały się one źródłem wielkich spi-
sków, których głównym motorem

jest podobno banita Trockij. Partję

komunistyczną dałoby się . dziś
zgrubsza, mechancznie podzie!ić na
dwie grupy:  stalinawców i trock'-

stów. Po stronie Trockiego znaleź!i-

by się niemal: wszyscy: wybitn: dzia-

łaczez frakcji bolszewickiej eocjain. wodem.- -

działaczy- bolszewickich i przyjście

młodszych zastępców «z  wszech-

właćnym Stalinem na czele zapo-

wiada szybką, gruntowną zmianę

polityki Sowietów wobec kapitalne

go komunistycznego hasła wywoła-

nia światowej | rewolucji. Niema,

zdaje sę, żednych oznak osłabienia

propagandy rewolucyjnej. Podpala-

nie świata widnieje nadal jako“
szczytowe zadanie na czerwonym

sztandarze państwa _rosyjskiego.

Hiszpania jest urzędowym tego do-. į

"gramem  pozostaje nadal wszech-'
& "kolumna epidem czna w celu zlkwi-

sensie wyrzeczenia sę marzeń o

wszechświatowym pożarze  rewolu-

'cyjnym. Dziś wszakże, jakkolwiek,

mówi się o uleganiu Stalinawpły- |

wom patriotycznych podnet rosyj-

skich, wszechwladnie iniepodziel-

nie panuje w Republice Rad despo-

tyzm międzynarodówiki, którejpro-|

 

śwatowa rewolucja. Tego, pomimo

częstych odmiennych pozorów, ni-

gdy nie wolno nam zapominać.

i
t

Jasnej 3, a zwoływał zgromadzenie
na ul. Sołtańską 30.. я

А1 $с1 starostwo przysłało. zakaz
odbycia zgromadzenia przy ul.
Jasnej 3. Ponieważ nikt nie zjawił
się tam, policja przeszła na ul. Soł- -
tańską i tam zastała gromadzących
się lucz!. Powołując się na tekst po-
lecenia starostwa i tam zgromadze-
aga

Skutek był ten, że przybyli sym-
patycy S. N. m dar się doStron-
nictwa i wysłuchali referatu już ja-
ko członkowie ruchu narodowego.

Tak więc omyłka starostwa i za-
kaz zebrania przyczyniły się do
wzrostu: ilości członków S. N. na
Źw erzyńcu.

Więcej takich zakazów! Obóz
Narodowy nie obrazi się.

DZIECKO POLSKIE—
W POLSKIEJ SZKOLE
OPRZYJ ZBIÓRKĘ NA
OLŚKIEZAGRA "CA

 

 

Epidemia
duru piamistego

GŁĘBOKIE. W powiecie dziśmeń-
skim zanotowano 30 wypadków du-
ru plamisteśo. Na miejsce wyjechała

dowania panującej epidemii. Z po-
wodu -znacznej odległości od szpita-
la w Głębokiem i panujących mror
zów utworzono izolatkę dla chorych
we wsi Wiatochna. | ©



 

"Sport
MISTRZOSTW NARCIAR
SKICH POLSKI.

W sobotę rozpoczęły się w Wiśle
* narciarskie mistrzostwa Polsk: Do
Misty przyjechaiy na mistrzostwa
takie tiumy, że biura kwaterunkowe
miały sporna pracy z rozmieszcze-
niem gości, Warunki terenowe i at-
mosieryczne są bardzo dobre, Jedy-

"nie śnieg jest nieco za ciężki. Wi-
słai Giębce gdzie odbywają się

1 DZIEŃ

wszystkie imprezy pokryte są
warstwą śniegu, dochodzącą mo 1 m.
grubości.
W sobotę w pierwszym dniu za-

wodów rozegrane zostały biegi na
18 km. w konkurencji otwartej i do
kombinacji. Wbrew wszelk.m zapo-
wiedziom, na starcie nie stawił się
żaden z zawodników zagranicznych.
Na zgłoszonych 140 zawodników ze
startu wyruszyła 101, z których bieg
ukończyło 94.

Ogóine wyniki biegu: 1) Nowacki
(Strzeiec Zakopanejw czasie 1:19,33
2) Czech Br. (A,2.S. Kraków) 1:20:01
'3]'Czepczor (S. K. N. Katowice)
1:21:01, 4) Marusarz Andrzej (S.N.P..
T.T: Zakopane) 1:23:24,

„„KALBARCZYK BIJE ZNOWU RE-
A KORD POLSKI W .DAVOS.

"W sobotę odbył się w DaVos bieg
na 3000 m. o mistrzostwo Europy.
Bieg odbył się w dobrych  warun-
„kach losowych iniezbytsilnym wie-

: „rze, :
- Роегуубхе miejsce zająi Norweg w
„Staksrud w czasie 4:55,2. į

. Z Polaków Kalbarczyk zajął 9-te:
miejsce w czasie: 5:03,7 ustalając no-|
wy rekord Polski. Lisiecki sklasyfi-,
kował się na 12-tym miejscu w cza*;

„sem 5:12 również lepszym od daw-;
nego rekordu Polsk. | |

W mistrzostwach  łyżwiarskich
" świata pań w biegu na 3000 m, zwy”.

ciężyła Dbezkcmkurencyjna zawod-
„miczka norweska Laila Schounielsen
T'w czasie 5:29,6, bijąc rekord świata.
Sport 3 oż-k.,ń-s3--y a

NOWY REKORD KALBARCZYKA.
W. niedzielę zakończone. zostały

"w Davos mistrzostwa Europy w jeź-
dzie szybkiej na lodzie.

"W. biegu panów na 1500 m. zwy- :
© zgiężył Norweg Staksrud 7—-2:14,9

sek., ustanawiając nowy rekord
świata. Poprzedni rekord ustanowio
"ny był przed 23 laty i wynosił 2:17,4
«sek. Drugie miejsce zajął Engnestan-
gen — 2:15 sek.

Na 12-tym miejscu sklasyfikował  .
„się Kalbarczyk wynikiem 2:24 sek.

Lisiecki zajął 19-te' m.ejsce—2:35,4
sek. i
W biegu pań na 1000 m. zwycię-|

żyła niepokonana Norweżka Schou-j
" Nielsen w czasie 1:38,8 sek. |

W. biegu na 5000 m. pań zwycię-.
żyła równ.eż Schou-Nielsen w świet:

co stanowi godzinach dziennych i nocnych prze;nym czasie 9:28,3 sek.,
mi rekond świata. |

W. biegu panów na 5000 m. zwy-;
"ciężył Staksrud — 8:20,7 sek., 2);
Vasenius 8:21,3 sek. į

grywek

ZiMOWE LEKKOATLETYCZNĖ
MISTRZOSTWA POLSKI

Dziś w poniedziałek rozpoczyna-
ją się w Przemyślu zimowe lekko-
atletyczne mistrzostwa Polski.
Zgłoszono 172 zawodników i zawod-
niczek. Reprezentowane są najs.l-
niegsze kluby Warszawy, Lwowa,
Krakowa, Łodzi, Poznania, Śląska i
Fomorza.-

O MISTRZOSTWO. POLSKI |
w KRAKOWIE. >

W. niedzielę Cracovia rozegrała
mecz hokejowy o mistrzostwo Pol-
ski z lwowską Pogonią, zwyciężając
w stosunku 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).

Zwycięstwem tym. Cracovia za-
kwalit.kowała, się do. finałowych. roz

r „o mistrzostwo Polski w Kry-
nicy. : zał Ё :

O HOKEJOWE MISTRZOSTWO
POLSKI W WARSZAWIE. -

W)nieazielę na lodowisku War-
szawianki rozegrany. został. . mecz
hokeja lodowego o mistrzostwo Pol-
ski pomiędzy Warszawianką a ŁKS.
Zwyciężyta Warszawiańka 5:0 (2:0,
2:0, 1:0), przeważając we wszystkich
tercjach. 3

Ponieważ w poprzednim meczu
ŁKS. również zwyciężyła Warsza-..
wianka, przeto drużyną ta zakwali-
fikowała się do rozgrywek finało-
wych o mistrzostwo. !

WEĘGIERSCY BOKSERZY ZREMI-
SOWALI W WARSZAWIE.
W. niedzielę o godz. 12 w cytku,

w.obecności 2000 widzów odbył się
w Warszawie..
mecz bokserski pomiędzy. budapęsz-
tańskim . BTK.

Mecz zakończył się remisowym wy:
nikiem 8:8. Sędziował w ringu p. Sie
то!о z Łodzi, punktowali , Vadasz
(Węgry) 1 Merliński.

Szczegółowe wyniki notujemy w,
kolejności wag: Jakubow.cz wy-
punktował silniejszego fizycznie Kis-

„sa, Borkowski po słabej walce zre-
misował z Monferą, mając w trzeciej
rundzie przewagę po 2 pierwszych
wyrównaniach. Polus” wysoko wy-
punktował. b, mistrza Europy; Szabo.

Kaltenecker w pierwszej rundzie

międzynarodowy `

a kombinowanym.
zespołem Warszawianka —Makabi..

oko Rosenblumowi,po
walkę, ogła-

Węgra przez

rozkrwawił
czym sędzia przerwał
sżając zwycięstwo
techniczny k. 0-

Taborek zremisował z Węgrem
Dlah.

Csizar wypunktował Zarembę.
Neuding wypunkiowai Erdoesza,

przy czym przebieg walki miai cha-
rakter raczej remisowy.

Szolloky; pokonał Bluma, które-
śo.w. trzeciej rundzie sędzia zdy-
skwaliiikował za trzymanie prze-
ciwnika.

JĘDRZEJOWSKA PRZEGRYWA Z
ZEHDEN NA MISTRZOSTWA:

RZESZY. ALA
W sobotę na. międzynarodowych

mistrzostwach tenisowych Rzeszy w
Brem.ć Jędrzejowska„spotkała się w
pólfinale z Niemką Zehaen, przegry-
wając niespodziewanie 5:7, 6:1, 2:6.
Jędrzejowska przegrała _ głównie
wskutek błędnej taktyki, Poza tym
jej przeciwniczka była: od niej szyb-
Sza i lep.ey umiała się przystosować
do gry.na krytych kortach.

„ O HOKEJOWE MISTRZOSTWO
+, «POLSKI W WILNIE.
W. niedzieię odbył się w Wilnie

rewanżowy mecz hokejawy o mi-
strzostwo Polski pomiędzy warszaw
skim AZS,.'i wileńskim Ogniskiem.

- Akademicy przybyli do Wilna z Tu-
palskim i Kowalskim.

Miecz zakończył się zwycięstwem
AZS, który zdobył jedyną bramkę
w końcu drugie; rozgrywki, Bramkę
strzelił Goszczyński.

Drużyny były równorzędne, jed-
nak pód względem technicznym wi-
nianie słabsi. ROSY
© Pierwsza, . druga i trzecia tercja

"były bezbramkowe. Zarządzono do-
grywikę, pierwsza nie dała rezuita-
tu, dopiero w końcu drugiej padła
bramka.

„Mecz trwał trzy godziny, tj. od
godz. 13:do 16. ;

Wywóżnili się Tupalski i Kowal-
ski oraz Szawłowski i Szenajch. W
idrużynie wileńskiej Wiro-Kiro, Kre-
mer i Godlewski. !

Mimo mrozu na mecz' przybylo
„około .1000 publiczności.

- Akcja T
Bez rozgłosu i. rekkany działa w

Wilnie Towarzystwo - Opieki nad
Zw-erzętami.

Z inicjatywy T-wa wydelegowa-
na komisja przy współdziale orga-
nów policyjnych w ostatnim kwarta-
le ub. roku dokonała szeregu lustra-
cji, a mianowicie:  Ziustrowano w

szło 400 koni dorożkarskich na po-
stojachw mieście,. dokonano prze- |.
ślądu przeszło 500 koni włościań-
skich, zbadano kilkadziesiąt koni

"- Kalbarczyk zajął 8-me miejsce, jwoźniców od wozów ciężarowych,
bijąc nowy rekord Polski wynik.emj zlustrowano
6:37,3 sek. )
W ogólnej klasyfikacji tytuł mi-

strza Europy zdobył Staksrud —
187,037 pkt. Na 9-tym miejscu —
Kalbarczyk 196,197 pkt. Lisiecki na
17-tym m.ejscu — 214,970 pkt.
 

szczegółowo  targowi-
sko:ze zwierzętami koło rzeźni m ej
skiej, zbadano rynki i targowiska z
on "domowem w 400 wypad-
Kach. — я
W wyniku lustracji” sporządzono

protokóły i don.esienia karne za u-

NIEBEZPIECZEŃSTWO GRYPY
W związku z epidemią grypy w

Wiln'e, podajemy garść wiadomości
o-tej dokuczliwej chorobie.

GRYPA EPIDEMICZNE
Grypa epicemiczna ma okresy;

obostrzeń. Pamiętamy grypę, grasu-;
jącą w latach tuż po wojnie, pamię-
tamy ją z czasów bliższych. Okazuje
się, że w roku 1918 grypa, zwana po
pularne „hiszpanką“, powaliła z
nóg liczne ofiary, a potem na długi
czas ucichła. Zmniejszyła się ilość
zachorowań, przebieg. ich nie był
c.ężki. Przyzwyczailiśmy się do tej

łagodnej grypy: Epidemia grypy prze
stała być groźną. Niestety, nie na
zawsze. Czytamy w ostatnich tygod-
niach o wysokiej śmiertelności z po-
wodu grypy w Anglii i Włoszech.
Czujemy „we własnych  kościach'
rozpanoszenie się grypy u nas. Jed-
nym słowem, rok obecny — to wła-:
śnie rok obostrzenia się grypy, rok
jej lepszych żniw. Trzeba 0: tym pa-

i

 miętać! 5

„ZAKONSPIROWANY WRÓG.
Walka ma szanse zwycięstwa,

wtedy, kiedy znamy przeciwnika.
Znając go, wybieramy, ódpowiednie
środki do walki. Niestety — zarazka:

grypy nie znamy. Wymienia się
wprawdzie takie czy inne bakterie,
które rzekomo powodują grypę, są
to jednak w istocie tylko zarazki, ta
warzyszące tej chofobie: Właściwy i
najgroźniejszy wróg jest bardzo do-
brze „zakonspirowany”. Czy niewi-
doczny dla oka m.kroskopu na od-
powiedni moment, by zadać: cios.

tym najkorzystniejszymdla jego ro-
zwoju i działania momentem jest za-
chwianie równowagi organizmu. Po-
nieważ w okresie jesieni i zimy- or-
ganizm ulega łatwo pod wpływem
zm ennych warunków  atmosterycz-
nych takiemu zachwianiu równowa-
gikrążenia krwi, t. zw. przeziębie-
niu, nic dz'wnego, że właśnie w tej

porze panoszy się grypa. Człowiek
staje się chodzącą pożywką dla za-
razków grypy. Wniosek: zapobiec
śrypie, t. zn. zapobiec przezięb.eniu
oraz nie dopuścić do wtargnięcia za-
razków. Jedno i drugie jest możliwe
tylko w teor.i. Trudno. się. calkowi-
cie zabezpieczyć przed działaniem.
wpływów. atmosterycznych, jeszcze.
trudniej uniknąć zakażenia. Należa-
łoby izolować chorych, «o przy
wielkim nas'leniu grypyw praktyce
jest niewykonalne, Ostatecznie а#-

owarzystwa
nad zwierzętami о

 

żywanie chorych koni podczas pra-
„cy, (w 47 wypadkach), za utrzymy-
;wanie koni, krów i innych zwierząt
; w stanie brudnym (112 protokułów),
jza męczenie ptactwa i trzymanie w
Poissaynk klatkach (43 protokuły) o-
raz za brak opiekiiznęcanie się nad
zwierzętami (60 -protokułów).

Pomocy weterynaryjnej  udzielor
no'w 148 wpadkach. (b).

Masowa wycinanie
drzew

| _W związku z ostrymi mrozami,
w powiatach woj. wileńskiego, za-
notowano masowe kradzenie drze-
wa nietylko ż lasów prywatnych,
lecz i państwowych. ы :

Na defraudacjach drzewa zatrzy-
mano w c.ągu stycznia z górą 2 tys.
wlošcian, ||| ” a

;dy'z nas jest narażony na zachoro-
; wanie. .

Wobec tego,jak rozpoznać tę
„natrętną' chorobę?

*"*JAK ROZPOZNAĆ GRYPĘ?
Początek jej bywa nagły. Zaczy-

na się ona dreszczami, bólem głowy,
łamaniem w kościach, poczuciem 0-
gólnego rozb cia i osłabienia, Często
towarzyszy tym dolegliwościom ka-
tar nosa, przekrwienie oczu oraz u-
|porczywy kaszel. Równocześnie z
ltymi objawami występuie gwałtow-
nie wysokagorączka, która utrzymu
je się 2—3 dni i po 4—5 dniu zwykle
również gwałtownie opada. Niestety
gorączka nie jest bezwzględn
wskaźnikiem "ciężkości choroby,
gdyż bywają:groźne przypaxik z go-
rączką nieznacznie ' podwyższomą.
Utrzymująca się przez dłuższy czas
gorączka świadczy o wywiązaniu się
nowych chorób na tle grypy: mogą
być zajęte drogi oddechowe (zapale-
nie oskrzeli, zapaleńie płuc), mózg
pm pokarmowy, ucho. Te nie-
ezpieczne powikłanie występują,

oczywiście, przede wszystkiem w
przypadkach grypy. zbagatelizowa-
-ne. Dobrze! w emy, jak to nieraz
bywa: czuje się człowiek ogólnie roz
bity, obolały, głowa mu ciąży i
dreszcze chodzą po plecach, w u-
stach zasycha'£:powodu gorączki i 

Opieki -

| Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Wzrost zachmurzenia i miejscami drob-
ny opad śnieżny.

Mróz nieco lżejszy.

Słabe wiatry północne.

Z-ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Misterium Bożego Narodzenia

na Uniwersytecie Steiana Batorego.
Instytut Caritas wystawia w ponie-
działek 1-go i we wtorek 2-go lute-
go piękne jasełka ludowe. Na pro-
śram złożą się — Prolog, — Paste-
rze, — Heród, — Stajenka, — Chór,
— Muzyka, — tańce ludowe.

Wylkonawcy: Młodzież Katolic-
kiego Stow. Młodzieży, studenci Wy
działu Sztuk Pięknych USB i Kon-
serwatorium, oraz szkoła tańców
klasycznych p. L. Sawiny - Dolsk.ej.

Piękne dekoracje nowoczesne —
scena bez kurtyny. Dochód na po-
móc zimową dla najbiedniejszych,
wspieranych w Caritasie. Początek
o godzinie 7-ej w.eczór.
— Zebranie Narodowej Organi-

zacji Kobiet. Dziś, dn. 1 b..m. o
godz. 6-ej w.ecz. w sali przy ul. Mo-:
stowej 1 odbędzie się miesięczne
zebranie N. O. K, na które zapra-
sza swe członkinie Zarząd.

: ODCZYTY.
— Staraniem T-wa Pomocy Po-

lonii Zagranicznej, we wtorek, dn.
2-go lutego r. b. w Sal: Miejskiej
(Ostrobramska 5) punktuainie o gó-
zinie 11 m. 45, Melchior Wańko-:
wicz wygłosi odczyt p. t. Jesteśmy
jednej krwi oraz kilku mówców o-
świetli sytuację Polonii Zagranicz-
nej.

Bilety numerowane w cenie 50
gr. w kasie przy wejściu oraz ul.
Zamkowa 26 m. 1. W. sprawie bilet
tów nienumerowanych po 10 gr. tyl-
ko dla organizacyj (n'e mnie; 30 bi-
letów) dowiadywać się telefonicz-
nie 11-44, >

SPRAWY SZKOLNE.
— Dožywianie dzieci szkół pow.

W. m-cu lutym r. b., dożywiane będą
z dotacji miejskiej i Kół Rodzic el-
skich 1800 dzieci szkół powszech-
nych m. Wilna. (h)

т SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Akade-

mików U. S. B. w Wilnie. Dnia 2-go
" lutego b. r. o godz. 9 odbędzie się w
kapl. Sod. Msza św. z Komunją św:
poczym o godz. 10 Zebranie ogólne
z ref. sod. A. Harasimczuka p. t.
„Czy eugenika negatywna ma rację
bytu koref. sod. Fr. Benoliga. O-
becność członków obowiązkowa.

"Goście mile widziani.
— Sodalicja Mar. Akademiczek

zawiadamia, że dn. 2 b. m. odbędzie
się Zebranie ogólne ze Miszą św. o
godz. 9 w aż SS. Urszulanek.
Referat sod. Paprockiej. Obecność
ozlonkń konieczna.

"ZABAWY.
— Podobno dziś pociąg: do Wil-

na przepełnione? No tak wszyscy ja-
dą na Księżycowy Bal Włóczęgów
w Wielkiej Sali Miejskiej. Bufet.
Jazz. Humor. Potoki świateł. Nastrój
Oryginalne tradycyjne dekoracje.
(Wstęp za zaproszeniami które moż-
na otrzymać w lokalu Klubu ul. Sa-
wicz 15. Ceny 4 zł. akad. 2 zł. 15
proc. dochodu na Pomoc Zimową
Bezrobotnym.

{ — Najwspanialszym Balem Tego-
„rocznego Karnawału będzie niewąt-
pl.wie Bal Związku Oficerów Rezer-
wy w salonach Oficerskiego Kasyna

papieros dziwnie smakuje, a jednak

śli sobie: chyba przechodzę” tę

śrypę, — no i ciężko pokutuje za
swoją lekkomyślność. To też w ra-
zie wystąp.enia ogólnie zresztą zna-
nych objawów grypy należy bez-
względnie połdżiyć się do łóżka
przede wszystkiem dobrze wypocić.

LECZENIE GRYPY, j
W tym celu należy się bardzo

ciepło okryć, przygotować bieliznę
świeżą, ażeby po spoceniu się wziąć
suchą i ciepłą koszulę. odajamy
jednocześnie lekarstwa, wywołujące
poty (aspiryna, salipiryna, motopry-
na i tp.), z domowych lekarstw kwiat
lipowy, sok malinowy oraz dużą
ilość gorących płynów (herbata).
Przy wysokiej temperaturze dla pod
trzymania serca możemy podawać
czarną kawę, W czasie leżenia w
łóżku należy. podawać choremu >
pokarmy łatwostrawne, jak: herba-
tę z mlekiem, kaszki, czerstwę pie-
czywo, tarte kartofle z masłem, ro-
sół i t.p. Chory pow.nien mieć w po-
bliżu herbatę z cytryną, której nie
trzeba ograniczać. Nie można jednak
podawać do picia surowej zimnej
wodyl Jeśli jednak gorączka nie u-
stępuje przedewszystk'em wezwać
lekarza. ‚ zak 

chory nie kładzie się do łóżka. My- i

i,

i
#

“

Garnizonowego, ul. Mickiewicza 13,
w poniedziałek, dnia i lutego 1937 r.
Dekoracje W. Makojn ka. — Trzy
pierwszorzędna orkiesiry— Niespo-
azianki dla pań.
— Kawa przy mikroionie u Geor-

ges'a. We wiorek, dnia 2-g0 luvego
1957 r, dzięki uprzejmości Polskiego
Radia, odbędzie się wsali górnej e-
orgesa „Kawa przy mkrotonie" na
szkolnictwo polskie za granicą. Pro-
wo-artystyczne, między ianymi z u-
dziaizim wybitnego pisarza Melch o-
ra Wańkowicza, sketsche, nauzyka
lekka, w wykonaniu p.większonej
orkiestry rozrywkowej Folsk.ego Ra-
dia (25 osóbj, pod cyrekcją prot.
Szczepańskiego. Program bęaz e na-
dany na wszystkie rozgłośnie Pol-
skiego Kadia. Pa programie Danc.n$g.
Początek o gouz. 4.30 popoludńiu.
Wistęp 3 zł. wraz z konsurmacją. Za-
proszenia otrzymywać można u Pań
(Gospodyń oraz w cukiern. Rudnic-
kiego, ul. Mickiewicza Nr. 1.

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka w barze. W barzė „Gdynia“

przy ul. Kalwaryjskiej 19, wśród biesiadni-

ków. wynikła bójka. Bójkę rozpoczęły n.e-

wiasty. Podczas bijatyki kiika osób potur=

bowano, zaś niejaka Dominika Rudakówna

(Strzelecki 5), została tak mocno uderzona

butelką po głowie, iż musiano skierować"ją

do szpitala. 2 sprawców bójki zatrzymano.

(b)
— Niedzielne motowania w policji

W ciągu dnia wczorajszego do policji do-

niesiono 0 2 wypadkach dr. kradzieży, 1
przywłaszczeniu, 1 puszczeniu w ovieg iał-

|szywej monety, 5 wykroczeń o opilstwo, 4

zakłóceniach spokoju publicznego, 2 ujaw-
nieniach tajnego uboju, jeden pożar i 2 wy-

kroczeniach sanitarnych. . Ponadto . policja
sporządziła 8 protokutów za uprawianie za-

kazanego handlu w niedzielę. (h)

WYPADKI
— Znalezienie napół zmarzniętego 3

mies, dziecka. Posterunkowy P. P. na ul.
Słomianka znalazł napół zmarznięte 3 mies.

dziecko, porzusone przez mutkę. Podrzutka
skierowano do szpstala. (h) й

— Zatrucie się czadem całej rodziny.
Pogotowie Ratunkowe zaalarmowane zo-
stało, iż w mieszkaniu przy ul. Szeptyciie-
go 16, uległa zaczadzeniu cała rudzina Ro-
gińskich, złożona z pięciu osób. Ё

Lekarz pogotowia przy pomocy sani+
tarjuszy zdołał zaczadzonych uratować.(h)

g

 

Polskie Radio Wilno
Poniedzialek, dn. 1 lutego 1937, —

6.30. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Informacje. Muzyka. Audy

cja dla szkół. 11.30. Audycja szkolna —'I-

mieniny Pana Prezydenta. 12.03. Koncert.
12.40. Dzien. poł. 12.50. Wskazówki dia mło
dych matęk. 13.00. Muzyka. 15.00, Wiado-

mości gospodarcze. 15.25. Życie kuituralne
miast i prowincji. 15.45. Muzyka. 15.50. Po-

chwała próżniactw. — wygł. prof. B. Jasi-

nowski. 16.00. Nowe płyty muzyki lekkiej.

16.15. Skrzynka językowa. 16.30. Chór Wie-
hlera. 17.00, O działalności naukowej Pana

Prezydenta. 17.15. Koncert solistów. 17.50.

Suchy lód, pog. 18,10. Sezon zimowy kaja-
kowca, pog. sport. 18.20. Z Polesia (Rze-

miennym dyszlem) pog. Z. Lipkowskiej.
18.30, Wędrówki muzyczne dla miodzieży.

18.50. Parcelacja, a drobna gospodarka, pog.

19.00. Audycja żołnierska. 19.30, Muzyka

lekka. 20.15. Mazurki fortepianowe w wyk.

H. Sztompki, 20.45. Dzien. wiecz. 20.55,

Pogadanka aktualna. 21.00. „Podziemia we-
neckie'* Zygmunta Krasińskiego w- oprac.

prof. Górskiego. 21.30, Od dworu do dwo-

ru — jedziemy kuligiem. 22.00. Koncert

„symfoniczny ork. Pol. Radia. 22.55. Oštatn'e
wiaąd. dzien. radiowego. 22.58. Komunikat
sportowy ze Lwowa. 23.00. Тайсгуту. ..
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Stronnictwo Narodowe
ZARZĄD OKRĘGOWY.

Rei. legitymacyjny Okręgu Wileń-
"skiego $. М zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
r zamienić na nowe w odpowied-

nich sekretariatach Kół.
W W.lnie wymiana odbywa się

codziennie w lokalach Mostowa 1 i
Sołtaniska 30.

Cena legitymacyj normalna 1 zł.,
dlabezrobotnych 50 gr. |

ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI.
W dniu 2 b. m. o godz. 17-ej w

lokalu przy ul. Sołtańskiej 30 otwar-
cie czytelni i świetlicy S. N. :

Pr: ca Polska
ZW. ZAW. PRAC. PRZEMYSLU

SKORZANEGO.
W dniu 1 lutego br. w poniedzia-

lek o godz. 19 w lokalu przy ul. Mo-
stowej 1 odbędzie się. zebranie
członkowskie, na którym zostanie
wygłoszony referat „O mechanizacji

a obuwia"ibędą”omó-
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CASINO |

PA
Nadprogram: Dodatki I aktualia.

HELIOS|

 

z polską
Mzc Dona'd

3 aż, io zajteen amante

Wystawa.
= Sala dobr:

—

Poiskie Kino

świaTowia|
Paul Kemp i inni

kodaCZNA

oalety. Melodie. Nadprogram:

_Liljgan Harve
Sako aka SZCZĘŚCIA” z

Saia dobrze ogrzana'

>

Gina:Roger
„. Czarodziejski film stworzony

OWIE w CYL
,Dziś przepiękna operetka filmowa, która Święci

triumfy w całej Polsce

PANI

minister tańczy |
Tolą MANKIEW ICZÓWNĄ

m A. ZABCZYŃSKIM
Atrakcja kolorowa

ze ogrzana.
E

ii ii z

Dziś po raz pierwszy w Wilnie. Wielkarewelacja |
sezonu!

 

„NOWOŠSCI“ |
w 2-ch Cz.

i 17 obrazach p.t.

żartem — w:
„Dziś.sensacyjna,

„WILNO

arcywesoła ;plotka.
szystkich bawi_ nikogo nie dotyka, rewia.

POD GAZEM“
W świetnym wykonaniu częściowo: zmienionego zespołu z czarującą -wodewilistkąLu-

sią Waskowską, Rostańską, Ściwarskim. i Malwano oraz baletem Kamińskiego na

czele. Najweselsze przeboje sketchowe rozmach tańca, czar młodości. Piękna nowa

wystawa. Szczegóły w afiszach. Sala dobrze ogrzana.

i aktualia.

Willi Fritsch

karnawałowa, która jest.

Codziennie 2 seanse 6.30 i 9:15.

  

DZIS PREMIERA Wajsłynniejsi artyści, ulubieńcy całege świata

5 iFrdASstaire
tańcem, muzyką i dowcipem

w pełneł humoru I życia
komedii muzycznej

Piękuy nadprogram.

aii ii mi PE

Szczepk
Tońko

„BĘDZIE LEPIEJ"

DRACH
[Sala dobrze ogrzana

Sala dobrze ogrzana.

rr оьецоао аннн ke
 

Zamarzł na śmie
podczas nagonki
3 myśliwskiej

SŁONIM. W. dniu 28 ub. m. zna-
*lezióno w odległości 800 m. od wsi
* Dołha gm. byteńskiej, pow. słonim-
' skiega zamarznięte zwłoki . Alekse-
"go Naliwko, łat 50, który w dniu 27
iub, m. był na nagonce myśliwskiej.
Ze śladów udało się stwierdzić, że
Naliwko w drodze do domu dwu-
krotnie odpoczywał z powodu prze-
ziębienia lub żasłabnięcia. Za trze-
cim razem już nie podniósł się z zie-
mi i zamarzł

>

Teatr i muzyka
TEATR MIEJSKI NA PORULANCE.

—— Dzisiaj w poniedziałek o godz. 8.13
ma dochód Biblioteki im. Tomasza Zane
odbędzie się przedstawienie sztuki zńako-
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Adaptacja Eugen

Taksówka się żatrzymała i Ora-

czowa wysiadła. : :

| —. Do widzenia, panie Ludwika

— powiedziała odchodząc.

-— Chwileczkę jeszcze! — zawo-

łał. 5
Odwróciła się natychmiast, pa"

trzała z zaciekawieniem i natężoną

uwagą na twarz Bundera, która w

świetle lampy ulicznej wydawała się

szczególnie blada. W: jej spojrzeniu

nie było śladu współczucia — nie

wzruszało jej bynajmniej, co się dzia

ło w duszy tego człowieka. Była tyl-

iko zaciekawiona. >

4 Pani się 'wstrzyma od dai:

szych krdków w tej sprawie — Zro-

zumiano? — oświadczył przesadnie

ostro.

Usśmiechnęła się. S

— Jak pan sobie życzy, panie

„Ludwiku, A>
Lecz  Bunder już zatrzasną!

. drzwiczki samochodu i podał szofe-

rowi swój adres.
Znów prawie leżał na podusz-

"kach siedzenia z AL wyciągnię-

<tymi nogami, przymknął oczy 1 roz-

R yślał. Ogarnęła« go dziwne, obce

ADMINISTRACJA: Wilao, e; Mostowa

   

Nie trzeba szukać, a tylko chcieć,
bes trudu dobryzegarekmieć,

takie sprzedaje dobrze Wilnu znany

I
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NATYKM
Powieść współczesna.

iusza Bałuchkiego.

mógł odpowiedzieć na pytanie, po-

szonej wili. Jedynie matkę otaczał

samo przez się zrozumiałe i nad tą
dziedziną uczuć nigdy się nie zasta-
nawiał głębiej. Ap

Z kolei zaczął myśleć o Natalii.
Nie był ślepy, widział doskonale, ja-
kimi oczami patrzyła na tego komi-
sarza, jak się ożywiała i rumieniła,
gdy Jarowy| da niej się. zwracał, za-
uważył skromną wiązankę kwiatów
na
wiedział, co to znaczy. W. tym kie-
runku nie: mógł się łudzić żadną na-
zieją i dla zlikwidowania tej spra-
wy pozostało mu właściwie nic in-
nego jalk wycołać pożyczkę, którą
dał na uratowanie kamienicy.

Czy kochał Natalię?... Nie. Wy-
brał ją tylko dłatego, iż sądził, że
będzie spokołną, pod każdym wzślę
dem wygodną żoną, więc w rzeczy-
wistości nie powinien był się przej-
mować wynikiem dzisiejszych spo-
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szczególnymi względami, ale to byłó'

honorowym miejscu — dobrze,

9 — 18. CENY PRENUMERATY»

- О СЕМА OGŁOSZEŃ: se wiersz mllimstr. przed tekstem | w iekósie

| dowe si. В15, ажаМиме в5 82% Kraalle rodakcyjza | Komunikaty sęwierz» druku 30 gr. 7а ogłoszenia ryłrowei
„proza nalanytermina druku ogłeżseś | nie przyjmuje sastraciai miojesa:

 

eczne. -
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Wieloletnia

Adm. Dz. Wil
wino gronowe „Lekcje”.

WARNROWA UNI
TO WZMOŻENIEREKLAMY

pzm

mA
strzeżeń. A jednalc'się przejął! Nie-

| ciężko tegokomisarza. Urażona am-
dbicja męska? Głupie przypuszcze-' się na schody.

+ niel Alkohoł zawinił, tylko alkohol...
i Wszedł do mieszkania możliwie| ślał w kółka, — To już koniec,
| ciekio, alby nikogo nie zbudzić, roze-|umrze na pewno...

przestąpł |. .

uczucie. Czy zawsze tak bywa, gdy, próg jadalni-i stanął wstrzymując.
człowiek zrobił dobry uczynek... Nie dech. я

jbrał się w przedpokoju,

| Przy stole krzątała się pielę-
-nieważ nigdy w życiu nie zrobił nic gniarka, przyrządzając lekarstwo i| myślał z natężeniem,

dobrego świadomie i z nieprzymu- Bunder spostrzegł.od razu, że ilość; właściwie. :
,Hakoników -i pudełeczek zwiększyła
ieię znaczńie, ° — ;

— No, jak...
tał: jąkając się. A
— Pogorszyło %ię trochę *— od-

powićdziała cicho pielęgnarka, —
Chciałam pe pana posłać, ale-po-

| trzebowałam chłopaka, Musiał pójść
'po lekarza, a potem biegał kilka ra-
*zy dei apteki... I teraz-. jest ciągle
,n'eprzytomna,, 973 w gór 252

Wslizgnęła się bezgłośnie do sy-
' pialni staruszki i przymknęła za so-
bą drzwi. P

'  Bundes zostal sam. — Pogorszy-
to się trochę?!... — pomyšlai zbliža-
jąc się niezgrabnie do stołu, zasta-
wionego wielką ilością flaszeczek....
pięć, sześć, siedem — policzył — a
ile tam jeszcze zostało.w sypialni?...

у i to wszyst?

tamjest? — Pr|

Po co siostra przyniosła
ko? Może zapach lekarstw drażni
chorą?.... Terazto już jest zupełnie
obojętne!.....- „e!

tem., polski jęz. nie-!

miecki. Metoda włas-

zda okeywox gpu
* = nie kierowač do ad-

matematyka, i języki.ministracji йа,„Zdol-

ka. Dowiedzieć się w; s
sobł.
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od! cach, znalaz! się wreszcie w jakiejs

mia zatrudnienia w
interesie handlowym,

  

teferencją.|
© Prosi łaskawe zlece-

ję. w śródmieściu.

„Dziea Wil.” dla
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Boguslawa |. Herejg BLIŹNIM = Występy Zołji Lubiczówny, — Dziś
przyjmuje kodiuhy:POKO Z przezabawna komedia miiżyczna „Całie i

laszcze oraz bieliz- © odzłeś, Melimę, > ADR
ykoni bawie ! pościel 2. Jutro z powodu święta teatr Lutnia

dick So i pewnego  subożałeg |czynny będzie dwukrotnie, O godz. 4-
i. Jo. prasownika społecz |,Przygoda w Grand - Hotelu", o godz. 8-ej

s enajdującego si<|min. 15 „Całus i nic więcej”. Ceny od 25 gr.

papTal „Wieczėr Jena Strauss“. Zapowiedź
zk Instytot RR WAl- |na środę dnia 3-go b. m. wieczoru walców |

į NY < go, Zamkowa 8  lutworów muzycznych straussowskich w wy
i = S konaniu orkiestry symfonicznej pod batutą

zych . © Ж“"в‘м“Jana Straussa wywołała powszechne żain-
Ba . ma Aed udirtukas oz:

10—1. kowa 6.

"musi się znalešč

г Odwsócił się powoli, wyszedł do
|wiele brakowało, a byłby:obraził! Žrprzedpokoju, ubrał się: machinalnie,

otworzył ostrożnie drzwii wysunął

Pogorszyło się trochęl... — myr

Kroczył po opustoszałych uli-

restaurącji przed. telefonem, zdjął

słuchawikę i trzymając ją w ręce
czego chciał

„Ach, tak!... Przypomniał sobie.
obry uczynek?. Odpowiedni czas

wybrał na dobrodziejstwo! Matka
ldży lkonająca, a on się bawi w
szlachetne  wżruszenia, roztkliwia
się... I nad kim? Nad komisarzem,
nad człowiekiem, który wszysikie-

mu był winienł
Pani Oraczowa nie była -zaskó-

czona, gdy usłyszała w: telefonie
głos Bundera, który jej oświakiczył
stanowczo, iże ranó ma poczynić kro
ki w wiadomej sprawie. To jej wcale
ńię dziwiło. Znała dobrze Bundera i
wiedziała, że prędzej, czy później na
tym: się skończy -

XV.
— Чатому przywiązywał ogromne
znaczenie do stwierdzenia okolicz-
ności, że w dzień śmierci Borewicza
Bunder miał klucze do mieszkan'a
Miynczakowskich. Uważał ten fakt
za niezmiernie doniosły i niemal roz

z wygodami i łazien-

z wygodami, poszuku-

ferty składać w adm.

ads

5 sitas —— Wilno,  Zam-

„Dziennik Wileński"

w każdym narodowym

łej komedii „Żołnierz Królowej Madagaska-
ru” z występem znakomitej artystki Nany
Młodziejowskiej - Szczurkiewiczowej — z

Leonem Wołłejką w roli tytułowej, w dal-
„|szej premierowej obsadzie zespołu.

Wieczorem „Tajemnica lekarska",
Tadeusz Białkowski, artysta i reżyser

krakowskiego teatru przybył do Wilna, by
rozpocząć przygotowania Szekspirówżkiego

widowiska „Poskromienie złośnicy”;
о-

A. : S

TEATR-MUZYCZNY LUTNIA—TYDZIEŃ

„Brodway* — Po odbyciudługich prób
reżyser:K. Wyrwicz - Wichrowski w piątek
wprowadza ma repertuar Teatru Lutnia ееа
sacyjną śztukę „Brodway“. -

— Teatr Art-Lit. „Nowości. Dzź
premiera arcywesołej plotki karnawałowe.
rewii woŻ częściach: p. t. „Wilno pod ga-
zem”. Piękna nowa wystawa, wiele atrakcji.
Codziennie 2 seanse: o g. 6.30 i 9,15 

ostateczńego udowodnienia, że Bun-
der zamordował istotnie Borewicza,
lecz to, że Bunder po kilku dniach
zwrócił klucze, dawało niewątpli-
wie poważne powody do takiego
przypuszczenia. Nadto nasuwała się
jeszcze jedna myśl: czy nalężało u-
ważać za prosty zbieg okoliczności,
że żwrot kluczy nastąpił tego same-
go dnia, gdy Jarowy się sprowadził
do pokoju Borew.cza?....

Jarowy nie wierzył w tego ro-
dzaju przypadki, a. wobec tego zgu-
bienie klucza przez panią Młyncza-
kowską nie mialo dlań cech praw*
dopodobieństwa, widział w tym za-
pobiegliwą rękę Bundera, który mu-
siał upozorować zwrot już mu nie-
potrzebnych kluczy. '

Gdy następnego dnia rano Jaro-
iwy poszedł do Nieižwiadowskiego
złożyć szczegółowy raeldunek 0 wy-
darzen'ach poprzedniego  wieczota,
oświadczono. mu, że musi zaczekać,
ponieważ inspektor jest-w tej chwili
bardzo zajęty. в :

Jarowy udał się do swego gabi-
netu, zdziwiony nieco, "ponieważ
Niedźwiadowski przyjmował go ©
każdej porze w związku ze sprawą
banknotów angielskich, która mu le
żała bardzo na sercu. A może opra-
cowywał jakiś ważniejszy wypa-
dek?.. Jarowy. wzruszył ram'onami
i zasiadł do biurka,. -by zanotować
ważniejsze- szczegóły. „obciążające strzygający. Było jeszcze daleko do Bundera-- (D.-c. a.)
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