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Pod Madryvtem spokój
Czerwoni zamordowali 50 proc. księży hiszpańskich

YM. 1.2. „Oservatore Roma- pańskie w Rzymie opracowało sta-oddziały: „czerwonę” wymordowały

jajka notatkę, w której tystylkę, opartą na zgórą 200listach 40—50 procent księży еbisku-

stwierdza, iże przed wybuchem woj- biskupów i księży oraz na zezna>pów.Wdziewięciu dięcezjach licz.

ny domowej duchowieństwo hiszpań niach przybyłych do Rzymu 186-ciu ba straconych księży sięga 60 proc.,
ża liczyło 60 biskupów i arcybi- przedstawicieli hiszpańskiego  du- a w Maladze dochodzi do 90 proc.
skupėw, 33.500 księży i 20.640 za- a poónaewe. Żezzj wy: a: A z

ni i i isz- nika, że na terenie całej -ch diecezyj, 4 a, zniszcze-

oA AA gia uległy niemal wszystkie kościęr.
„iv. 2 wks.
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AWOLANSKA
Wilno, Wielka 6. Konto P. K. O. 145461.
Ciągnienie rozpoczyna się dnia 18 lutego. Zamó:
wienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztę.

Ojciec św. ofiarował „Złotą różę”
królowej Włoch

| RZYM. 1.2. Papież nadał królo- to ustanowione zostało w r. 1727
wej włoskiej Helenie, „Złotą różę” przez Papieża Benedykta 13-g0.
z okazji 40-tej rocznicy małżeństwa Prasa włoska zaznącza, że królowa
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Borocznymzwyczajem jużrozpoczęliśmy |

Sprzedaż Białych Towzrów
po cenach najniższych |

SPOKOJ...
MADRYT. 1,2. Według komuni-

katu obrony Madrytu, na całym
froncie dokoła stolicy panuje w dal:

5 szym ciągu spokój.- Niepogoda u--z Wiktorem „Emanuelem 3-im. O+ Helena jest pierwszą królową wła-
M. йMAĆKOWIAK оT. ROMAŃczu K niemożliwia wszelkie działania wo- statnio w r. 1935 „Złotą różę” otrzy ską, która odznaczenie to otrży-' Jallno,wi. Wielka 47 jenne. Poza kilku odosobnionymi mała od Papieża Piusa 11-go belgij- mała. _ BEA":

szoa$ |strzałami armatnimi ikarabinowymiska królowa Elżbieta. Odznaczenie Ausis >

maa Niemcy nie są zadowoleni
WEpp" z mowy ministra Delbosa |
RZY i. BERLIN:1.2: Mowa ministra Del-

nikują: =obose jeża Qosa”w Chateauroux, jako pierwsza
Zako a tatni spieŻa. oficjalne "feakcja na oświadczenie

naczyłsię.ostatnio; zwrot ku lege10 2€ Rzeszy, wywołała w Berli-szemu: ubiegła noc minęła dobrze. WAYDziś. ю Tie rozczarowanie. Min. Delbos —
ias I uloženia zdaniem kół niemieckich — nie echo

SE za torów francuskiej
Е л : loktryny bezpieczeństwa i stano-
„Ku czci „Krzyża

_ Południa"
wiskiem swym wobec sojuszu z Mo-

* + PARYŻ. 1.2, Z inicjatywy:federa-

skwą nie ozbiega od sformułowa-
nych niedawno poglądów premiera komentarzach prasowych obok kryr

„cji lotniczej - odbyły się na wszyst-
kich lotniskach cywilnych we Fran-

Bluma. Tym samym sprawa porozu- tyki wiżać wyraźne dążemie do w-
mienia politycznego Niemiec z za- wydatnienia dodatniej strony słów

GL 1 c chodem nie: może ruszyć na razie z ministra Delbosa.cii w koloniach manifestacje ku
czci słynengo lotnika Jean Mermoz,
„załogi „Krzyża Południa” i wszyst-

Imieniny P. Prezydenta
WARSZAWA. 1.2. Dziś, jako w plomatycznego, przedstawiciele

dniu imienin Prezydenta Rzeczypo- władz wojskowych, _ przedstawiciele
spolitej prof. Ignacego Mościckiego, władz acministracyinych, urzędów
na wszystkich gmachach rządowych, państwowych, „władz „samorządo-

. miejskich i domach prywatnych po- wych, instytucyj i organizacyj spo-
wiewają flagi państwowe. RE ce :
„Na Žamku Krėlewskim wyložo-|  Z calego kraju i zagranicy nad-

“ no spečjalną ksiegę, do ktėrej w cią-! chodzą na Zamek liczne depesze z
..gu dmia wpisywali się członkowie; życzeniami dla dostojnego soleni-
„rządu, prezesi sądów, senatorowie i| zanta.
„posłowie, członkowie korpusu dy-

awat POISKi
sp > Wilno, ut. WIELKA 26, tel, 15-92 — |

ROZPOCZYNA Z DNIEM 1-GO LUTEGO R.B.WOKRESIE
IBiałych Dnig

martwego punktu. Bardzo korzystne
wrażenie wywołało . natomiast tło
wystąpienia Delbosa: jak również
fakt, że użył on wobec Niemiec to-
nu wielce kurtuazyjnegą. W. deklą-
racji ministra francuskiego koła nie-
mieckie widzą jednak dowód, że
idea porozumienia między obu kra-
jami weszła "na porządek *politykś
międzynarodowej. W. niemieckich

‚

  
Misja gen. Hayaszj uwieńczona powodzeniem

TANIĄ SPRZEDAŻ PŁÓTNA PO CENACH FABRYCZNYCH.

Prosimy zwrócić uwagę na = wystawy, które świadczą

Projekt zmiany dekretu o obozie
` "w Berezie Kartuskiej

įkich pilat6ėw komunikacyjnych, ofiar
į swego obowiązku.

| Uroczystości milicji

Tworzenie nowego rządu w Japonii,7 £ż
į TOKIO. 1.2, Jak słychać, po marynarki — obecny dowódca floty,

i , łuższych pa gen. Dra z admirałmmskarbu
j kołami wojskowymi armii i floty, u- — prezes banku przemysłowego —

faszystowskiej jstalono ostatecznie, że tekę mini-; Yuki, tękę ministra spr. wewn. —- „RZYM. 122. W dniu dzisiejszym stra wojny w nowym rządzie obej- Kawa Harada. 4odbyły się w Rzymie uroczystości mie śen. Nakamura, tekę ministra! As r14-lecia -utworzenia - milicji faszy-
stowskiej. Udekorowano. orderami
wojskowymi Savoi 41 sztandarów

sy

Prasa doniosła, jakoby poseł Gła że grozi z ich strony zbrodnia stanu lub Zmiana w rządzie W
przestępstwo przeciw państwu, mogą ulec

przyśrzymaniu i przymusowemu umieszcze-

miu w miejscach odosobnienia nie przezna-
czonych dla osób skazanych lub aresztowa-
mych z powodu przestępstw*.

Wobec znanej w dzisiejszych cza-
sach „rozciągłości' interpretacyjnej
pojęcia „przestępstw przeciw pań-
stwu'* wyżej wzmiankowany projekt
nie dawałby wcale rękojmi, że w ra-
zie jego uchwalenia doBereży wysy
ani by byli tylko komuniści. |

« dysz złożył w Sejmie: projekt zmia-
„ny rozporządzenia Prezydenta Rze-
„czypospolitej z dn. 17 czerwca 1934
roku-o utworzeniu obozu odosobnie-
nia .w Berezie Kartuskiej w tym kie-
runku, by odtąd do Berezy mogli;
być wysyłani jedynie komuniści.

Okazuje się, że wiadomość ta nie
„ była ścisła. Mianowicie projekt pos.
+ Gładysza nadaje art. 1 rozporządze-
„mia następujące brzmienie:

: „Osoby, których „działalność lub postę-
„-powanie daje podstawę do przypuszczenia,

-- Usunięcie żydów.z koła asystentów
m wyższych uczelni Lwowa >

pochodzenia żydowskiego.
Kilkunastu. należących dotych-

czas do Związku, asystentów żydów,
zostało natychmiast .skreślonych z

"listy członków.- ias ÓŃ:

Że Lwowa donoszą:
-.. Na walnym zebraniu Związku A-
„-systentów. wyższych uczelni lwow-
kich Zoe zmianę statu-
"tu, uchwalając punkt zabranający na
jężenia do zwiąrku żydom i 0

 

„formacyj faszystowskich, które Бга-”
„ły udział w kampanii  alrykańskiej.'
Wręczenia dękoracyj dokonał Mus-

BUDAPESZT. 1.2. Mimo, że w
ubiegłym tygodniu nawet oficjalnie

iwanym ustąpieniu ministra
wewnętrznych Kozmy, dziś już nie
ulega wątpliwości, że dekret o jego„1-tu stracono...

| PARYŻ. 1,2. „L'Humanite” do-
„nosi, iż 13-tu. skazanych na śmierć
|w. procesie. moskiewskim już stra-

dych mężczyzn. W następstwiezderzenia

; cono.

Frosrki sanki zostały kompletnie rozbite a 4 pasa-
i „= MIGRENO>NERVOSIN" żerów zginęło na miejscu.

** W Czechosłowacji skazano na kary
więzienia około 1300 komunistów za dzia-|
łalność wywrotową. |

© **Władze włoskie w Addis -Abebi,
rorganizowały komitet propagandy islamu,

** Pod Grudziądzem zamarzł
żebcak, który przedostał się.

** W niedzielę wydarzyła się koło

| Mikołowa straszna katastrofa. O g. 21.55

pociąg osobowy, idący z Mikołowa do Ka-
towic najechał na przejeździe kolejowym na

sanki, w których jechało kuligiem 8 mto-|
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solini. jzaprzeczano pogłoskom o spodzie- rzędowym.

egier
ukaże się w najbliższych
w węgierskim dzienniku u-

Tymczasowe kierow-

dymisji
dniach

spraw nictwo miinsterium spraw wewnę-
trznych obejmie premier iš

2

Kronika telegraficzna
** W ciągu dnia wczorajszego wyda-

rzyły się w Austrii 104 adki w związku

ze sportami zimowymi. Jeden znich w po-
bliżu stolicy zakończył się śmiercią. .

** Wczoraj przybył do Warszawy P
Mititza Constantinescu gubernator narodo-
wego banku rumuńskiego. P. Constanti-
nescu towarzyszą: dyrektor banku rumuń-
skiego p. Iordan oraz sekretarz p. Moldo-
vanu. P. Constantinescu zabawi w Warsra-
wie 3 dni. :

** Słynny lotnik amerykański Chamber
lain ma zamiar w lutym b. r. ódbyć nowy

ma śmieró lot z Ameryki do Europy "ponad Atlanty-
kiem.

oss a ia
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Poglądy p. Becka na sprawę żydowską

NOWY JORK. 1.1. „New York
Times' ogłasza wywiad przesłany
telegraficznie przez swego korespon
denta w Genewie z miń. Beckiem,
W wywiadzie tym' min. Beck o-

świadczył m. in.: Polska nie jest an-
tysemicka. Klucz problemu żydow-
skiego to zagadnienie ekonomiczne
i społeczne, a nie polityczne. Stałą
zasadą polskiej polityki jest raczej
zapobiegać, niż leczyć, raczej ukró-
cač namiętności, niż je później zwal-
czać. Min. Beck zwrócił uwagę na
jedną z ostatnich deklaracyj premie-
ra gen. Sławoj-Składkowskiego, zło-
żoną w Sejmie, która zapewnia bez-
pieczeństwo wszystkim obywatelom
bez różnicy wyznania.

Rząd polski nie podnosił zagad-

nienia emigracji na forum międzyna-

rodowym w duchu antysemickim —

oświadczył min. Beck. Problem e-

migracji, podniesiony przez Polskę

‚ па zgromadzeniu Ligi we wrześniu

jdotyczy tak samo żydów, jak i Po-
laków.
W dalszym ciągu wywiadu min.

Beck obszernie omówił ewolucję

gospodarczo - społeczną w Polsce,

na której tle rozwinął się problem

żydowski. Presja w kierunku reali-

zacji zagadnienia emigracyjnego wyr

pływa ze środowiska drobnych kup-

ców żydów i drobnych rolników nie

żydów. Żydzi nie zawsze to rozu-
rnieli, poddając się nerwowości.

 

List dziennikarzy polskich © Ameryce
NOWY JORK. 1II. Syndykat

dziennikarzy polskich w Ameryce
oddział nowojorski, ogłosił w „New
York Times“ list otwarty do redak-
tora Margoszeca, przewodniczącego
zjazdu żydowskiego, który odbył się
wczoraj w Nowym Jorku.

List dziennikarzy polskich w
Ameryce ma na celu zaprotestowa-
nie przeciwko ostatnim publikacjom
Margoszeca, przedstawiającym w
fałszywym - świetle sytuację żydów
w Polsce. i

List przedstawia przyczyny cięż=
kiego półożenia gospodarczego ży-
dów w Polsce, podkreślając gorszą
nie raz jeszcze nędzę chłopów pol-

Zjazd żydowski
NOWY JORK. 1.II. Wczoraj od-

był się nadzwyczajny zjazd żydow-
ski w hotelu Comliódore, celem о-
mówienia sytuacji żydów w Polsce.
Zjazdowi przewodniczył red, Mar-
goszec, który poświęcił przeszło
godzinne przemówienie analizie -

„skich, List zaznacza, że ani żydzi,

ani chrześcijanie nie znaleźli do-
tychczas lepszego lekarstwa na tę
sytuację, niż emigracja.

Podkreśliwszy, energiczne postę-

powanie rządu przy tłumieniu eks-

jcesów antyżydowskich, list stwier-

|dza, że propozycje emigracyjne rzą- emu panašia laden |
w żywotnych sprawach młodzieży akademickiej |

próbą rozwiązania zagadnienia ży-

dowskiego. Należy więc wziąć po:

rozwagę te argumenty, a nie podnie-

cać atmosłerę tego.. rodzaju wystą-

pieniami, które utrudnia'ą współ-

pracę z żydami nad znalezieniem

sprawiedliwego rozwiązania całości

zagadnienia. !

w Nowym Jork

mówieniem pokrótce
panujących w Polsce.

Następnie odczytano dłuższy re- kryzys materialny,

ferat, uchwalony; jednomyślnie pod ogółu społeczeństwa polskiego,

koniec zebrania i oskarżający rząd

stu otwartego syndykatu dziennika-|

dz

rzy polskich w Nowym Jorku. Prze-|
mówienie swe mówca zakończył o-,

stosunków;:

polski z powodu sytuacji ów w
Polsce. w

Z kolei rabin Wise wygłosił ob-
szerne przemówienie, którego pierw
szą część poświęcił znów listowi
otwartemu dziennikarzy, polskich,
po czym przeszedł do obszernego
omówienia ostatniej mowy min.
Becka, wygłoszonej w Sejmie,

Podkreślić należy, iż atmosfera
na zebraniu była o wiele spokojniej-
sza, niż bywało dotychczas, W. prze-
mówieniach mówców dał się. zauwa-
żyć wyraźny ton pojednawczy! wo-
bec Polski, który słormułował na-
wet przewodniczący kongresu, mó-
wiąc: nie palimy mostów, niech
rząd polski zrobi pierwszy krok, a
my zaraz rękę wyciągniemy,

Wstęp na zebranie możliwy był
lko na podstawie specjalnych bi-

których odmówiono socjali-
komunistom i rewizjonistom.

| ty
| letów,
stom,

obrad centrum

obecny. 
; Narodowy Komitet Akademicki,*re-

prezentujący ogół młodzieży akademic-
kiej, przedłożył na wiecu ogólnoakade-

mickim, w dniu 19stycznia br.,w obec-

ności przedstawiciela Wysokiego Sena-

tu p. Dziekana prof. dr. Bohdana Wi-

niarskiego, oraz kuratora „Bratniej Po-

mocy” S. S. S. U. P. proś, dr, Jana Do-

browolskiego, młodzieży akademickiej

memoriał następującej treści:

Pogłębiający się z roku na rok
który sięgnął już

odbił
(się fatalnie w życiu narodu. Nie-

"mniej silnie a bodaj dokuczliwiej od-

 

Zatoka Gdańska zamarza
Rybacy jeżdżą po lodzie z Неш @0 Риска|

GDYNIA. 1.2. Panujące w ostat-
nich dniach mrozy, które dochodzi-
ły do minus 18 stopni, spowodowały
zamarzanie wewnętrznych basenów
portu. Ciężka kra, której grubość
została zwiększona przez ciągłe za-

marzanie brył lodu, łamanego przez
statki i holowniki, utrudnia żeglugę,
Iktóra obecnie jest możliwa jedynie
dla mniejszych parowców przy por
mocy holowników portowych. W.
związku z tym stały wysiłek ku
utrzymaniu żeglugi został skierowa-
ny głównie na statki linij regular-
nych, które wchodzą lub wychodzą

| w ustalonych terminach, Statki in-
nej kategorii obsługiwane są dopie-
ro w drugiej kolejce. Równocześnie
z zamarzaniem wewnętrznych ba-
senów portu, nastąpił silny spadek

poziomu. wody, spowodowanyj dłu-
.gotrwałym wiatrem z kierunków
wschodnich. Tak np. w dniu dzisiej-
szym o godz. 8 rano stan wody był
0 -75 em. poniżej stanu normalnego.

Zamówiony
lodu oczekiwany jest w środę 3 b.m.
Q ile nie nastąpi dalsza długotrwała
zniżka temperatury oczelkiwana jest

zagranicą silny łamacz

w porcie poprawa warunków żeglu- rzuciło zwały kry.

gi.

Lód miejscami
znacznie narósł tworząc tarasy-na

idługość 300—500 metrów. Zwłasz-

SAMOCHODEM PRZEZ ZATOKĘ cza duże lodowisko utworzyło-. się

PUCK. 1.2. Silne mrozy) panujące
ścięły lodem zatokę

Pucką. Rybacy wykorzystują powło
na wybrzeżu

kę lodową dla komunikacji skraca-

jąc sobie drogę z różnych wsi pół-
wyspu helskiego 'do Pucka i z po-

I tak np. rybak Budzisz zwrotem.
„Pucka przejechał

;żarowym o wadze

|
j odbył

samochodem cię-

pod przylądkiem rozewskim i Ja-
strzębią Górą. W zatoce łód osiąga
już zatokę Gdańską.

 

MARGINES
Świeżo .„Przegląd Geograficzny”,

Pucką aż do Helu. Drogę powrotną go, wydawany z zasiłków Minister-
z ładunkiem 60 cetnarów stwa W.R. i O.P., zamieszcza nastę-

szprotów. Droga z Pucka na Hel lo- pującą notatkę:

dem zatoki wynosi 35 km. Ku sen-

sacji mieszkańców wybrzeża prze-

jechał również zatokę na motocyklu jewskie Towarzystwo Geograficzne pod na 6

Litewskie Tow. ' Geograficzne,

„W roku 1934 powstalo w Kownie Li-

kierownik latarni morskiej w Roze- nazwą „Lietuwos Geografire Draugija“. Sta

Wi: Wzorek. Lód zatoki *osiąga tut Towarzystwa wyznacza fa jego siedzi-.

obecnie miejscami grubość prawie

metrową.

KRA NA WYBRZEŻU

śnieżnej na całych Kaszubach i mo-
rzu polskim miejscami wzdłuż brze-
gów otwartego Bałtyku morze wy-

HEL. 1.2. Po ustaniu nawałnicy”

„bę Wilno, a tymczasowo

| w Kownie. : я

„Nowemu. Towarzystwu“ žyczymy  pO-

*, myślnego rozwoju.

* Za pieniądze ministerstwa W.R. i
O.P. wydawane pismo życzy T-wu
litewskiemu, które wyznacza swą
siedzibę w Wilnie...
pomyślnego rozwoju.

ma się ońo mieścić

Dnia 30.1. ukazał się dekret pod-
pisany przez kanclerza Rzeszy, za-

kazujący raz na zawsze przyjmowa-

nia nagrody Nobla przez obywateli

niemieckich. Dekret ten brzmi: „Dla

uniemożliwienia raz na zawsze $or-

szących precedensów stwarzam z
dniem dzisiejszym niemiecką nagro-
dę narodową w dziedzinie sztuki i

Komunikat

PAT. donosi urzędowo:
W dniu 27 b.m. w godzinach wie

czornych w Łodzi zostało poranio- 
Zebranie miało charakter typowychi

kongresu žydow-

skiego. Jewish Committee był nie-

па przyszłość,

nych nożami przy ul. Pomorskiej i

Sąsiedniej trzech obywateli wyzna-

nia mojżeszowego: Grunstajn Fiszel,

Helener Szymon i Caryski Hajwel.
Helener na skutek otrzymanych

ran zmarł następnego dnia,
Śledztwo, wdrożone natychmiast

doprowadziło ido ujęcia sprawcy!

Jest nim 25-letni Jan Antczak, zam.

w Łodzi, członek Stronnictwa Naro-

czuwa go młodzież, podejmująca stu-
dia na wyższych uczelniach. Jes-
teśmy świadkami tego, iż większość

młodzieży nie może w środowisku

uniwersyteckim się utrzymać, a cóż

dopiero opłacać nadmiernie wysokie
czesne. Stąd zrozumiała być musi

walka jej zeszłoroczna o obniżkę

opłat 0-30 proc.
Ustawa z roku 1935/36 — wyda-

na w związku z naszymi dezydera-

tami, która miała poprawić dolę stu-

denta polskiego, zgodnie z przyrze-

czeniami czynników miarodajnych,
nie: spełniła swego zadania, Opłaty

. zostały zrównane, co prawda do 200
zł., ale w praktyce spowodowało to
zwyżkę opłat na wyłższych latach

studiów, a równocześnie zostały

znacznie okrojone stypendia i po-
życzki, co, w rezuliacie, uniemażli-,
"wia płacenie opłat akademickich i

powoduje ciągłe, niepożądane pod-

niecenie młodzieży. £ powodu tego,
apelujemy do czynników kompetent-

nych, aby przyjwrócony został stan

sprzed roku 1932/33. 2
Poza tym mlodziež akademicka

domaga się sprawiedliwego rozdziału
zapomóg w formie pożyczek i sty-
pendiów oraz odroczeń i to nie przez

zbiurokratyzowane Towarz. Przyjac.
' Młodzieży Aikademickiej, którego ad-
ministracja, nie kontrolowana, po-

chłania duże sumy pieniędzy, ale
przez swoje organizacje samopomo-

3 tonn zatokę organ Polskiego Tow. Geograficzne- cowe, które jedynie dają rękojmię

sprawiedliwego i celowego ich roz-

działu.-
" Młodzież akademicka Poznania,
jakkolwiek wolna od żydów, ale'zna-

jaca ich deprawujące oddziaływanie
toczenie i świadoma tego, że żyd

był i będzie wrogiem narodu i pań-
stwa polskiego, że w absolutnej wię-
ikszości są: propagatorami komuniz-

mu, a wresźcie, nie: mogąc im. zapo+

mnieć ukamienowania swych kole-
gów, solidaryzuje się, bez zastrzeżeń,

z akcją młodzieży akademickiej wi-

leńskiej i warszawskiej — w walce
o ghetto.

Sprawa odżydz
,wersytetów polskich i naukipolskiej
jale życia całej Polski powinna być

enia nie tylko ini

Niemcom zakazano przyjmowania
nagrody Nobla

kultury. Nagroda w wysokości

100.060 marek przyznawana będzie

corocznie trzem zasłużonym Niem-

com. Przyjmowanie nagrody Nobla
przez obywateli Rzeszy zostaje za-

Ikazane raz na zawsze. Wykonanie

niniejszego powierzam ministrowi

propagandy. Podpisano: Adolf Hitler

urzędowy
o zajściach antyżydowskich w Łodzi

dowego, oraz komendant straży po-

rządkowej koła tego stronnictwa

im. Bolesława Chrobrego przy ul.
Dr. Sterlinga 9. Czynów tych Ant-
iczak dokonał w drodze powrotnej
z odczytu ks. Trzeciaka, który od-
był się w Łodzi w tym samym dniu
w sali Towarzystwa śpiewaczego.

Na odczycie tym Antczak był
również komendantem straży po-
rządkowej ze swoimi ludźmi.

. Do wspomnianych czynów użył
Antczak t. zw. noża fińskiego.

gdy jeden z etapów tej walki o-od-
żydzenie, jakim jest; odosobnienie ży-
dów na uczelniach, uważa się za
rzecz błahą.

Naturalnym jest, że negatywne
stanowisko władz w tej kwestji, nie
poparte żadnym argumentem, powo-
duje różne interpretacje, a w nac
szyłch umysłach może stworzyć prze-
konanie, że chce się w interesie Ižy-
dów — młodzież polską w tej akcji
załamać. Stąd biorą początek zabu-
|rzenia, które przybrały ostrą formę
;blokad. W. interesie władz nie po-
pa leżeć, ażeby zadrażniać sytu-
ację — zamykaniem bezterminowym
uniwersytetów lub stosowaniem nie

 

spotykanych dotąd metod — jak pa-
cyłikacja Uniwersytetu Warszaw-
„skiego.

Tło zajść wileńskich: a zwłaszcza
warszawskich jest nam, mimo nie
pokrywających się z prawdą wiado-
mości, podawanych. przez oficjalne
organy, doskonale znane. Silne po-
czucie solidarności z kolegami po-
krzywdzonymi oraz obrona zbruka-
nego przez żyklów i ich przyjaciół
honoru studenta polskiego, zmuszają
nas do nieustąpienia z raz obranej
drogi. 4 Se
Wobec tego, oświadczamy, że.:do-

bro nauki polskiej nakazuje: -wyda-
nie zarządzenia, ustanawiającego :0-
sobne: miejsca dla żydów na: wyż-
szych uczelniach — prawnie usank-
cjonowanego, otwarcia natychmia-
stowego Uniwersytetu Wileńskiego,
zwolnienia niezwłocznego kolegów. z

'aresztu śledczego w. Warszawie,: u-
mórzenia dochodzeń dyscyplinarnych
przeciw biorącym udział w bloka-

idzie warszawskiej i przywrócenia w
„prawach studenckich oraz dania peł-
„nej satysfakcji przez urzędowe spro-
istowanie oszczerstw rzuconych prze

lciw „młodżieży*akademickiej. przez

| różne czynniki.
'_ Powyższy memoriał, wyrażający
opinię młodzieży akademickiej Uni-

wersytetu Poznańskiego, zgodny rów
nież „ze zdaniem większości Panów

Profesorów naszej uczelni, przedkła-

damy Panu Ministrowi W. R. i O. P.,

spodziewając się, że słuszne postu-

 

dając treśćnotatki.
. +

ZA PANIĄ MATKĄ..

Kiedy Dudziūski, albo Prystorowa,

Lub też Budzyński zaczną w Sejmie gadać,

Zda się, że ludziom z ust wyjmują słowa,

Tak umią wołać, narzekać i biadać.

Gromią,  perorują, wytykają błędy,

żądają zmiany, wołają naprawy:

Stowami burzą fałszywe legendy,

Ino im wieniec uwić wielkiej sławy.

Gadają długo, mocno i dosadnie,

Gdy można sobie tylko krytykować,

Lecz siedzą cicho i grzecznie i ładnie,

Kiedy — za panią matką trza głosować.

(Z „Polonii*) — NEMQ.

EKEMZWIREROZCTZ ZARZZZSZZEOSAA

„Dziennik Wileński"

: - musi się znaleść

: — м każdym narodowym
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Czy nie za dużo uprzejmości?”| wyż o tyle dojrzała, ab iąć
” : я, już o tyle dojrzała, aby raz przecią

—pyta słusznie „Il. Kur, Codz'" po-|ten wrzód, ropiejący na żywym ciele

i
i
i

laty, w nim wyszczególnione, warun-

kujące spokój na wyższych uczel-

narodu polskiego. Dlatego niezrozu- niach, nie mogą pozostać bez przy-

miałym jest stanowisko” władz pań-  chylnej decyzji władz państwowych”.

stwowych w tej sprawie, zwłaszcza, 3 saus |

DZIECKO POLSKEMJ POLSKIEJSZKOLE |
POPRZYJ ZBIÓRKĘ NA SZKOŁY i

  sec REA

 

iemiasto |_13-te wielk
Gdynia ma już 100 tys. mieszkańców
Gdynia jest miastem, które posia. . W połowie 1936 r. Gdynia. liczy

da największą szybkość przyrostu:już około 90.000,:a.. obecnie. wędle

ludności ze wszystkich miast Polski. wykazu biura ewidencji ludności

W roku 1921, gdy wojska polskie przekroczyła liczbę 100.000: miesz-

zajęły. oska Gdynia łi- kańców.
czyła za

wybrzeżę, wi gs

ledwie kilkuset mieszkai-;  W ten sposób stała się Gdynia

ców. ‚ 4

W roku 1931 Gdynia była już mia-

stem liczącem około 33.00 miesz-

| jednem z 13-tu miast polskich liczą-

morzu jest ona trzecim z-kolei ošrod

kańców. ' ikiem miejskim po .Toruńiu + Gru-

nie doń dzielnic organicznie związa- pływ ludności przekracza12 tysię-

nych, podniosło 44 roku 1935 ilosė cy dalszy rozwėj miasta czymiė bę- Kanclerz Hitler przemawia w Reichstagu dnia 34 stycznia w czwartą '

rocznicę przejęcia władzy w Rzeszy. domu

ж

cych ponad 100 tys. ludności. Na Po-

Dalszy rozwój miasta i przyłącze dziądżu. Wobec tego, iż: roczny na»

mieszkańców do 75.000. dzie szybkie postępy: °°



NIEMCY
W EUROPIE
Mowa wygłoszona przez kanclerza

Hitlera w sobotę ubiegłą, poświęco

na była w głównej swej części b:lan-

sowi czteroletnich rządów. narodo-

wo - socjalistycznych w Niemczech.

Z całym obiektywizmem - można

stwierdzić, że bilans ten jest dodat-

ni. Kanclerz Adolf Hitler ma mocne

podstawy do stwierdzenia, że Niem-
cy zrzuciły z siebie wszystkie ogra-

niczenia, nałożone im przez Traktat
IWersalski i stały się mocarstwem
samodzielnym, z którym liczyć się

znów muszą państwa europejskie

Opanowanie rozstroju gospodarcze-

go, odbudowanie armił'i zjednocze-

nie moralne narodu niemieckiego. są

to fakty, którym nikt zaprzeczyć nie

może. х
Wobec faktów tych rodzi się pyta-

nie — jak zamierzają Niemcy zużyt-

kować swoje siły, jakie są ich' dąże-

nia na przyszłość? Odpowiedź na

nie znajdujemy w ostatniej części mo-

wy kanclerza Hitlera. Powiedział on,

że Niemcy praśną, podobnie jak in-

ne państwa europejskie, pokoju, że z

chwilą odzyskania pełnej samodziel-

ści i usunięcia wszys'kiego, co 0-

  

  
   

 

politycznych, że okres „zaskoczeń”

jest już skończony, || *

Nie znacży to jednak — iksądzie
4 > možemywłaśnie” z ostatniej mowy

kanclerza, — by były zadowolone i

zaspokojone, by.tery'orialne, pos'a-

nowienia Traktatu Wersalskiego u-
wažaly za:iniewzruszóne. 'Pos'awił

 

ty: 1)odzysk; ni lonii i 2). przeo-
brażenieLigi;ANaradów.. z instyiu

 

pos'anowień: Fraktatw Wersalskiego

Europie do wciąż zmieniających się
warunków. :
Wiemy,co to-znaczy,-- nie* przy-

puszczaliśmy też nigdy, byNiemcy
się czegokolwiek wyrżekły, Uważa-
liśmy jednak i uważamy za zaga-
dnienie realne to, w jakiej kolejności
zamierzają Niemcy wysuwać swe re-
windykacje terytorialne.
Przemówienie kanclerza Hitlera

daje na to py'anie jasną i—sądzimy—
ostateczną odpowiedź. Z dwóch kie-
runków ekspansji — europejskiego i
zamorskiego — stawia kanclerz Hi-
tler (wbrew temiu, co głosił w ksiąž-
ce „Mein Kampf"), kierunek zamor-
ski. I robi to — jak sądzimy—licząc
się z rzeczywis'ością i z położeniem
politycznym w Europie,

„Naród włoski” i nowe państwo
włoskie stanowią rzeczywistość”,
„Moim własnym współobywa'elom
chciałbym oświadczyć, że naród pol-
ski-i państwo Polskie: stały się tak
samo rzeczyw.Istością! — są te dwa

stwierdzenia konclerza, będącejak-
by podsumowaniem. jego  politycz-
nych przemyśleń, będące zarazem
fundamentami 'do wniosku o 'ko-
nieczności wysunięcia posiulatu ko-
lonialnego. z czego z kolei wyniknąć
mogąbardzo daleko idące następ

Wobec „rzeczywistości!
trzeba było.poniechać pośpiechu . w
sprawie przyłączenia Austrii do Rze-
szy, „rzeczywisiość” polska /wpły-
nęła na politykę kanclerza w stostin-
ku do nas, politykę szukającą trwa- 

8 go os!fatniego nie mało przyczyniła
| się także rzeczywistość”

| wickal 05 1
| Niemcy — tak nam się przynaj-

dróg i kierunków swej ekspansji.

wyboru tego możemy być zadowole-

ni, bo ichdążenia do ekspansji kolo-

nialnej muszą” osłabić ich nacisk

w kierunku wschodnim.

że wielkie zadania, jakie mają"Niem-

(przebudowa polityczna i opanowa-

 

ało ich honor, nie będą się już”
ciekały do jednostronnych kroków

bowiem 'karielerzHitler dwa' postula-"

  
czuwającej.-nad:nienaruszalnością

na instytucję, mającą za zadanie do- jai
s'osowywanie ukladu politycznešow ||

lego unormūwania stosinkėw. Do te-

bolsze- .

| mniej wydajė — dokonaly  wyboru.|z

Biorąc pod uwagę ten fakt, aa tak“

cy w swym życiu wewnę'rznym.

nie kryzysu gospodarczego), orazu-

kład stosunków politycznych w Eu- |:

„przeciwnie — negatywny stosunek 0-

-śwadczeń społecznych,

„by społecznej, do myślen'a nie tylko:
ale także o kul'uralnym.|

| kraju.|

„moment zwrotny,w którym Przemysł.

„w kulturze Kraji, nigdy nie nastepo-

. niunkiury, fabryki-„dawały posaźne.

jak Łódź,
„zamiast s'awač się ośrodkami kul'u-

„styczny wśród robo'ników,
„narodowy,

. wa'elskiego poimowan'a roli kani'a:

„ską.

 

. Stosunekopinii doprzemysłu
Przemawiając w komisji budżeto- | nie przejawiała się, jak to. siędzieję|

wej Sejmu, p. minister przemysłu i |
handlu oświadczył, że rozwój i slan
przemysłu w Polsce winien być о-
środkiem zainteresowań, sympatii, a
bodaj idumy całego społeczeństwa, a
tymczasem daje się siwierdzić raczej

pinii do przemysłu. Jest to niewą pli-
wie słuszńe stwierdzenie, ale czy za-
wsze tak bywało i skąd się ten nega-
tywny. stosunek bierze?
Otóż nie zawsze tak bywało. Przez

długi czas. przemysł w Polsce m'ał za
sobą, opinię przychylniejszą, niż na
fo .zasług'wał. Nie takie to jeszcze
dawne czasy, kiedy w za'argach pra-
cy i kapitału, w sprawach związa-
nych ze s**rajkami, opinia stawała
częściej po s'ron'e. przemysłowców,
niż robo*ników. Nie zamykano oczu
na ciężkie położenie robotników, ale,
przynajmniei o ile chodzi o obóz na-
rodowy, to dłuói czas hołdowano zda-
niu, że I'che płace i ciężkie warunki
pracy są nieuniknionym: okupem. ia-
ki trzeba nies'ety zapłac'ć, jeżeli się
chce is'otnie s'worzyć slny, dobrze
uśrun'owany przemysł. Nie możemy,
mówiono, wymaśać od młodego, po-
ws'ającego przemysłu tych samich

co od s'a-
rych, bogatych przemysłów 2
nich; niech nasz równięż okrzepn'e,
porośnie w pierze, a wtedy pociądnie
się go w należytym s'opniu do słż-

o zysku,
podnoszeniu pracowników i całego

Niestety, jaksięprzekonano, ten |

miał się sać ową po*ężną dźw'śnią *

wał, nie można było-się-go'doczekitś;'
Upływały”"dziesiątki latdobrej ko-

 

zyski, a wielk'e centra przemysłowe, |
Zagiębie Węslowe i inne

ralnymi o corazwiększej«s'le prom'e-
niowania:na cały krai, pozostały @а-
lej niezm'enione; odgrywały. wciąż
rolę chorobliwych i ją'rzących wrzo-
dów na ciele narodu. Przemvsł prze:

się całkowicie 'ma'er'al'zmem
dziejowym swoich rzekomych  prze-
ciwników ideowych, *. socjalis'ów,
prawem podaży i popytu również w
stosunku do pracy ludzkiej i nie po:
czuwał sie do żadnych obowiązków
obywa'elskich. Dla'ego też chę'n'ej-
szym okiem pa'rzył na ruc| socjali-

niż na

gdyżten wymagał oby-

|

listy, a tam'en godził s'ę i uważał za
zupełnie naturalną rolę tylko bužžuj:

gdzieindziej, w żadnej akcji pionier-
skiej. Najlepiej to widać w sprawie

"Dp. włókienni czy stawia opór aż do
osttatniej 'chwili.

Czy wobec tego. można się dziwić,
że opinia: zaczęłą się od przemysłu
odwracać i myśl społeczna zaczęła
szukać rozwiązania problematu na
innych drogach? Siatystyka pouczy-
ła społeczeństwo o tym, w jak małym
stopniu przemysłowy  kapi*ał jest
polski, ale cyfry te były właściwie
niepotrzebne, śdyż po „czynach ich",
po s'osunku do sprawy ogólnej po-
znaliśmy ich, zanim jeszcze zśroma-
dzono cyfry. Przemysł u nas jest w
olbrzymim procencie.w rękach ob-
cych, cudzoziemców zagranicznych,
czy też krajowych, a doświadczenia
z tym obcym kapi'ałem są fatalne i
nie ma nadziei na pozyskanie „lep-
szego”.

Każdy rozumie, że stosunki się
dziś zm eniły, z nikąd nie przybędzie
do nas kapitalis'a, żeby, jak to daw-
niej bywało, osiąść pośród nas i w
pewnym pokoleniu się spolszczyć.
Przybędzie najwyżej „kapitał, poszu-
kuiący wysokiego, kolonialnego za-
robku, jak tego miel'śmy, dowody w
paru głośnych aferach os'a'nich cza-
sów.. Kapitału własnego mamy bar-

  

 ECZENIE BOLE.GJZY) ©

BL
GRSECKIEGOс  

  

    

 

 

 

NE P;Marati wyslane w orga-
paie Z.Z.Z. „Front Roboiniczy“ 'przė-
c.w łączeniu się lewicy ze S:ronnic-
twem Ludowym, o ileby-na jego cze-

| le stanął„prawicowy autokrata'.- p;
Wincen.y Witos, po powrocie z wy-
gnania(„a na to się zanosi” — doda-
je p. M). „B

„ „Stronnictwo: Ludowe nabierze RE
ła innego obliczą z Witosem na czele,
aniżeli pod przewodnictwem Thugutta

"i Rata'a. Witos jest zdecydowanie kon-
serwatywnym społecznie politykiem.
Jeżęli.chodzio iormy, nie zaw.
niśdy przed użyciem ówałtownych środ-
kówpolitycznych. Gdyby to był mocny

| cz'owiek, zaprowadziłby w Polsce dyk-
„taturę konserwatywną jeszcze w. 1926
"roku.

Niezrozumienie Witosa spowodowało,
że ile razy lewica sprzymierzyła się z
nim, tyle razy wydało się jej, że została Niezmien'ło się to wcale po woi- |

nie, w Polsce niepodległej. Przemysł|
zgłosił nie małe pre'ensje do par |
stwa i te żądania zaspokajaro w mia-
rę możnóści, a m'eriz ponad możno-
ści, lecz ze świadczen'ami sprawa
pozos'ala po staremu. Domasano się
i użyskiwano kredyty „przywileje nie-
mal monopolowe, premie wywozo-
we, wysokie ceny wewnę'rzne i t. d.;
przemysłprzyimował to iako rzeczy
należne i jak 'o s'wierdził jeden z
minis'rów, rychło zapom'nał o już za-
spoko'onych i natychm'nst wysuwał
žądan'a nowe, zawsze iako ten be-
n'”minek, k'óremu należy się tro-
Śkliws opieka. A co srrłeczeńs'wa
o:rzymywał» wzam'an? S'osunek do

przez Witosa ószukana. A zdawało się
jej tak, bo zupeinie mylnie uw iżała go
za lewicowca i demokratę, a on nigdy
takim nie był. Sąd lewicy opierał się
"na fakcie, że Witos wyszedł z małorol-
nych chłopów i w ciężkiej walce prze-
ciw panom i księżom, przeciw przesą-

i ideologia gospodarcza. t. zw. świadszeń snolecznvch  iest
znany, a troska: o dobro ogólne jakoś.

 

| ropie, uważamy, że deklaracje poko-
jowe kanclerza są szczere, że jego

„dążenia pokojowe. są narzucone przez
stwa w dalszej polityce..niemieckiej |.

"włoskiej:

konieczność: dziejową.

* Bardżo zdecydowanie brzmiało też

oświadczenie pod adresem Francji

(„Gdy chodzi o Francję, nie 'moż2.

w ogóle istnieć w. myśli ludzkiej do:

puszczalny punkt sporu”).- Możnaby

przytoczyć szereg faktów, dowodzą-

| cych, że kanclerz Hitler. pragnąłby|

dojść do porozumienia z Francją: Mi-

mo:to.nie wydaje'się,. by była to
rzecz łatwa. A to z dwóch powodów

1) Stoi temu na przeszkodzie różnica

w sposobie myślenia politycznego i

w metodach działania politycznego;

2) pracują bardzo poważne siły mię:
"dzynarodowe (Żydzi,masoneria,*ko-
*munižm), by dó bezpośredniego unor-

mowania, stosunków-francusko-nie-
miieckich.niedopiścić,

‚ Рр.Sen1i.Blum.z jednej strony, a
kanclerz Hitler z drugiej-mówią zśo-'

ła innym- językiem politycznym. „Po:

litycy angielscyi francuscy przeko-

skie 17, Cena 4 złote,

do powszechnego porozumienia

winno'się dokonać na terenie i w

ramachLigi .Narodów, politycy an-

g'elscy i francuscy żyją — mniej lub
"więcej szczerze — w świecie mitów

genewsko -:lokarneńskich. Kanclerz

Hitler natomiast proponuje porozu-

„mienia bezpośrednie i dwustronne,

jest — jako nacjonalista — zdecydo*

wanym realistą politycznym. .
Różnice powyżej wskazane nie

gralyby tak wielkiej roli, gdyby nie

to, że sążone i będą wyzyskiwane

przez wszystkie te czynniki, które są

przeciwne rozumnemu porozumieniu

francusko - niemieckiemuw ramach

interesów ogólnych Europy i z «u-

«resów, jakie Francja posiada w Eu-

rop'e wschodniej. ż

©,Tak patrząc na te rzeczy, sądzi-

my, że ostatnia mowa kanclerza Hit-

„„lera,. pomimo,.
„akcenty pokojowe. uwydatn:a raczej

różnice i* przeciwieństwa w polityce nywają Niemcy; że *powinny; wejść

! ‚ £е SC ^

surowców krajowych, gdzie przemysł ]
i czysto materialistyczne powody, dla

 
+ P.Moraczewskiprzestrzejo. lewicę

„przekonania, stronnictwa lewicow. ы
"sowaly cztowieka o naturzė autokratycž

а 5°

 

šwla'owego, že porozumienie to po-

| žna na'omiast dążyć do tego,

względnieniem tych "wszystkich inte--

że zawiera tak silne.  państw zachodnich (Anglii'i Francii)

 

dzo mało, więc musimy szukać in-
Kack niż dotychczasowe wzory u-
: przemyslowienia kraju, wzięte z mi-
jającej bezpowrotnie epoki. To są

których opinia mało się entuzjazmu-
je wielkim przemysłem, a są przecież
oprócz nich inne natury zasadniczej,
ideowej, skłaniaiące tę opinię prze-
ciwko wkraczaniu na drogę wytwa-
rzania wielkich mas proletariatu,
czego skutki widzimy dziś na świecie
aż nadto wyraźnie.

Może nawet sam p. minister prze-
*"mysłu i handlu skłania się trochę ku
tym zapa'rywaniom, skoro poświęcił
parę zdań swego przemówienia rów-
nież rzem'osłu. Jest to u nas prawie
nowość. Dotychczas stopień zainte-
resowania rzemiosłem, które. liczy
przecież setki tys'ęcy warszta*ów,
ilustrował jeden z budżetów, na któ-
ry w swoim czasie zwracałem uwagę, |
a w którym na propagandę morza
(bardzo zresztą chwalebną)  f'guro-
wała suma 150 tysięcy złotych, a na
nagrody dla termina'orów rzemieśl-
niczych — aż 5 tysięcy złotych na ca*
łą Polskę. Kredyty, otrzymywane
przez wielki przemysł i przez rze-
m'oslo, są.dalszym wskažnik'em do-
tychczasowej orien'acji gospodarczej,
ale i tu ma nastąpić, według zapew-
nień, poprawa,
Opinia nasza. nie stajeprzeciw u-

przemysłowieniu kraju, docenia jego
waśę, ale widzi coraz jaśniej wady,
do*tychczasowej polityki przemvsło-
wej i szuka dróg, które pozwol:łyby
obejść się bez tworów szkodliwych
ipasorzytniczych. ‚

2!'СМП№ТКАС?ЖО'И’ЗК!

 

| dom i uprzedzenióm dobijał: się do tego -
stanowiska, do którego w swym życiu:
doszedł. Nie pyta,ąc go o legitymac,ę,o

а

nej na 'przebojowego demokratę; ż gó-
ry, bez. jego zgody, przesądzając jego

watystę,
Lewica sama siebie oszukała. Witosa

ciąśnie : na prawo, pociąga go Wkócy
ra'.. Ę

W dalszym ciągu artykułu wypo-
mina piMoraczewski Witosowi „wro-
gość do rządu lubelskiego, zdradę
rządu ludowego w r. 1918"... sojusz:z
moralnymi sprawcami zamordowania
Naru'owicza pół roku później w
chieno - piastowymrządzie'i... drugi
rząd chieno - piastowy i próbę re-

- presji przeciw marsz. Piłsudskiemu”.
Oo są grzechy żywota przywódcy

S Liktóre p. Moraczewskiemu kła-
„dą pod p'óro przes'rogę dla lewicy:
„Taki sojusz n'c dobrego nieprzy-
niesie dla: Polski..." -

 

UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA

Prof ROMANA RYBARSKIEGO
Program gospodarczy

| Zawiera następujące rozdziały: I .Za'oženia programu ekonomicznego; II Nasze
ubóstwo; III Wlasnošė prywatna 1 socjaiizac'a; IV, Budže! paūstwa i poiityka podat-
kowa; V Pieniądz i kredyt; VI Produktywizm narodowy; VII. Wewnętrzna równowaga

, gospodarcza; VIII Poityka spoleczxa i' spr:wa robotnicza; IX. Wewnętrzna niezależ-
ność gospodarcza sprawa żydowska; X Po:ska a gospodarstwo świata; XL Program

Do nabycia w księgarniach i administracji „Myśli Narodowej”, Al. Jerozolim-

aСОА

Z jednej, a Niemiec z drugiej r
przez to zaś wskazujena to, jak wie!-

kie są przeszkody na drodze do lo-

jalnego porozumienia. Nikt zaś chy-

ba nie wą'pi, że nie będą usunięte
niebezpieczeństwa zagrażające po-

kojowi w Europie dopóży, dopóki be-

„dzie istniał konilikt niemiecko- fran-
cuski.

Nie możnaulegać złudzeniom, nie

można przypuszczać, by, konflikty
między narodami europejsk.mi, będą-

„ce wynikiem działania czynników
geograficznych i historycznych, mo-

sły być usunięte łatwo i szybko. Mo-
bv

działanie tych konfliktów ograni-
czyć,by narodom naszego kontynentu
zapewnić jak najdłuższy pokójimo-

żność przebudowy swego ustroju

społecznego i gospodarczego, oraz

konsolidację moralną. Będąc zdecy-

dowanymi wrogami pacyfizmu, je-

steśmy zwolennikami zabiegów, ma-

iących na celu zapewnienie Europie
długotrwałego pokojui: wierzymy w-

"możność osiągnięcia tego celu.

„rolę.w polityce, stawiały na czele lewi-.
„cowego bloku zdecydowanego, konser-

|pazecun Pasy

*" sów ; Państwowych

| Liege: "wielkiego

| Wyišcietrzecie.
Mwych „właśc

| do wszysikich'ordynacyj przywiąza*

 
|

 

"čia: przepraszam trzy wŠcia.

*dla eksportu zagranicę, jak to czyni

et Co,
Sakos Schitf,

„SLOWO“ PRZECIW  ZNIESIENIU“
ORDYNACYJ RODZINNYCH

„Nigdyby tego niebidė za życia
marsz. Piłsudskiego” — twierdzi” p.
Mackiewicz w „Słowie”, omawiając
wniosek.p. Miedzińskiego 0 'zniesie-
uie ordynacyj familijnych. Wniosek
ten nie zmierza do ułatwienia refor-
my rolnej, bo już dzisiaj ordynacje
przeznaczone są w pierwszej kolejce
na reformę rolną. P. Miedzińskiemu
chodzi tylko o zmianę porządku dzie-
dziczenia majątków, dzisiaj podlega-
jących specjalnemu prawu spadko-
wemu.

„Jaki z tego przyjdzie pożytek — py-
ta p. Mackiewicz — prócz czysto perso-
nalnego zysku dla kilku panów Leonów
i Adamów, którzy z lekkiej ręki p. Mie-
dzińskiego otrzymaą majątki dzięki zła-
maniu prawa cywilnego. Żaden. Czy
społeczeństwo, naród, chłop, inteligen-
cja, ktokolwiek na tym zyska. Nie! Czy
straci? — Owszem, i to bardzo dużo.
Prawie wszystkie większe ordynac'e

polskie pos'adają fundacje i to w tak du
żych rozmiarach, jakie nieznane są gdzie
indziej wEuropie... Kto ma te fundacje у
utrzymywać, kiedy lasy zostaną rozpar- . . On
celowane na laski. Mogą byč dwa wyiś- ЗЕ

TERA Pierwsze '
wyście, któreśo p. Miedziński nie' pro- | |
ponu'e, a które byłoby najbardziej wz : :
stylu jego wniosku, byłeby te fundacje.
zamknąć, książki biblioteki Zamoyskich |
sprzedać 'handełesom na Ś-to Krzyskiej |

u

Коё :^
sia sowiecka z obrazami--w Ermitažu, -
graty z muzeum Ponocpowyrzu- 4 .*.
cać ną ulicę, domy pooddawać na nąwe |

biura urzędowe. Ale... u pas takie rze- |
czy się. róbi,ale nie pisze*„Się. ich“wusta- ;
wach. +

Wyjściedrugie Przejąć: wszy kie WYŻ: 373

i

 

datki na fundaciena rzecz szfstwa. PoQ-.; ;
datnik polski placį. 1, па utrzymanie La- ||

DA na Wspėlūotė*S ai
teresów; niechże płaci:i za: tó, że” masta-

Л Ёвшо'];шіе‚;а p.2Mie-

Alois }

  

   

dziński. id. «0
  yć ciężarami.no.

 

icieli. :
AE: Pa takiej rac'i?,Jakim" pra”

'wem?. B. Miedziński- wstecz-każe
rze rowadzać działy,, .£o' znaczy, że .
aždy. Wlašciciel|„parceli , pa-ozdynacyjrų; nod

nei otrzyma: swój dział na ażdą inna | 2
sukcesę. Dlaczego na Bim ma ciążyć |
podatek po-ordynacyjny/ Niby tytułeni ' °
okupu ofiarowanego państwu, że pomo-
gło w dojściu do majątku przez łamanie,:
statutów famili'nych, prawo cywilne nię,
zną takichkonstrukcyj”s,
Pewna prasa popierająca wniosek

p. Miedzinskiego, nazwała ordyna- *
cje zaby:kiem Średniowiecza, Odpo- "
wiada jjej redaktor „Slowa“:

„Zabytek średniowiecza, który jest

 

ц

 

zkodliwy @а społeczeństwa zasługu,e
rusun:ęcie. wszystko irine, co jest“ ie `
szkodliwe. tai „więzienie. luazi=>— : *  „*
bez sądu, — bereza — może byćuwa-
żana za zabytek z poż?-sądowej, przed-
prawne oki i zasługu,e na usunięcie, |
Alezabytki średniowiecza, które nie- 77
tylko nie są szkodiiwe ale stanowią
pomnik starej kultury. winny być zacho-
wane. Kto, — pytam się, będzie utrzy-
mywał zamek w Nieświeżu, jeśli się la-
sy nieświeskie rozda pomiędzy. 60 suk-
cesorów i każdy dostanie 400 ha lasku
na poleskich błotach”.
Przy czytaniu artykuły w „Słowie”A

nasuwa się jedna uwaga: Istoinie by=-
łoby źle, gdyby przez zniesienie ore +
dynacji miały ucierpieć fundacje;
spełniające dobrze swą rolę, jak np:
Biblioteka Czarioryskich. Ale - nie .

  

  
  

            

   
  
     

    

  

 

    

   

   

    

    

lub inne obciążenia
kul uralne czy społeczne. - Niektóre:
zachowiją niepodzielność. mają'ku
wyłącznie dla uirzymania splendąru*
rodzinnego. Nawet zamkėw,-mają- + +
cych charakter zabytkowy i+wyma«
gających kosz'ownej konserwacji, nie.
posiadają. Należałoby zatem..prże-
prowadzić rewizję ordynacyj pad ką-
tem widzenia ich narodowej užy'e02+
ności, zostawiając samąAS

KTOFINANSOWAŁ?

W poznański.j „Kuliurze“
my:
> Kito Egansowal Hojszewiescie aw

wykazuje Pog'n-w książcą. 0.'t,:
RO secretes de Ia Rėvolution',

Ksiąžka tapublikuje dokūmient france,
skiego sztabu” śen.. syśnowamy nr.*
618 — 6 Np LS R. 2-H; z: którego
wynika. że następujące;aosoby i bania:
peroldaay W Ayw etyzacji Rosjć:

„Żydowski dom bankowy "Kuhn. Loeb
któreśo dvrekcję "stanowią Żydzi

Feliks - Warbury.. Otto“
Kohn; Morm'ter.Schitf,. JeromeH. Has --
пацег. ‹ Dalei żydowska, - n'emiecki. „
„Reinisch - Wesiphaliches -- Svndikat“, |
dvrektor Olaf Aschber$ sztokholmskiego ||
„Nye Banken', orazzamożny ZA Jiwo r
boga, teść Trąckiego. :

y boku możneśobankeera. Jack:
Sch:ła działał rabin Judasz Maśnes,.
Mogła iai prorokiem nowej idei.
ae był wpływowym członkient no-
m iego kahału, Jak dalece niej tych-

BOR s'ęgały, wynika z:tego,-że

z ba

ne są fundacje

    

uhn, Loeb et 'Có stał w. -kontakęi
nkiem Braci Lazśre> atvžu į Z

bankiem .Ginzburg. które! tyż żydówskie
instytucie fimańsowe:miały fe.w.Peters:
burgu. Paryżu, i „To jo.QRZ;Z niemięci.;
ko - żydowskim Co
filami oLondónie:” 1
Frankfurcie n/M.*

Kiedyś dowiemy si
Żydzi finansuia frontyhidowe.
=" —„Europy.
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"Zėlte niebezpieczenstwo
Przed czterdziestu laty, głośne

były w Europie ostrzeżenia przed t.
zw. żółtym niebezpieczeństwie, t.zn.
przed ekspansją na zachód ludów a-
zjatyckich, pogrążonych  dotych-
czas w błogim śnie. Cesarz Wilhelm
M z właściwym sobie impetem ogła-
szał manifesty do ludów Europy, a-'
by broniły swych naświętszych dóbr
zagrożonych przez inwazję obcej,
niższej kultury, a następnie w cza-
sie poskramiania bokserów w Chi-
nach błogosławił swe oddziały, jak
na krucjatę i nakazywał im, aby o-
pancerzoną pięścią głosiły tam, na
wschodzie „ewangelię niemieckiego
cesarza”. Były to oczywiście w;bry-
ki niezrównoważonego człowieka,
który dał cię poruszyć sugestiom
bankierów i kupców, odczuwających
na Dalekim Wschodzie rosnący 0--
pór przeciwko ich panowaniu. Nie
wyglądało to jeszcze zbyt groźnie i
dopiero wojna rosyjska - japońska,
zwycięstwo Japonii nawet na tak
wysoce technicznym terenie, jakim
jest nowoczesna wojna morska, da-
b więcej do myślenia, gdyż widocz-
ne się stało, że te setki milionów
żółtych ludów mają potencjonalne-
£o przewodnika, który daje sobie ra

ję z europejską nauką i techniką i

może je daleko zaprowadzić...
Po wielkiej wojnie znóws

my o tym niebezpieczeństwie, ale

wyłącznie ze strony rosyjskiej. Re-
szta Europy raczej rada jest z tego

zaabsonbowania _ Sowietów na
wschodzie, śdyż widzi w nich słusz-
nie bliższe i groźniejsze niebezpie-
czeństwo dla swych najcenniejszych
dóbr. Mimo to jednak mnożą się pu-
glikacje, przepowiadając katastrofę

ilizacji i zapanowanie ras.
kolorowych. na podstawie demogra-
ficznej, t.j. na tej zacadzie, iż rasa
%iała wszędzie zatrzymała się w

awoim wzroście liczebnym gdzienie-
"gdzie weszła: już "nawet w.stan_wy*.

sažnego cofania się i tendencja ta

upowszechnia się, podczas gdy ludy
kolorowe mnożą się w dalszym cią-
gu i siłą rzeczy im przypadnie pano-
wanie. Jak jest naprawdę?

O ile chodzi o
fest wyraźny. Dwa kraje Francja i
Austria mają już efektywną przewa-
#6 śmierci nad urodzeniami, zalud-
mienie ich zmniejsza się więc. Fran-:
cja zbliża się do tego stanu oddawna
i bardzo powoli, Austria doszła doń
miesłychanie szybko, a powód leży,
jak się zdaje w skrajnej urbanizacji:
trzecia część całej ludności Austrii

mieszka w Wiedniu, a wielkie mia-

sta są jak wiadomo ośrodkami de-
ulacii. |Inne kraje europejskie wy
ują również wszystkie, z wyjąt-

kiem tylko Grecji wybitne zmniej-
szanie się rozrodczości i niektėre

niebawem przejdą do stadium fa-
ktycznego zmniejszania się liczby
ludności. Według przewidywań de-
mografów nastąpi toe około roku
1940 w krajach nordycznych, nie-
mieckich i anglo-saskich, których te
rytoria dotykają morza Północnego i
Bałtyckieego; wyjątek stanowi Ho-
łandia, która ma znacznie wyższą
rozrodczość, niż jej sąsiedzi i współ-

plemieńcy. Reszta Europy pójdzie w
ich ślady nieco później, na samym

końcu tej niewesołej procesji kro-

czyć ma Polska, poprzedzana bezpo-
średnio przez Włochy.

Zanim się jednak zgadzimy na ta-,

ką przepowiednię musimy: poczekać
jeszcze parę lat. Rozrodczość w Pol-
sce spada niewątpliwie, ale jak to
wynika z badań dr. Szulca, omawia-:
nych niedawno na tym miejscu, nasz
współczynnik rozrodczy jest jeszcze
wystarczający do utrzymania pewne
$o wzrostu ludności, a liczba uro-;
dzeń nieco wzrosła w ostatnim roku,;
tak że współczynnik ten raczejsię į

rawił, niż zmalał; najbliższe lata
ażą nam, czy bardzo silny spa-

siek urodzeń, jaki u nas nastąpił w|
ostatnim pięcioleciu, był przemija-|
jącym zjawiskiem kryzysowym, czy:
też nie i dopiero"wówczas A
wiedzieli co nas pod tym względem
czeka. Tak samo położenie: Niemiec|
może się zmienić, jeżeli zwyżka licz- |
by urodzeń, osiągnięta w ostatnich
dwuch latach, utrzyma się w dal-
szym ciągu. Wówczas Niemcy,
przemijającym spadku ludności dojść
mogą znów do pewnych nadwyżek.

Jak się rzecz ma z białą rasą w:

i

krajach pozaeuropejskich? Statysty-,
ka nie wszędzie daje na to odpo-
wiedź, ale z szeregu krajów mamy;
dane dostatecznie ścisłe, aby się za”
rientować. Największe zbiorowisko
łudności rasy białej za morzami, Sta|
ny Zjednoczone Ameryki Północnej
są w ożeniu, podobnym do nie-
kt Krajów europejskich, rozroi
czość tam spada i dotychczasowy
przebieg tego zjawiska każe przewi-
dywač, że w gięcioleciu 1940 - 1945
Stany Zjednoczone wejdą w okrea

uropę, to obraz я

po,

faktycznego zmniejszania się łudnoś
ci, liczba śmierci przeważy liczbę
urodzeń. W. Europie odpowiada im
stan Finlandii, Węgier, Szwajcarii.
Naturalnie mogłoby tu wiele zmie-
nić zniesienie ograniczeń imigracyj-
nych, ale na to się nie zanosi.

Dwa inne kraje zamorskie z lud-
nością białą: Kanada i Argentyna, są
w nieco lepszym położeniu, ale nie
o wiele: dla stadium faktycznego
zmniejszania się ludności ma przyjść
w pięcioleciu 1945 - 1950 (w tym sa-
mym czasie ma zacząć się depopu-
lacja w Polsce). Australia, też duże
zbiorowisko rasy białej jest w naj-
gorszym położeniu ze wszystkich
krajów zamorskich: dla niej epoka
faktycznej depopulacji zaczyna się
jednocześnie z bardzo _ dotkniętymi,
anglosaskimi krajami Europy, mia-
nowicie około r. 1940. Skąd taki ш-
bogi rozwój ludności na niezmierzo-
nych wolnych przestrzeniach? Znaw
cy wysuwają dwie przyczyny: nad-
mierną urbanizację, gdyż i tu trze-
cia część całej ludności mieści się w
dwuch wielkich miastach Melbour-
ne i Sydney, oraz socjalistyczne: rzą-
R z materialistycznym na życie po-
glądem.

Rasa biała jest tedy wszędzie,
nawet w dziewiczych krajach w sta-
nie cofania się liczebnego. Jak się
ma rzecz z kolorowymi Możemy
mieć pewne wyobrażenie o stosun-
kach ludnościowych tylko w Ja
nii, ale ta jest też najważniejsza,
ny bowiem nie prędko otrząsną się
ze swego stanu bierności.

Otóż, wbrew temu, co się pow-
szechnie przypuszcza, Japonia nie
jest bynajmniej rojnym ułem, pęka-

Trudno znaleźć |
nie zdania: difficiłe est sati-
ram non scribere, jak w odnie-

sieniu do Polskiej Akademii Litera-
Ostatni jej wyrok w sprawie

. Rzymowskiego, który to wyrok
iais się bardzo nie pochlebnie o
metodach pracy dziennikarekiej, jest
źródłem nowego rozgłosu tej insty-
tucji. Nie zamierzamy tym się zaj-
mować, bo to temat zbyt dobrze już
znany. Ale cała ta historia ma szer-

sze tło, ma ogólniejsze znaczenie.

Może posłużyć do ilustracji pewnych
prawd, o których się często zapo-
mina.

Polska Akademia Literatury po-
wstała pod bardzo wysokimi auspi-
cjami. Ma wiekie protektoraty, czer-
pie pomoc ze skarbu państwa;

otwarto ją z wielką uroczystością i

nie szczędzono jej prasowej reklamy.
A, mimo to, trzeba uważać to dzieło
za nieudałe. Złożył się na to naj-
pierw bardzo tendencyjny dobór
członków, następnie historie z waw-
rzynami, różne wystąpienia publicz-

me jej członków, a wreszcie ostatnia,
tak głośna sprawa. Polska Akade-
mia Literatury nie zdobyła sobie au-
torytetu w społeczeństwie.

I oto najważniejsza prawda: au-
torytet zdobywa się wewnętrznymi
wartościami, a nie można go społe-
czeństwu narzucić. Nie wystarczy
mieć za sobą powagi dekretu i do-
stępu do budżetu państwowego. U-
stawa może kogoś postawić na bar-
dzo wysokim: piedestale. Kto nie
umie się na nim zachować ten z nie-
go spada. lm więcej było hałasu
7 powstaniu danej instytucji, tym
oleśniejszy jest upadek.

ze zastosowa-

лее

jącym z nadmiaru ludności. Dema-
grafowie podkreślają niesłychanie
interesujące i bardzo ścisłe podo-
bieństwo Japonii do Niemiec.

Jak Niemcy (tylko z 25-letnim 0-
późnieniem) Japonia w ciągu dwóch
pokoleń osiągnęła niesłychaną zwyż
kę ludności z 25 na 70 milonów. Licz
ba urodzeń doszła tam, jak i w Niem
czech do 2 milionów rocznie (w roku
1925) i pozostała na tej wysokości,
tak samo jak w Niemczech przez 8
lat, zostawiając prawie miljon przy-
rostu rocznego. Ale w r. 1933 nastę-
puje przełom, liczba urodzeń spada

« bardzo szybko: w ciągu 10 łat uro-
dzenia z 36 na tysiąc zmniejszają się
do 29 i ostatecznie od r. 1933 Japo-
nia weszła w okres depopulacji, na
razie ukrytej, która jednak po 1950
roku stanie się jawną, efektywną.

Japonia jest więc na samym koń-
cu, po Polsce, narodów, które wkro-
czą w stadium depopulacji, ale tym
(nie mniej na tej liście: figuruje. Gdy-
"by więc brać demograficzne stosun=
ki za główną przyczynę i sprężynę

j ekspansji narodów, to właściwie nie-
bezpieczeństwa ze - strony Japonii
Imie ma. Jest to kraj bardzo gęsta za-
iludniony, na prawie takiej samej
przestrzeni wysp, jak Polska, miesz-
ka tam około 70 milonów ludzi, ale
ma pod ręką tereny: i tam może za-
spokoić swepotrzebyaż)do czasu
osłabnięcia prężności kolonizacyj-
nej. Inna rzecz, czy nawet nie po-
większając swej ludności, nie obej-
mie kierownictwa ekspansją zbioro-
wą ludów azjatyckich, oo do któryc
liczebności i widoków na przyszłość
nie wiemy, nic, albo bardzo mało. |

Arcturua.

Złudzenia co do tego, że można
stwarzać sztuczne autorytety, wyra-

stają na tle wielkiego zastosowania
jawnego lub ukrytego przymusu w
dzisiejszych stosunkach społecznyc
Dzisiejsze ustawodawstwo i admini-

stracja nie ogranicza się do wydawa-

nia zakazów, lecz posługuje się

w wysokim stopniu nakazami,
Każe się np. manifestować na zew-

nątrz uczucia, których ludzie w głę-

bi duszy nie żywią. Kto boi się kary,

ten wywiesza flagi, ten kłania się
tak, jak mu kazano, ale z tego

wszystkiego nie ma wielkiego pożyt-

fku. Gdy jednak nie ma groźby kary,
lwizie mniej się m w objawie-

niu swych uczuć. Nie wydano jesz-
cze polecenia, że członkom Akade-
mii Literatury należy część oddawać.

Dlatego też z taką szczerością opi-

nia publiczna wyraża swe zdanie
o jej różnych wystąpieniach.

Losy tej instytucji są bardzo pou-

czające. Powinny być przestrogądla

różnych projektodawców w dziedzi-

mie politycznej. Alkademia Literatu-

ry miała być organizacją najwyższej
elity literackiej. A może komu przyj-

dzie na myśl, by, analogicznie do

„P.A.L/u“, stworzyć „Polską Aka-
demię Polityczną”, instytucję, która

skupi uprzyjwilejowaną elitę politycz-

ną, która będzie wydawała, na wzór

literackich, wawrzyny polityczne?
Można takiej instytucji przyznać pe-
wien monopol polityczny,wyposażyć
ją w różne koncesje, zabezpieczyć ją

pod względem budżetowym i t.d.
Nie przypuszczamy, bytaka aka-

demia polityczna miała mieć jakieś

procesy o plagiaty. W polityce wła-
sności idei i ich sformułowań nie

RZEKANIESZCZĘŚCIA.
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W Łuczaju obradował w obec-
mości ks. dziekana Feliksa Karczmar

ka i ks. asystenta okręgowego K.S.

M. Maciejowskiego, walny zjazd o-

kręgowy młodzieży katolickiej z

dziekanatu nadwilejskiego-
Na wstępie dokonano wyboru no

wych władz okręgu. Prezeską okrę-

PTSS RTNNBA

WSZYSTKO ZALEŻY OD TEGO...

Surowa, mroźna zima pogorszyła poło-

żenie mas pracujących. Na falach mroźnego

powietrza płynie przygnębienie, jakiś od-

pływ zdrowego optymizmu, który każe wie

rzyć, że wszystko co złe szybko minie, a

słońce ozłoci i ogrzeje nasze bytowanie. W

takim nastroju myślą pocieszającą i napeł-

niająca zziębniętego człowieka nadzieją mo

że być świadomość, że jeżeli już wszystko

zawiedzie, to przecież pozostał nam ratu-

nek w loterii, która hojnie rozsiewa pomię-

dry ludźmi cudowną mannę w postaci le-

cących jak z nieba wygranych. I to jakich

wygranych: miliony, setki tysięcy, dziesiąt-

ki tysięcy i tysiące, tysiące złotych przez

cały rok okrągły wyrzuca koło loteryjne,

obdarzając ludzi ułających i cierpliwych,

grających ma loterii. Nic właściwie nie stoż

ma przeszkodzie, aby za 10 zł. nabyć ćwiart

kę losu loteryjnego w znanej ze szczęścia

i obfitości wygranych kolektorze A. WO-

LAŃSKA, Wielka 6 i stanąć wrzędzie kan-

dydatów na szczęśliwych wybrańców for-

tuny, do której każdy ma jednakowe pra-

wa.
Tylko... Nie trzeba zwłekać, mamyślać

p się długo i wahać się! Innej drogi nie ma.

Dziś jeszcze pośpieszcie do A. WOLAŃ-

SKEJ i wybierzcie los, od którego tyle za-

leży...

przestrzega się tak, jak w literatu-
rze. Ale jej losy zależałyby od ana-
logicznych czynników, jak losy Aka-
demii Literatury. Bez wana:

yćych. własnych wartości nie można zd:
autorytetu. Można narzucać społe-
czeństwu jakąś instytucję, czy orga-
nizację, robić około niej wiele hała-.
su. Ale są to rzeczy bardzo zawod-
ne, z każdym rokiem już dzisiaj ce-
raz mniej skuteczne.

Na wielu instytucjach i organiza-
cjach mści się dzisiaj ich „życie u*
latwione“. Nie zdobywają sobie one
swej pozycji i powagi w ciężkiej wal-
ce, z bezinteresownym trudzie, lecz
idą utartą, oficjalną drogą. Posługu-
jąc się władzą formalną, nie uzysku-

fą władzy dusz. Bardzo często biorą
na szyld hasła, których nie wolno
nadużywać, dla bardziej poziomych
celów; wciągają w swą grę osoby,
które, z tytułu swego stanowiska,
powinny: się trzymać z daleka od ta-
kich robót. Nie przynosi to pożytku
narodowi i państwu, choćby się te
słowa  odmieniało we wszystkich
przypadkach.

* Przykład Polskiej Akademii Lite-
ratury, której powagę chciano me-.
chanicznymi środkami narzucić spo-

łeczeństwu, powinien odstręczyć
podobnych prób w innych dziedzi-
nach. R. Rybarski,

i

IFCKO POLSKIE—
ESI |
| ООО GRANICA

|
| Stan zasiewów ozimych, ustalo-

 

ny na podstawie 4.100 sprawozdań

%orespondent rolnych Gł.
Stat, przedstawiał się przeciętnie
j dla caiej Polski w dn..15 bm. w siop-

„| niach kwalifikacyjnych: następująco:
| pierwsza liczba w nawiasie oznacza
"stan w dn. 15 grudnia r. ub., druga—
w dn. 15 stycznia r. ub.): enica
129 (29 — 3,4), żyto 3,0 (3,0 — 3,5,

PL 3,0 (3,0 — 3 (3), rzepak 3,3
1 (3,3 — 3,5), koniczyna 3,0 (3,1—3,3].

Okres zimowy od połowy grud- |
nia r. ub. da połowy stycznia br.
odznaczał się stosunkowo wysoką
ternperaturą i umiarkowanymi opa
dami, to też ziemia nie była zamar-

ta ubowięnak I выб

U. okresu spraw:

zjazd młodzieży katolickiej
w Łuczaju

gową stowarzyszeń żeńskich została
wybrana p. Czesława Litwinicza-
kówna, prezesem kat. stow. młodz.

męskiej został dotychczasowy pre-

zes  Tadediz Turło.
astępnie zebrani jednogłośnie

uchwalili wybudować ze składek

członków organizacyj młodzieży ka-

tolickiej kaplicę w  Kalwarji Mia-

<dziolskiej. Kaplica ta ma być wybu-

dowana do roku 1939, przyczym u-

dział w jej wznoszeniu wezmą rów-

nież i członkowie organizacyj, zrze-

szających starsze społeczeństwo.

Ponadto zebrana młodzież ostro
potępiła niesprawiedliwy; podział na

gród za wyniki pracy na polu przy”

sposobienia rolniczego w roku ubie-
głym. Uchwalono w tej sprawie re-
zolucję, która zostanie przesłana do
Powiatowego Komitetu do Spraw
Młodzieży Wiejskiej w Postawach.

Władze, do których skierowana

została wspomniana rezolucja, po-
winny przychylnie potraktować tę
sprawę i co rychlej zarządzić rewi-
zję nagród za pracę w przysposobie-
niu rolniczym na terenie pow. po-
stawskiego, przyznanych za
1936-ty' mr

Nowościwydawniczę.
Od szeregu lat wydawany jest

Polską Agencję Telegraficzną Reczaik
lityczny i Gospodarczy. Zawarte w nim im-
formacje. czerpane są ze źródeł olicjalnych
i, uwzględniając istniejące prawodawstwe i

statystykę, reasumują rzeczywisty stan trak

towanej dziedziny życia.

W początku lutego b. r. wyjdzie a dcu-
ku kolejny Rocznik Polityczny £ Gospodw»
czy'1937 r, którego poszczególne działy
zostały epracowane przez wybitnych й4-
showców, że sadmienimy tylko p. ist. Hi
polita Gliwica, b. min. przemysłu i kandią,
g. Wiktora Błażejewicza, Radcy Mia. WB
4 O.P., oraz p. dr. Waadę Woytowiea-Gre-
bińską. NatreśćRocznikaskładają się а-
stępujące działy:

1) Rzeczpospolita Polska — podaje w”
ganirację centralnych i lokalnych władu
państwowych, sądowych i eamorządu tecy=
torialnego;

2) Życie oświatowe i kulturalne — pe-

 

daje informacje o azkolnictwie ogólnoksztać
«ącym i zawodowym nmiższym, średnia +
wyższym, o oświacie pozaszkolnej, naucz,
literaturze, teatrze, muzyce, sztuce, biblie-

tekach, muzeach i t. p.;
3) Życie społeczne —- zawiera: rynek

pracy i walka z bezrobociem, ruch zawe-
dowy. ochrona pracy, ubezpieczenia epo-

łeczna, służba zdrowia, opieka społeczaa,

mniejszości polskie i wychodźtwo;

4) Życie gospodarcze — daje inłorma-
cje dotyczące rolnictwa, przemysłu, handlu,

transportu i komunikacji, budżetu, waluty.

(zarządzenia walut.) instytucyj emisyjnych i

kredytowych, ubezpieczeń, podatków i

spółdzielczości;

5) Prasa — ustawodawstwo i organi=

zacje prasowe;

6) Sport — organizacja wych. fiz. w

Polsce i stan obecny sportu polskiego;
7) Państwa obce i 8) Wiadomości ogół:

ne.

Rocznik P. G. jest podręcznikiem nie-

zbędnym nie tylko dla urzędników państwo

wych 4 samorządowych ale, nie w mniej-

szym stopniu, dla wszystkich  instytucyj
przemysłowych, handlowych, społecznych,

naukowych i t. d.
Cena Rocznika zł. 15 aa egzemplarz bes

przesyłki.
Nabywać można w Polskiej Agenci Te

legraficznej — Centrala P.A.T., Warszawa,

Królewska 5.
Biuro wydawnictw P.A.T.. Warszawa,

Miodowa 22, oraz we wszystkich Oddzia-

łach P.A.T. jak również w większych księ-

garniach we wszystkich miastach Polski.

 

Zły stan zasiewów ozimych
Silne mrozy zaszkodziły zasiewom.

znięta i była
śnieżnej. J.

iona pokryw:
£ w ostatnichdach

ozdawczego nastąpiły
dość silne mrozy, które wskutek bra
ku pokrywyj śnieżnej. oraz 4 wi-
gotnosci roli, ujemnie wpływały na
stan ozimin. Zważywszy, że jesieś
nie sprzyjała rozwojowi ozimin i, że
weszły one w okres zimowy sł
rozwinięte i zakorzenione, zachodzi
obawa uszkodzenia ozimin wskutek

e ński orskiZ woj. poznański pomorskie-
$0 i tarnopolskego 5 kore-
! lenci o masowym pojawienia
się myszy, które poczyniły znaczne
szkody w polu i w stodołach.

OGRZEWARECZNEOOO ROB

Pomoc bezrobotnyme wie paimtu. )
udka GRMIERI w.

rok. |
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Szajka przemytników ludzi doZSRR, Kronika wileńska
Żydowscy „przedsiębiorcy"” pomagali wyjeżdżać do Rosji Sowieckiej. aka Dzis BĘDZIE POGODA? tystki Jezierskiej i wiele innych,

Sąd Okręgowy
dniu 1.II b. r. sprawę przeciwko po-
mysłowo zorganizowanej bandzie,
która trudniła się przemycaniem lu-
dzi do Z. S. R. R. za opłatą 150 zł.
od osoby. Założycielami i kierowni-
kami tej szajki byli: Dawid Kagan,'
Rachmiel Galperyn i Rafał Glezer—
z tych ujęto tylko pierwszego—dwaj
pozostali zbiegli. Banda miała swo-|
ich agentów, którzy kursowali mię-|
dzy Warszawą, Wilnem, Białymsto-|
kiem i werbowali amatorów „szmu-|
ślowania się przez granicę". Byli:

- to: Fiszel Jakobson, Jankiel Szloma|
Gontarski, Mojżesz Gołąb, Szepszel

+ *Dimensztejn, Jankiel Wariman, Ru-'
* bin Hendel, Symcha Kapłan, Jankiel|
Segalczyk, Załman Szapiro, Szloma

„„Galperyn i Judel Alperowicz. Szaj-
ką zatrudniata stale szereg -furma-

- nów, którzy razem z w/w: jej człon-;
„kami zasiedli na ławie oskarżonych.

+; Prawie wszyscy byli już po 2—3 ra-|
zy karani za przemyt.

# Na ślad bandy natrafił posteru-
« nek P, P. w Głębokiem. Za pomocą
obserwacji .i danych konlidencyj-
nych przyłapano kilka furmanek

« „żywego przemytu: i w ten sposób
ustalono nazwiska  „przedsiębior-

Rz  

 

Vandervelde, belgijski mi-
nister zdrowia, głośny po-
lityk socjalistyczny, złożył
dymisję — jak się zdaje,
z powodu nieokreślonego
stanowiska Belgii, wobec

; wypadków м Hiszpanii,

"Każdy grosz złożony
na konto P. K. 0.

Nr. 70.204
- przyniesie ulgę

_bezrobotnym
a

Tydzień propagandy
trzeźwości

rozpatrywał w'ców'.
ich dostatecznie. silnie — tak, że
prawie wszyscy przyznali się do wi--

przeczając tylko oskarżeniu, że dzia

całości
potwierdzone tak zeznaniami świad- Orensztejn i Baranczyk.

padowych w Wilnie, policja rozpro-|

strantów żydów ż ul. Niemieckiej. . |wśród policjantów — sprawców po-

interweniowały .wszędzie. :
poturbowanych żydów: oprowadzano dzenie, które, z braku jednak pod-

_|Gątowniki. paw. święciańskiego.

Pogodnie. W. dzielnicach zachodnich

ków, jak i dowodami rzeczowymi w zachmurzenie naogół duże i możliwy śnieg.
postaci korespondencji, ksiąg hote-| « Mroźno. Umiarkowane wiatry z po-
lowych i t. p. i skarał Dawida Kaga- | łudnio-wschodu i wschodu.
na na 5 lat więzienia, zaś wszyst- WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
kich pozostałych na 3 łata; zmniej- — Uroczystość Matki Boskiej

„szając im wymiar kary na mocy | Gromnicznej. Dzisiaj, z okazji uro-
amnestii. Obronę wnosili: Petruse-| czystości Matki Boskiej Gromnicz-
wicz, Chill, Czernichów, Iszorzyna,| nej, we wszystkich świątyniach wi-

(In) leńskich odprawione zostaną uro-
czyste Msze św. z okolicznościowe-
mi kazaniami. (m)

2. MIASTA.

Zebrane dowody obciążały

ny t. zn. do faktu przemycania, za-

 

łali w porozumieniu.
Sąd jednak przyjął oskarżenie w

zwłaszcza, że zostało ono

 

nadchodzi.
ш _со 1-::1 jest

тчауе

Echa zajść listopadowych
Umorzenie śledztwa przeciw policji

Podczas pamiętnych zajść listo-. żali policję o celowe ich pobicie.
„Znaleźli się nawet „„poszkodowa-

którzy rzekomo rozpoznali

z Łotwy. Wi dniu dzisiejszym będzie
bawiła w Wilnie wycieczka młodzie
ży szkolnej z Łotwy jadąca do War-
szawy. Wycieczka zwiedzi zabytki
Wilna z przewodnikami Zw. Propa-
gandy Turyst. (s)
— Dr. Achmatowicz opuszcza Wil-

no. Dr. Achmatowicz, chirurg szpi-
tala św. Jakóba w Wilnie, obejmuje
stanowisko dyrektora szpitala miej-
skiego w Baranowiczach, zajmowane
dotąd przez dr. Kraussa. „ Ach-
matowicz pracował w Szpitalw św.

) RZ SĘ Jakuba 16 łat.
szyła i poturbowała' kilku demon“ ni“, SPRAWY KOLEJOWE.

Z tego powadu żydzi podnieśli| bicia. : i
wielki alarm. Żydowskie delegacje| Na skutek tych skarg, przeciwko

Rzekomo kilku policjantom wdrożono docho-

skotorowych. Wobec silnych zasp
śniażnych, a nawet trwających za-
mieci, na Polesiu i Nowogródczyźnie

| t y tał ruch iągó
po urzędach. „staw prawnych, zostało umorzone. (h) a. koljach tas© Si
Poszkodowani żydzi uparcie oskar| Гка Janów Poleski*=-Kaynich toż

[22 — do odwołania, na odcinku

P d ZE b , t jerów — Św. Wola— Telechany—

oawojne samoDOJSLWO|Ś;"j.a3 1mwiącz
mec. Preissowej i*dyr. browaru „Szopen"  |** RCT RANE

Taube — Przerwa w nauce, W związku
8 z panującą w Wilnie epidemią grypy

Wczoraj władze bezpieczeństwa Według otrzymanych informa- oraz mrożami, Kuratorium Okręgu
publicznego zaalarmowane zostały cyj dyr. Taube z mec. Preissową Szkolnego Wileńskiego zarządziło
sensacyjnym .podwójnym  samobój- przybyli do gabinetu restauracji przerwę w nauce w szkołach po-
stwem, popełnionym przez 'żónę cworca kolejowego: w godzinach! wszechnych i średnich do czwartku,
mec. Jerzego Preissa — Katarzynę|obiadowych. 4-$0 b. m.
(Portowa 4) i dyr. żydowskiego bro-. Przybyli zażądali posiłku, po- Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

 

waru „Szopen“ Michała . Taube czym zamknęli się. Goście przesie- — Zebranie T-wa Literackiego.
(Mickiewicza 30). o... « dzieli w gabinecie do godz. 9wiecz., (W; czwartek (4.I. b.r.), o godz. 17,30,

spomnianych znaleziono -za-|a gdy nie opuszczali pokoju, zanie- odbędzie się w lokalu Seminarium
trutych nieustaloną trucizną w ga-|pokojona służba poczęła dobijać się Polonistycznego USB. (Zamkowa 11)
binecie restauracji <dworca osobo-j do drzwi, lecz nie otrzymała odpo- zębranie Towarzystwa Literackiego
wego w .Wilnie. wiedzi, wobec czego wyłamano įm, A. Mickiewicza, z referatem dr.

Wiezwane pogotowie ratunkowe |drzwi. Oczom obecnych przedstawił Stanisława Stankiewicza: — „Uwagi
pó przybyciu na dworżec zastała już się niesamowity widok. Na otoma- metodyczne o badaniach nad folklo-
trupa Preissowej,. zaś dyr.Taube |nie leżała martwa Preissowa i cięż- rem.w literaturze". Wstęp wolny.
lekarz pogotowia zdołał przywrócić ko zatruty w stanie nieprzytomnym — Wileńskie Koło Związku Bi-
do przytomności, W stanie bezna- Taube. i ‚ bliotekarzy Polskich. Dnia 4 lutego

dziejnym dyr. Taube przewieziono, Władze śledcze ustalają powody zwartejiche r., w lokalu Centralnej
do szpitala; itragedii. (h) Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium

; ża "a: : AO Okręgu Szkol Wil. (zaułek św.

Zamach samobójczy w hotelu Szlacheckjm Маг обее а:
Nauczyciel strzelił sobie w skroń

Wczoraj około godz. 15.25 w ho- ło do szpitala św. Jakóba. ь ikolny:
telu Szlacheckim, wystrzałem z re- _ Krassowski do Wilna prz był widziani, \ =
wolweru w skroń usiłował odebrać | onegdaj i zamieszkał w hotelu. Żad- ODCZYTY.
sobie życie 32 letni Kazimierz Kras- |nych specjalnych oznak  zdenerwo- — Środę Literacką dnia 3 lutego

: ni świetny pisarz i prelegentsowski, nauczyciel zmiejscowości ;wania nie zdradzał. Pozostawił on T > gen
list do władz, w którym wyjaśnia Melchior Wańkowicz, który będzie
powódy samobójstwa. (h) „czytał fragmentyEE

! > e-

z refaratem p. Zofii Wiskontowej p.t.
„Biblioteki  Kuratoriów Okręgów
Szkolnych w Polsce". Goście mile

' Wezwane pogotowie. ratunkowe
w stanie agonii desperata skierowa- „. ,statnio do druku książki swej o

ae „ sach Wschodnich. Wstęp dla wszyst

Żydzi biją kierownika gminy |“
żydowskiej ; 'orges'a. We wtorek, dn. 2-go lutego

 

ZABAWY. w Wileńszczyźnie
(Wiczoraj rozpoczął się w Wilnie;

i we wszystkich parafiach archidie-
cęzji wileńskiej tydzień propagandy

trzeźwości. Tydzień będzie trwać
do 7 b. m. i w.tym czasie zostaną

wygłoszone specjalne pogadanki,
prelekcje i odczyty oraz będą orga-

nizowane zebrania antyalkoholowe.

(m)

Spiętrzenie się
wagonów na stacji

-, `° 5тогдоме '
!

_ OSZMIANA, W dniu 30 ub. m.
o godz, 2 min. 5 pociąg osobowy
nr. 451 po przybyciu z Wilna na st.
Smorgonie wskutek silnego uderze-
mia przy manewrowaniu uległ wy-
padkowi: dwa wagony, — osobowy i
towarowy spiętrzyły się i wykoleiły
jedną osią. "Ponadto dwa wagony
zostały uszkodzone. Straty wynoszą
około 1.000 zł, Wypadków z ludzmi
nie było. ;

- Aresztowanie |
przemytnika-żyda

Policja aresztowała zawodowego przemy-
tnika žyda Szawela Szuchotowicza (oPkój
8) pod zarzutem uprawiania przemytu,
Podczas rewizji w mieszkaniu przemytnika
znaleziono 6 klg. pieprzu, pochodzącego z
przemytu litewskiego (h)

: žus : SK
Bezrobotni wywołali niesłychaną awanturę 1937 r., dzieki uprzeįmošei

į ; лаНа -- ' Radia, odbędzie się w sali górnej
Wierbliński, został przez Georgesa „Kawa przy mikrofonie”
współwyznawców dotkliwie na szkolnictwo polskie za granicą.

s : Program wypełnią produkcje kaba-
Prowodyrów zajścia policja za- retowo-artystyczne, między innymi z

Wczoraj ponownie wynikław gminy,
śminie żydowskiej awantura, wywo-swyc
łana przez bezrobotnych. żydów, poturbowany.
domagających się wypłaty zasiłków. | M

Przybyły na miejsce kierownik. trzymała. (h)

WÓDw k OoR S ЕСНЕ ЗЕННЕаЕЛЕ КЫаЕИаиаа НЫНЕСаЛОа

POWÓDŹ W STANACH. ZJEDNOCZONYCH
lekka, w wykonaniu iększonej
orkiestry rozrywkowej p
"dia (25 osób), dyrekcją prof.
' Szczepańskiego. Program ie na-

, dany na wszystkie rozgłośnie Pol-'
'skiego Radia. Po programie Dancing.
|Początek o godz. 4.30 popołudniu.|
„Wstęp 3 zł, wraz z konsumcją. Za-)
<proszenia otrzymywać można u Pań)
, Gospodyń oraz: w cukierniRudnic-|
' kiego, ul. Mickiewicza Nr. 1. !
— „Czarna Kawa Medyków".

Zarząd Koła Medyków stud, U.S.B.'
w [Wilnie je do wiadomości, że
w dniu 6 lutego b. r. odbędzie się
„Czarna Kawa Medyków” w salo-
nach Z. O. R. ul. Orzeszkowej 11.

| Początek o godz. 22, Wstęp wyłącz-
|nie za zaproszeniami, które można

 

łotrzymać w lokatu Koła Medyków"
| ul. Zamkowa 24 codziennie od godz.
9 do 14, we środę i w piątek od
godz. 19 do 20. 'Wstęp 3,50, akade-
mickie 2.50, członkowie 2 zł. .

NADESŁANE.
— Restauracja „Astoria”, Mickie-

wicza 9 — zawiadamia, że z dniem
1-go lutego zyna koncertować

POD KIEROWN, HUŻARSKIEGO:
wodą Louisville'u jest rozpaczliwy. W dzielnicy. |Całkowita zmiana zespołuartystycz-
najgorsza, Fotografią tawia ratowanie me- |nego. (Występy baletu Czerpanowa.

bli powodzian. "urozmaicone piosenkami znanej ar-

   Stan rzeczy w, zalanym
handlowej sytuacja jest

— Wstrzymanie pociągów wą-|

będzie się 152 zebranie Ogólne Koła;

olskiego!

udziałem wybitnego pisarzaMelchio-,Mierzejewski.
ra Wańkowicza, sketsche, muzykao godz. 22.30 zakończy program wtorkowy.

olskiego Ra-

bardzo ciekawych atrakoji. — Lokai
prześlicznie udekorowany. Kuchnia
pod kier. kuchmiistrza Jasińskiego.
Ceny zniżone. W każdą niedzielęi
święta od godziny 17 do 20 odbywają
się dancingi towarzyskie. — Kon-
sumcja 1 zł,

KRONIKA POLICYJNA.
— Żyd wyrzuca na mróz wspóilokato-

ra -. chrześcijanina. Właściciel mieszkania

Izrael Peker (Żwirki-i Wigury 80) wyrzucił

na mróz współlokatora, bezrobotnego i

chorego Michała Baranowskiego. Wypad-

— Wycieczka młodzieży szkolnej| kiem tym zajęła się policja. (I)
— Fałszywy agent, Zatrzymano pod

zarzutem uprawiania oszustw 37 letniego

Michała Greczyna, który podając się za

agenta firm białostockich przyjmował bez-

prawnie zamówienia na towary, zaliczki

za śsobie przywłaszczał., (h)

WYPADKI.
— 4 wypadki zaczadzeń w ciągu dnia.

W. ciągu dnia wczorajszego zanotowano 4

wypadki zatrucia się czadem. Zatrutych

uratowało pogotowie ratunkowe. (hb)

Z za kotar Studio
PODWIECZOREK PRZY MIKKOFONIE.

Dzisiaj, we wtorek, o godz. 17:ej, roz-

|poczyna się transmisja radiowa „Podwie-

czorku” w sali Georges'a. W dwugodzin-

 
pod hasłem pogody i humoru, znajdzie się

wiele utworów muzyki lekkiej, piosenk, i

skecze oraz felietony etc. Całkowity do-

chód z tej imprezy przeznaczony jest na

fundusz Szkolnictwa Polskiego za granicą.
WIECZORNICA TANECZNA.

W ubiegłą sobotę Polskie Radio nada-

wało w ciągu 6-ciu godzin muzykę tanecz-

ną dla organizatorów wieczornic na rzecz

Pomocy Zimowej. Inicjatywa, rzucona przez

Polskie Radio, została podjęta przez szereg

zrzeszeń społecznych. Jak się doówiaduje-

my, radiowe wieczorniice taneczne zorgani-

zowały w dn. 30 stycznia następujące: in-

stytucje: w Wilnie — Bratnia Pomoc U.S.B.

w lokalu Mensy Akadem., Poczt. Przyspos
Wojskowe, Legion Miodych, Rodzina Urzę-

dnicza Urzędu Wojewódzkiego i Banku Rol-
nego. Na prowincji — w Landwarowie KOP,

w Grzegorzowie Związek Strzelecki, w Su-

żanach Stowarzyszenie „Zgoda”, w Pier-
szajach Komitet Obywat. Pom. Zim. Po-
nadfo odbyły się zabawy w Kraśnym nad

Uszą, w Krewie i t. d. Należy się spodzie-
wąć, że fundusze, uzyskane tymi imprezami,

zasilą wydatnie akcję Pomocy Zim, Bezro-

botnym.

"CIEKAWE AUDYCJE RADIOWE.
Polskie Radio przygotowało na wtorek,

dn. 2.II., urozmaicony, świąteczny program.
Już od samego rana (godz. 10,40] będą mo-

gli zwolennicy melodii operetkowych roz:

koszować się muzyką Jana Straussa, Kal-

mana, alla, Millóckera i Lehara. Dla zwo-
lenników muzyki poważniejszej — poranek

symfoniczny z Poznania o godz. 12.03 przy-
niesie utwóry koimpozytorów polskich i ob-
cych pod dyr. Stanisława Wiechowicza, w
wykonaniu pianisty E. Rózlera i orkiestry.
O *godz. 14.30 — pieśni, w wykonaniu chó-
ralnym Pierwszego Warsz. Miejskiego Koła

Śpiewaczego, Dla amatorów nie zabraknie
również .melodyj ludowych i tanecznych
rytmów polskich, w wykonaniu Kapeli Lu-
dowej Dzierżanowskiego, o godz. 14.50. O

godz. 16.15 nadany zostanie III akt opery 
— Kawa przy mikrofonie u Ge-|R. Straussa „Kawaler Srebrnej Róży”. O 4.

17.00 transmitowana będzie z hotelu „Ge-
orges'a' w Wilnie audycja p.t. „Kawa przy

mikrofonie", Koncert wieczorny o godzinie
21.00 zapowiada występ artysty Opery War-
szawskiej Aleksandra Michałowskiego, któ-

ry odśpiewa fragmenty z oper Wagnera.

Orkiestrą Symfoniczną P. R. dyryguje. M.
Wreszcie muzyka taneczna

OFIARY, е
złożone w Administracji „Dzien. Wileūsk.“

Na opłatę czesnego dla Studentów chrze-
ścijan Polaków U. S. B. — składają pp. L.

i Z, Karpówiczowie zł. 10.—; p. Olechno-
wicz- Czerkas zł. 5—.

Stronnictwo Narodowe
ва adis i Okręgu Wilef, tymacyjn: ęgu ей-

skiego SN deda iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
leży zamienić na nowe w odpowied-
śich sekretariatach Kół.
W Wilnie wymiana odbywa się

codziennie w 1 h Mostowa i i

Timlegit ormalna i złtymacyj ni a p.
Фа bezrobotnych 50 gr..

ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI.
Wdniu2b.m. o godz, 17-ej w

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

KOLONIA KOLEJOWA |

Dziś, we wtoreko „ 12-ej
odbędzie się  робуйесе! lokat
S. N. (Ak Pi >

nym, urozmaiconym programie, ułożonym ,

ъ



Teatr i mó
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 1-szej w południe, ku uczczeniu
Dnia Imienin Pana Prezydenta Rzeczypos-
politej Polskiej odbędzie się uroczysta aka-

demia. Wstęp na Akademię bezpłatny.

CZE EA

. Początek o 2-ej = artyści, ulubieńcy całego świataCASINO | - |
Ginger Rudacė i Fred Astaire

Czarodziejskifilm stworzony tańcem, muzyką I dowcipem

PANOWIE wCYLINDRACH
Sala dobrze ogrzana|

mr оа снаоньтоксд: оу дае о ньых gi is  „owakikodikw‚ —

 

Popołudniu o godz.4.15 po cenach pro-
pagandowych „Żołnierz Królowej Madagas=

karu* z występem znakomitej artystki Nu-
pMłodziejowskiej-Szczurkiewiczowej,

Nadprogram: Dodatki I aktualia. Wieczorem o godz. 8.15 powtórzenie о-
 statniej nowości sziuki W, Fodora „Kajem-

KELIOS| "w. uwagakde | diet! Fila @ Way 7553 122 oi dearwpremierowej cudzeze
: KE społu z pp.: Niedźwiecką, Ściborową, Sta- 

szewskim i Szymańskim, w rolach głów-
nych. Ceny zwyczajne — zniżki ważne.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, — Tydzieś
Propagandy Teatru, Dziś Teatr „Lutnia”
czynny będzie dwa razy. O godz. 8.15 wiecz.
op. Abrahama „Przygoda w Grand Hotelu";

jo godz. 4 popoł. przedostatnie przedstawie-

nie wesołej komedii muzycznej „Całusi mic
więcej". Ceny od 25 groszy.

„Broadway*. Na piątek Teatr „Lutmia

Szczepko
iTońko

w pełne! humoru I žycia „B ĘDZIE LEPIE 1“
komedii muzycznej

Piękuy nadprogram. Sala dobrze ogrzana.

Całe Wilno mówi. o fimieI jb nów. o
minister tanczy
Mc Donaia TOlĄ S

ł nejpopularniejszym amantem A. ZABCZY й 5к М. `
Miewidziana w filmie polskim wystawa. Rewia taolet. Urok niezapomnia-

nych melodil. Nadprogram: Atrakcja kolorowa I aktuaila.
Sala dobrze ogrzana. - Роса. о 2-е)
 

 Tylko dwa a” Ž г :
Polskie Kino Dziś raz pierwszy w"Wilnie. Wielkarewelacja R S$ „St d or“ zapowiada głośną sztukę, urozmaiconą tań-

| p sezonu! M A „AniE raszny w r cem, śpiewem i muzyką „Broadway”,z któ-

$WIATOWIO
mo

Paul Kempii inni

rej próby odbywają się pod kierownictwem

reżysera K. Wyrwicz- Wichrowskiego od

dłuższego czasu.

wg: OPERY STANISTawa MONIUSZKI
Bł. Ćwsklińsna, Grossówna, Conti, Qrwić, Siaiański | inniŻŹ

Początek o godzinie 2 ej.
Willi Fritschwrorse. ćw.

„M: Padi Dodatek kolorowy.i aktu:la.
Sata:a: «ogrzane.

Z

 Liljan Harvey,
w Jan Ac
wym filmie „DZIECI SZCZĘŚCIA”,-

Sala dobrze ogrzana: “—аа
— Wieczór Jana Straussa. Znany kom- |

pozytor i dyrygent Jan Strauss jutro popro+

wadzi orkiestrę symfoniczną, która wykona

m

 

i 1082. POKÓJ
mic S af Zaktad optyczny sat i „PIANINO

lub fortepian przyjmęż osobnem wejściem]

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

  

    

      
  
   

     

   

  
   

  

  

   

 

  

= 72 a5 | == gi kancji albo wynagro- ma przechowanie czy z klatki schodowej |-Z9eć Siraussowskich walców i „utworów
PARSTWOWAzł. 1„000.000 › RA dzi za ustępstwo lub 009 soliste za "małą do wynajęcia. Zyg- jmuzycznych Straussowskich. Zainteresowa-

Losy do nabycia w szczęśliwej kolekturze ||| - ‚ 4 is otrzyma- "Siudent : = a.adaa: 20. Do-jaie wieczorem oibrzymię. Wieczór powta-
4 atrudnienia 3 : :

: Jin šntefesiė“ bandiowym, US-B4 fachowy Kore- wiez 11m. 8 Miec EREGY -=
ZAMKO- SE | wóźnego o: petytor, udziela lek: żyńska. 465 2 skrępującohi wej — Klub at w ra4 -

, ч > ' posiada - praktykę i cyj z matematyki, fi- —— ь > „ tego br., w sali Związku Literatów i Dzien-

Cena ka A) = 20 LIGA i „PO8420 nd 2 i a aż R : ARE zebu. nikarzy, przy ul. Ostrobramskiej 9, „w za“
= wę ska 4 wyjec e ębowe  naj- e “ 5

| Zesara sžstaja, srebro stotowopapierośnice || tonie » leo om. daja Papo” Rea ania a iaieiSk T iSkai, liaisi di
| kulary, ściśle według igentny z AO za LEKCJE ibljoteczkę oraz od- pgWYNAJĘCIA ; > : i5 : i 8 opinią 4“ referencj wiednie wyšciela- występ słynnego kwartetu polskiego, w

ZMW MPOWOŁANEKitšikkšiinisik: | recept„P.P.lekarzy.o” Prosi łaskawe - zlece-aJE X kólko |M micerkanie włętro ju składzie następującym: skrzypcepierwsze —
1uz! je » : ję o, Ze p Н Sił Z >

=<hrześcijań. (©) bLi ww š= = nowsze modele. zadagaAE meblowanego pokoju, Betel” PR CJE wszelkiėmi = wygoda- ZARA sm s gee rę r

ŽŽ wytwėrnię Zenonas ago 40 Oferty do dm. „DZ.| SPRZEDAM PLAC mi — balkon, duży Ochlowski; altówka — M. Szaleski; wielon-= No = ао + ABA (Wil*sub. „za ekeje“, =Zwierzyńcu. Dowie- sad owocowy. Na żą- czela — Z. Adamska. Współudziaż —- J.

=w. N 0 w i c K I WIELKA 30 =į BOFIARS ai Ž „dzieć, się: Sokola 4— nie może być i garaż, Wysocka-Ochlewska (fortepian), W progra.
SE Obuwie wizytowe, spacerowe, balowe, sporto- = izaorianow. jo KRAWCOWA | - Iastytai Ji, od godz. 12—2,  Zakretowa 13 — do- mie kwartety: Lessla, Żeleńskiego, kwintet |
= Za A prunelki, . =| — praktykantka žiemai. Germanistyki : AJĄ SIĘ ; zorca wskaże,  400-3 fortepianowy Zarębskiego oraz solo skrzyp- '
== aksamitne, sanda oraz. kalosze, śniegow<e; == POTRZEBNA-. Bogusława SPRZEDA eta cowe, Występ kwartetu, uświetniony gr= wojłoki i pantofle ranne = hod. Ta ‹ le rasowe jamni- : EE у &га= s= przychodząca „służą przyjmuje do szycia Z-k Św. MichałskiNr- ©ki. Mosl 15— 8 т о4Ц в у solową najwybitn:ejszej polskiej skrzypaczki
Z= Ceny— fabryczne —niskie- Ii E ŻakKen doda; suknie, ©: + wóskiamy,;O* qumSkoln) Sr 481—3 Żooceoiwoceewewwo wj Eugenii Umińskiej, wzbudza ogólne za-
S ii" i 10—1. ra P oraz bielia-| į PRZYBŁĄKAŁ SIĘ interesowanie. Goście mile widziani.

= A „Wykonańie we- ana V S.B. i MIESZKANIA į GN ycznia na ;
ы РОТКШШ Ё‹Ш\‘ь ЕE * į “РОКОЛЕ dworcu wWilnie „pies е
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budowaniem i inwćh- obiady, — przy e
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ai4 gol ranki powstałe odod- AD: Ab. dog

R kl t di h l ' тюіэпі: dlimaаиа ееач E iai mb Kakat t , еп rai omun: ie ama jes wignią and U , apteczne ys. zł. SXzes How CRO AC, R LŚ at sportowy 26

  

Bosaczkowa 4 — 10.'25—7, :

ARNO ALEKSANDER, : !ё&„?==datowy— szał głosi telefonisty, któ- pod samochód... . >

FANATYK
ь Powieść współczesna.

"Adaptacja Eugeniusza Bałusiogo,

Mniejwięcejpo. godzinie zadzwo-
nił telefon. Jarowy wziął słuchawkę,
"poznał głos "przełożonego.

Tak. Dzień dobry, Jarowy.
Niech mi pan przyśle zaraz wszyśt-
kie akta, dotyczące sprawy bankno-
tów angielskich...

„  —Witej chwili sam  przyniosę
panu inspektorowi — odpowiedział
Jarowy:i już chciał położyć słuchaw-

a Hallo! — rozległ się tym ra-
zem trochę zniecierpliwiony głos

'Niedźwiadowskiego. Powiedzia-
łem wyraźnie, że pan ma przysłać
akta, a nie przynosić osobiście! Za-
wołam pana, gdy będę wolny, więc
"niech pan nie odchodzi.

„— Rozkaz, panie inspektorze! —

odparł Jarowy jak żołnierz, który
jest winien przełożonemu posłuszeń-
stwo bez pytań i bez namysłu.

Złożył wszystkie akta da teczki,
zawiązał ją prędko i wyszedł na ko-
rytarz. а

 

- Do gabinetuNiedźwiadowskiiego
bylo niezaleko i Jarowy znalazł się
pod drzwiami, zanim.spotkał Ikogo-.
kolwiek,.komu mógłby oddać tekę.
Dopiero terąz - zrozumiał:.całą dzi-
waczność i niezwykłość sytuacji:on
komisarz policji.
wy,..stał pod drzwiami,

wał jego bezpośredni -
zamiast wejśći wręczyć mu. tekę;

niego to uczyni...

Usłyszał za sobą kroki, odwrócił”
się i ujrzał komisarza Balka, zdąża--
jącego do miejsca, .na którym - stał
Jarowy. Balk był młody i. awansoe-
wał na komisarza jednocześnie z
Jarowym.
- — Słuchaj, Władku, bądź Maw
oddać te akta staremu— powiedział
trochę zmieszany. Jarowy.. ||
—Ależ sek 1 bass >tam c

NSE ‚ SEL

 

: rzyjść?-
— Tak. No, dawaj tekę... Czekaj,
TK adlaczegą sam nie. zanie-
siesz?

ry meldował, że pani Śniewska pro-; — Ale chyba nie.w zamiarze sa-
Si o rozmowę i zapytywał, czy wo- mobójczym?...

. eżał niepewnie, * Już chciał powie-!

„kryminalnej Jaro--
trzymając.

pod pachą akta, których. potrzebo- +
przełożony, i. wątpię„bo stary jestzanadto prosty

+w obejściu — odparłBalk, Uśmiech-
musiał czekać, aż. ktoś-nadejdzie:—
choćby „nawet posterunkowy — i za”

! dzieć,śo co tu chodziipółemdo <1е-

—Dlatego.„ -dlatego że... — za-]  Jarowy nie mógł
pierwszej chwili, z jaką kobietą ror

dzieć;że czuję, burzę w powietrzw i|zmawia i czego ona sobie życzy.
chce jej uniknąć, leczsię powstrzy- || Wszystkie jego myśli były przy
mai, gay spojrzał w. poczciwe oczy ||drzwiach, za którymi zniki Balk, a
przyjaciela. — Władku, czy to nie do których- tylko jemu wstęp był

|misatžem.

zabawne? Stary zażądał tej teki, ale wzbroniony.
zazńaczył wyraźnie, że. muszę. ją | -—Jak? Proszę?.. Pani będzie
„przysłać, Rozumiesz? Nie przynieść, łaskawa powtórzyć, bo nie zrozumia
a.przysłać....... Zdarzyłsię „kiedy taki łem, a co chodzi... — oświadczył
wypadek?. - - *-. fzmęczonym głosem — starając się
Nic ge tym rie wiem, Zresztą!rozproszyć trwożne myśli.

— Chciałam zapytać, czy pan się
zastanowił nad moją prośbą... Czy
pan już próbował ustalić, czy był to
rzeczywiście przypadek...
— Ach, tak, tak! — przerwał. —

nął się nagle, — To jest zabawne,
oczywiście... Spróbuję się dowie-

bie zatelefonuję. |
— Diekuję ci,Wiadku.,.
— Ależ nie ma ža:c0! —przer-

wai Balk, „> się dodrzwi i zą”
pukał. , 2©=
Jarowy wri ił ka e. gabine-

tu <zamyślony:: głęboko: „Popiętnastu.
minutach odezwał się telefon i Ja-

 

pox pochwycił niecierpliwie za slu-
hawkę. Na pewno Balk dzwonił!
Te žamiast:kolegi:sty:

| Sprawa została

brzewyuczoną lekcję. —

Pani możębyć zupełnie spokojna.
zbadana wszech-

stronnie i na podstawie zebranego
materiału do zeznań naocznychi
'wiarogodnych świadków włącznie—
stwierdzamy ponad wszelką wątpli-
wość, że tu zaszedł rzeczywiście nie

szczęśliwy wypadek, za który całko”
witą winę ponosiposzkodowany —
wyrecytowal jednym tchem jakdo” |

Rzuciłsię

iztego ma ją połączyć z panem ko-;i
cja na świecie nie ustali,

zrozumieć w:

|

—Froszę pani, tego żadnapoli-.

— No, tak, pan ma słuszność...
Przepraszam za głupie pytanie...Pa-
nie komisarzu, mam wielką prośbęw,
niech pan wstąpi do nas dziś wieczo
rem... Niech pan nie odmawia, bo to
jest ań ważne. Chciałabym się
poradzić, - jedynym człowiekiem,
2 Biórażi: mam naprawdę zauła-
nie...
— Przepraszam, że pani przer-

wę — ,ó6dpowiedział' Jarowy "przyci-
szon ym głosem. — Już raz zwróci-
łem pani uwagę, że funkcjonarjusze
policji kryminalnej nie nadają się do
poufnych zwierzeń. Nie wolno nam
'milczeć, jeśli się dowiadujemy o czy
nie, sprzecznym z prawem. Czy. mi-
mo to pani sobie życzy, bym PoE:
szedł?
— Tak...

pan obiecuje?
— Obiecuję. Przygda na pewno.

A teraz pani wybaczy...
— Pan jest zajęty? Tak, tak, ro-

ztmiem. Więc dziękuję bardzoii cžė-
kam. Do widzenia!

©; & 5)

bardzo proszę...Czy
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