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Kyestia obrony pi
PARYŻ, 2.11. Punktem kulmina-

cyjnym wielkiej debaty nad obroną
państwa, jaka rozpoczęła się przed

tygodniem w Izbie Deputowanych,
były deklaracje ministra lotnictwa
Cot'a i wojny Daladiera, którzy w
swoich odpowiedziach na interpela-
«je, poruszyli wszystkie ogólne za-

śgadnienia.
Rząd — zapewnił min. Daladier —

podął odpowiednie wysiłki, celem

podwyższenia wartości armii tak,
aby mogła ona wypełnić swoje zada-
nia zarówno w związku z obroną
kraju, jak i z zobowiązaniami, wyni-
kającymi ze zbiorowego bezpieczeń-
stwa. W tym celu stworzono specjal-
ny korpus specjalistów, złożony z

wa „prima“ art. 3590 zapas. mankiety i 2 koln.

zł 14, — zł. 7—; art. 3667 zam. zł. 16,— zł. 8.—; koszule nocne,

ET

ŠWIATA!
trzeba bardzo się Śbiesryć,

ale bardziej, by zdążyć wykorzystać 7 dniową okazję i kupić jedną'z tysiąca kosuli meską kolor, po

tylko zł. 6.—; art. 3721 zapas. mankiety i 2 koln. zam. zł. 14:tylko gł,
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15-tu tysięcy żołnierzy. Przystąpio-
no do przygotowania wojskowego
młodzieży i lepszego szkolenia re-

zerw. Równocześnie już w r. 1933 u-

tworzono specjalną pierwszą lekką

zmechanizowaną dywizję, druga znaj

duje się w trakcie tworzenia, a do

tworzenia trzeciej, jak również i do
tworzenia ciężkiej dywizji zmotory-

zowanej, wkrótce się przystąpi. Pro-
gram zbrojeń, obliczony na 19mi-

liardów franków, pozwoli na zaopa-

trzenie w odpowiedni sprzęt. Żadna

-olensywa nie jest- jednak — możliwa.
bez przygotowania osłofiy tyłów i

mobilizacji. Dlatego też min, D
dier specjalnie uwypukiił znaczenie

-

linii iortytikacji irancuskich, które

EST S S I AS KiAPASK

Litwini

TYLŻA 211. Z Kowna donoszą:
„Amzius“ w artykule Petraikisa do-
wodzi, że Polacy posiadają rzekomo
w Litwie 16 szkół z 23 kompletami,
w których pobierać ma naukę bli-
sko 1000 dzieci. W; odpowiedzi
„Dzień Polski” stwierdza, że Polacy
mają obecnie tylko 11 szkół po-
cząlikowych, w których pobiera na-
ukę zaledwie 299 dzieci polskich. W
krótkim okresie 1926, gcy istniała
większa swoboda w zakładaniu
szkół polskich, liczba tych szkół
wynosiła 76 z 4200 dzieci. Nie bę-
dziemy tłumaczyć — pisze „Dzień
bolski* — dlaczego tak fatainie

zmuszają do wycofania
dziaci ze Szaoł polskich

ilość uczęszczają- ;zmniejszyła się
zych ao tych szkół. Mogłyby o tym
powiedzieć coś tysiące naszych ro-

daków, którzy na wiasnej skórze

cdczuli skutki tak zwanej klauzuli
paszportowej.
KYGA ŻIIL. Z Kowna donoszą:

Stale zmniejszający się stan polskie-

go szkoinictwa w Liiwie grozi dal-
szem uszczupleniem. Ustatnio rodzice
kilgowka azieci, uczęszczających do,
szwoiy polskiej w  bobtach, otrzy”.

mali nakaz wycołania dzieci ze
szkoły polskiej i posiania do szkoły

utewskiej najbliższej miejscu za-

mieszkania rodziców.

° б nowego gabinetu w Japonii
Gabinet gan. Hayaszi ropoczyna urzędowanie

. TOKIO, 2.1l. Cesarz przyjął dzi-
siaj rano ministra Hayaszi, który
przedstawił mu listę nowego rządu.
Lista ta została zaaprobowana przez
cesarza. Gabinet gen. Hayaszi roz-
począł urzędować dziś. Skład jego
jest następujący: prezes rady mini-
strów minister spraw zagran. i min.
oświaty — gen. Hayaszi; min. spraw
wewn. — Kakichi Kowarada; min.
finansów i kolonij — Tojadowo Ku-
ki; min. wojny — gen. Kotaro Naka-
muro; min. marynarki — wiceadmi-
rał Mitsumasa Yonai; min. sprawie-
dliwości — Suehiko Sziono; min. rol-
nictwa i min. komunikacji — Tatsu-
nosuke Yamazaki; min, handlu, prze-
mysłu i kolei — wiceadm. Takuo
Godoh.

Koła polityczne, według Havasa,
komentują przychylnie skład nowego
rządu, uważając, iż jest on wyrazem

równowagi, osiągniętej pomięczy ko-
łami woskowymi i morskimi a koła-
mi przemysłowymi. :

W. kołach, zbliżonych do rządu,
przewidują, iż zajmie się on przede
wszystkim reorganizacją obrony na-
rodowej i załatwieniem budżetu. Na- *
stępnie na porządek „dzienny wejdą
sprawy zagraniczne. `

Prasą zapewnia, iź Hayaszi ofia-
ruje portiel minisira spraw zagra-
nicznych ambasażorowi Japonii w
Paryżu — Naotake, Sato, który wy*
jechał jdż obecnie z Francji do Ja*
ponii ;

 

twa w lbie. Depatywanych |
Frencja rozbudowuje fortyfikacje ||

| obecnie króla belgijskiego, który wroku ub.
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obecnie przedłużonesądoDunkier-
ki inapołudnieaż do gór Jura, jak
również rozbudowywane b, aby
umożliwić przygotowaniew ten spo-
sób kontroiensywy. {
W odpowiedzina interpelację min.|

Daladier poruszył wreszcie sprawę! $
‹і\:'сіі:сіоіщия ie mead- :

czając z na m, iż trzymages aras mej MOTO
wszelkiej polityki. Te ustępy prze-, _
mówienia ministrą spotkały się z ©-°
klaskami prawie na ' wszystkich i
wach - plskich, aw.niektórych.

z przyłączali się g.„oklas- | : A
ów nawet-i «ieputowani komuni- > r

— 1, Walki w Chinach ©styczni.

Izba Deputowanychprzyjęła 405
; g.osami przeciwko 86, wniosek, wy*|ny komunikuje, że w Sian-Fu doszło
!rażający zaufanie rządowi, zgłoszony|do starcia pomiędzy komunistami'a
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RMOTO

przez delegację - stronnictw lewićo-|wojskami gen. Yang - Hu - Czenga. —
e a : Strzelanina trwała przez czas dłuż-

Jebafa w sprawie ssirvaT Akroda [ss Ilość ofiar nie jest znana.
wejzostała zakończona. +

A gedai
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San Domingo przyjmie mijon
„NOWY YORK, 2.Ł'* Dr. Howard jeszcze cztery miliony emigrantów.

Blake, który właśnie powrócił z wy- Sprawa osadnictwa żydowskiego jes
cieczki do Imcyj zachodnich (Antyl- obecnie w rękach prezesa kongresu
lej, odbył dłuższą konferencję z pre- żydowskiego, rabina Wise, który pro
zydtntem San Domingo, Rafaelem
rujille. W rozmowię tej omawiano
sprawę imigracji żydów z Europy na
San Damingo. Prezydent tej republi-
ki miał się zgodzić na wpuszczenie
do kraju miliona imigrantów żydow- PARYŻ, 2.11. Izba Deputowanych

skichi przyznania każdemu z nich obradowała dziś w dalszym ciągu
farmy 30-akrowej, wolnej od podat-| nad interpelacjami w sprawie cbrony
ku przez pierwszych pięć lat.” Dr. narodowej. Komunista Gitton oświad-
Blake obliczył,że sprowadzenie i 0-. czył, że stronnictwo jego nie będzie
sadzenie na roli każcego takiego Ży- się domagało redukcji czasu służby
dowskiego imigranta, będzie ikoszto-|wojskowej, licząc się z potrzebami
wałotysiąc dolarów. San Domingo obrony narodowej. Następnie zabrał
ma obecnie niespełna półtora milio- głos min. Pierre Cot. Stwierdziwszy,
na mieszkańców. Zdaniem prezyden-żę Francja posiaża jedno z nasilniej-
ta Trujillo, łatwo w tej wyspiarskiej szych lotnictw w świecie, zobrazo-
republice -będzie . można pomieścić |

PH T

Kronika telecraficzra
WBerlinie nastąpiło nale ocieple-| = PARYZ, 2Il. „EXcelsior" donosi

nie, Temperatura podniosła się powyżej „ Bęglina, że władze niemieckie wy-

zera. Z różnych: stron Niemiec nadchodzą -kańczają memorandum w sprawia

również doniesienia o ociepleniu, a nawet żacań kolonialnych Niemiec, które

sa S - ma być doręczone kilku państwom.
We francuskim programie morskim; Journal des Debais“ uprzedza

| Wody Missisi

 |

specjalnego statku, kierowanego przy po-

mocy fał radiowych, któryby mógł obejść

| się zupełnie bez załogi.

,.. ** Królszwedzkiprzybyłwczoraj do
; Brukseli.-—- Król Gustaw 5-ty rewizytuje

| NOWY YORK, 2.I1. Z Cairo do-

odwiedził Sztokholm. ; „noszą, że wezbrane wody Missisipi

| 77 W: Barcelonie odbył się pogrzeb! stale się podnoszą. Zaledwie 15 cm.

Japarchisty _Edwarda Farrasa, który był oddziela ich poziom od wierzchołka

| 6skórżony, wraz z kilku innymi anarchista- drewnianych barykad, wzmocnio-

Ż mi, o'udział-w zamachu na króla Alśonsanych workami piasku, które wznie-
na szczycie biegnących wzdłuż

tam, Kierujący akcją rai

„ NANKIN, 2.II. Ministerstwo woj- |

Kiemcy żądają kolonii

dochodząc dopoziomu barykad

!
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przybyć do Barcelony krążownik
angieiski „Nelson“, któremu  to-
warzyszą trzy inne jednostki floty
brytyjskiej. Na pokładzie krążowni-
Ка znajduje się acmirał sir Roger
Backhouse. Do wizyty tej w kołach
|rządowych przywiązywane jest bąr-.
j dzo duże znaczenie.

Kowalski prosi
o ułaskawienie

Arcybiskup mariawicki, Jan Ma-
j ria Kowalski, odbywający 4 letnią
|

!

karę więzienia za czyny przeciwko
moralności — od lipca r. ub. w Ra-
wiczu, wystąpił za pośrednictwem
żony <wej, Antoniny — o ułaska-
wienie do p. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. BĘ)

|   
a

Gen. Hiayaszi,
który tworzy nowy gabinet japoński.

  

ak żydzi mujq gdzie emigrować..:
żydów
wadzi korespondencję z prezyden-
tem Truillo i ma niebawem wysłać

specjalną komisję ekspertów na San

„Domingo, która zbada stosunki na

| miejscu.

Lotnictwo Francji—najsilniejsze w Świecie
wał pokrótce postępy, uczynione w
tej aziedzinie w ostatnim półroczu.
Ilość samolotów, których można uży-
wać w pierwszych liniach, powię-
kszyła się w tym okresie o 17 proc.

'zapasy amunicji o 50 proc., uzbroje-
nie zaś o 70 procent. Wysiłek żad-
nego z państw w kierunku dozbro-
jenia powietrznego nie może być:po-
równany z tym, co uczyniła Francja
w tych sześciu miesiącach.

 

m

rząd francuski, aby przygotował się
na niemiecką oiensywę dyploma-
tyczną w sprawie kolonii i domaga
się, aby Francja uzgodniła w tej
sprawie swe stanowisko z W. Bry-
tanią.

pi wzbierają,
mati: 3

'wą uważają, iż sytuacja jest bardzo
poważna. ;

į NOWY YOKK, 2.1. Wedlug ostat-
(nich oficjalnych danych, w katastro-
| fie powodzi zginęło przeszło 400 о-
sób. Milion mieszkańców zalanych
terenów ewakuowano.

wód,
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Błąd żydów Jak stra
Wczoraj podawaliśmy kilka de--

pesz P. A. T-icznej z Nowego Jorku
o nadzwyczajnym zjeździe żydow-

skim, który obradował nad położe-
niem iżydów w Polsce. Zajmowano
się także sprawą emigracji żydów w,

związku ze wszczęciem tej sprawy

przez rząd polski w Lidze”Naro-

dów.
Nie wiemy, o ile sprawozdania

Polskiej Ag. Tel. są dokładne za-

równo z tego zjazdu, jak z wywiadu

z min. Beckiem w  „New-Jork-Ti-
mes*, przesłanym tam przez kore-

pondenta widocznie na benefis zja-
zdu, jak wreszcie z listu dzienni-

karzy polskich w Stanach Zjedno-
czonych. Uderza w tych bardzo o-

gólnikowych i skąpych sprawozda-
niach niezwykle pojednawczy ton i

jakgdyby chęć  usprawiedliwiania

się przed obradującymi na zjedździe

przedstawicielami żydostwa. Z 0-
świadczenia p. min. Becka wynika-
łoby naprzykład, iż nie chce on
rozróżniać dwóch różnych dla nas i

dia całego społeczeństwa polskiego

ikwestyj: emigracji z Polski żydów i

emigracji z Polski Polaków. Nicby

ani Polsce ani rządowipolskiemu nie

zaszkodziło, gdyby p. min. Beck po-

wiedział, iż emigracja z Polski ży-

dów jest koniecznością, i nie tylko

ekonomiczną, a natomiast emigracja

żywiołu polskiego w obecnych wa-

runkach gospodarczych na całym

świecie jest złem, którego naród

polski, gospodarz we własnem pań-
stwie, wolałby uniknąć.

Nic też nie zmuszało — naszem
zdaniem — dziennikarzy polskich w
Ameryce do tłómaczenia zjazdowi

żydowskiemu, iż „rząd polski ener-
tłumieniu

O tem

gicznie postępuje przy

ekscesów antyżydowskich”.

cały świat wie bodaj lepiej od nas
tu w Polsce i żydzi też sobie zdają
z tego doskonale sprawę. Źle jest,
gdy Polacy z emigracji biorą na sie--
bie rolę reprezentantów opinii spo-

łeczeństwa w kraju. Mogą popełniać

gałły. Albo P. A. T. niedokładnie

oddała treść i ton listu dziennikarzy
polskich w Nowym Jorku, albo do-
kładnie i w takim razie, jeśli już

koniecznie chcieli odpowiedzieć na
ataki żydowskie na Polskę, wystar-
czyłoby oświetlenie roli żydostwa w

„Polsce w różnych czasach i w róż-

Wylkonanie wyroku na 13 ska-
zańcach w ostatnim procesie trocki-
stowskim odbyło się w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek. Godzina egze
kucji zachowana była w ścisłej ta-
jemnicy. Zasądzeni zachowywali się
w chwili egzekucji spokojnie. Jedy-
'nie Piatakow po wyprowadzeniu go
|na miejsce egzekucji dostał” ataku
nerwowego i rozpaczliwie wyrywał
się z płaczem eskortującym go cze-
kistom. Również ktoś inny z zasą-
isądzonych po zawiadomieniu go o
mającej nastąpić egzekuci zemdlał

Od czasu głośnych zebrań rad

adwokackich, na których wysunięto

sprawę  odżydzenia adwokatury,

sprawa ta nie schodzi z porządku

dziennego obrad organizacji adwo-

kackich. Wśród tych organizacji,
walczących o spolszczenie adwoka-

tury, wysuwa się na czoło Narodo-
we Zrzeszenie Adwokatów.

W Warszawie odbyło się wloka-

lu Rady Adwokackiej walne zebra-

nie Nar. Zrzeszenia Adwokatów.

Przewodniczącym został wybrany
 
Obrońca i rejent u inż. A. Doboszyńskieg
W ostatnich dniach ubiegłego ty-

godnia odwiedził przebywającego w

krakowskim więzieniu św. Michała

inż. Adama  Doboszyńskiego urzęd-

nik kancelarii notariusza dr. Juliu-

sza Dunikowskiego

Odwiedziny pozostają w związku z

żądaniem Prokuratorii Generalnej

uporządkowania hipoteki majątku

Chorowice, którego — jak wiadomo

— in. Doboszyński: jest współwła-
 

Strajk w fabrykach samóchodowych

 

z wrażenia i musiano go wynieść na
miejsce kaźni.

informacje te przedostają się do
wiadomości ogółu drogą pośrednią.
Podobnie krąży w Moskwie wiado-
mość, że w przeddzień wykonania
wyroku została zaaresztowana żona
jednego z zasądzonych, wraz z
dzieckiem, usiłująca przedostać się
po przez straże do gmachu,

najbliższych tygodniach wytłoczony

zostanie cały szereg dalszych pro-

cesów przeciwko najbardziej zasłu-
żonym członkom partii — między
którymi.prócz Bucharina i Rykowa
wymienia się również coraz częściej

byłego szeja GPU Jagodę. Stalin za-
żerzuca podobno  Jagodzie, nie

dość ' gorliwie ścigał trockistów,
wktó- zwłaszcza za, że wykazał za mało

rym urzędować miał Stalin — praw- bezwzględności wobec Radka, wsku
dopodobnie celem wybłagania u nie- tek czego ostatni proces
go litości dla męża.

Powszechną jest opinia, że w

Nar. Zrzeszenie Adwokatów o już Ugłanowa

opracowuje statut postępowania & żydami
przez , aklamację «adw. . Stanisław

Kljeeński, Specjalnie przybyli na

walne zebranie przedstawiciele po-

znańskiego oddziału N. Z. A. * |

|” W,wolnych wnioskach adw. Wi-

"told Rościszewski zaproponował po-

zakończył
jsię wyrokiem skazującym Radka
„tylko na 10 lat więzienia, zamiast
wyroku śmierci, jak tego oczekiwał

OFRESEMSMSI RESTA рЕПЕОКОЕСНЕСИО ВЕаЕНОЛЕ *Stalin.

Ostatnio nadeszła wiadomość, iż
i Bieło-

borodowa, których nazwiska były
wymieniane przez oskarżonych w
procesie jako osób, które brały u-
dział w spiskach przeciwko Stali-
nowi.

Były ludowy komisarz pracy
Uglanow jest wraz z Bucharinem i
Rykowem jedynym z byłych przy-
wódców t. zw. prawicowej «opozycji.

wołanie komisji, która zajęła by się Po jego aresztowaniu w prasie so-

opracowaniem projektu regulaminu | w;ęckiej ukazały się notatki, zawie-

w Krakowie. *

| postępowania z adwokatami żydami.

Na wniosek adw. Zb. Stypułkow-

skiego, sprawę ię przekazano zarzą-
dowi N. Z A; *—

ścicielem. Uporządkowanie hipoteki
Chorowie ma umożliwić jaknajsku-
teczniejsze zabezpieczenie preten-
syj Skarbu Państwa do organizatora
i kierownika marszu na Myślenice”.

W; ub. piątek odwiedził inż. Do-
boszyńskiego jedenz. jego obrońców
dr. Adam Pozowski i odbył z więź-
niem konferencję dotyczącą spraw
związanych z obroną inż. Doboszyń-

skiego. !

w Ameryce
12068 GWARDZISTÓW-OTOCZ

NOWY YORK, 2.11. W warszta-*

tach zakładów samochodowych Che-

vrolet przed kilku dniami, jak mwia-

domo, wybuchł strajk okupacyjny.

Podczas próby: usunięcia strajkują- |

cych z warsztatów, doszło do bójki

i wymiany strzałów. Kilka osób zo-

stało rannych, w tej liczbie jednaj

ciężko.

General Motors złożyła skargę u

włądz sądowych przeciwiko strajku-

jącym, którzy nielegalnie zajęli nale-

nych dziedzinach, Materiału podj żące do General Motors warsztaty.

tym względem jest aż nadto.

P. A. T. wyraża zadowolenie, że | Buick 8000 robotników przystąpiło Wawelem.

atmosłera na zjeździe żydowskim "0 peecy:
i NOWY YORK, 211. W sprawiebyła spokojniejsza, niż dotychczas.

Jeśli tak było, to nie jest to zapew-
ne skutek listu dziennikarzy poi-
skich 'w Ameryce. Czy nie jest to

raczej naturalna ewolucja w poglą-

idach samych żydów na konieczność
liczenia się z odbywającym się w

społeczeństwie polskim procesem u-

niezależniania się od żydów. Zdają

sobie oni chyba wszędzie sprawę z

trwałości i mocnego napięcia tego

procesu, którego ostateczny wynik

powinniby jasno widzieć. Mimo to

№ zakładach samochodowych

wytoczonej przez General Motors
Co. przeciwiko robotnikom, okupu-
pującym warsztaty samochodowe,|  

 

zapacł wyrok, uznający słusznoś
żądań zakładów samochodowych. E
wakuacja: dwóch fabryk ma nastąpić
w ciągu 24 godzin.
również rozstawiania w pobliżu {а-
bryki posterunków strajkujących.
Na godzinę przed ogłoszeniem wy-

roku $wardziści narodowi umieścili
karabiny maszynowe pośrodku ulicy,

 

i

Sędzia zabronił

  

jednak, zamiast szukać w interesie stwa i przyspieszenie jej tempa za-

własnego narodu dróg wyjścia, zjazd leżne są od wypierania przez żywioł

żydowski zdobywa się jedynie na po- polski żydów z tych dziedzin, które

gróżki. Bo czemże innym jest sfor- opanowali, albo w których ich obec-
mułowanie przemówień uczestników ność jest niepożądana z punktu wi-

zjazdu przez przewodniczącego w dzenia interesu polskiego. :

sensie następującym: „nie palimy Mniejsza zresztą o to, czego zjazd
mostów, niech rząd polski zrobi pier- żydowski domaga się lub oczekuje

wszy krok, a my zaraz rękę wycią- gd rządupolskiego. Żydzi powinniby

śniemy”? Przemawia tu ów zjazd zrozumieć, iż są zjawiska, na które
do rządu polskiego, jak równy da żąden rząd, najbardziej. nawet

równego, a prócz tego domaga się wszechwładny, nie jest w możności
zrobienia pierwszego kroku. | wpłynąć hamująco, a tem bardziej

Jakiż to ma być ten pierwszy | stłumić ich w całości, Proces od-

krok i z czemże to ma rząd polski | żydzania Polski, niewątpliwie bo:

przyjść do żydów? Z krótkich spra- i lesny i przykry -dla żydostwa, idzie

wozdań teiegraficznych niepodobna| już tak głębokim i tak szerokim nur-

 

YŁO KORDONEMFABRYKĘ.

naprzeciwko zakładów Chevroler,

rające żądanie skazania go na. karę
śmierci.

|  Biełoborodow, któremu oskarże-
jni w moskiewskim procesie zarzu-
kia że stał na czele grupy terrory-
stów, która planować miała zamor-
;dowanie Stalina, cieszył się w ko-
iłach sowieckich rozgłosem, gdyż w
1918 r., jako: przewodniczący krajo-
wego uralskiego komitetu wyłko-
nawczego sowietów w  Jekateryn-
burgu, podpisał rozkaz o rozstrzela-
niu cara Mikołaja II i jego rodziny.
Biełoborodow był

odzyskał
roz-

lecz zgłosił „skruchę” i
wolność, Obecnie grozi mu
strzelanie.

| Echa procesu
trockistów |

MOSKWA, 2.IL. Koła oficjalne za-
przeczają pogłosce o aresztowaniu!

Krupskiej, wdowy po Leninie.

MOSKWIA, 2.11. Oficjalnie po-

$dzie węzoraj wybuchły zaburzenia.|więrdzają wiadomości o aresztowa-
Żołnierze rozproszyli strajkujących,

zbierających. się wokoło fabryki, a-

resztując dwie osoby.

niu M3jasina, dyrektora banku pań-

RZ

Margines
Z legendarnych postaci ostatnie-

go dziesięciolecia jedno z czołowych
miejsc zajmuje niewątpliwie p. Ję-
drzejewicz. Coraz ujawniają się
bajeczne: wpróst wyczyny jego рга-
cowitości i pomysłowości.

Do zleconych temu Heraklesowi
zadań, wykonanych z całem poczu-
ciem radosnej twórczości, należało
np. skasowanie 52 katedr. Ale czyn
ten blednie wobec wylkkończonej te-
raz statystyki, z której się dowiadu-
jemy, (pisze „Myśl Narodowa') że
w ikrótkim czasie rozwiódł 3.000 par
małżeńskich wśród nauczycielstwa
szkół powszechnych.

Nazywano to Kryzysem insty-
tucji małżeństwa, ale nie brano pod
uwagę, że w ten sposób powstało
6,000 instytucyj „życia ułatwione-
go', wolnego od jarzma.

+ .+

W artykule wstępnym. „A. -B. C.*
pisze:

Coby poczęli żydzi, gdyby nie mieli

na swoich usługach „gojów”, którymi,

w razie potrzeby, jak tarczą mogą się

zakrywać przed opinią publiczną. Po-

trzeba np. wydawać 'pismo. Gdyby to
pismo zupełnie jawnie było pismem
żydowskim, to: efekt uprawianej przez
nie 'propagańdy, byłby o wiele mniej-

szy.. Dlatego bierze się Polaka i:mia-

nuje go się żydem.honoris causa, Taki

żyd honoris causa, pospolitcie.zwany
„szabes-gojem'*, obejmuje redakcję pis-

ma i prowadzi ku większej chwale ży-

dostwa. 3

Pism podobnych w Polsce jest
sporo — znajdą się niemal w każ-
dem mieście, gdzie jest kilka wy-
dawnictw.

 

już poprzednio
więziony pod zarzutem przynaležno-
ści do „trockistowskiej” organizacji,; Odczyt p. Melchiora

Wańkowicza

Dnia 2 bm. w Sali Miejskiej przy
uł, Ostrobramskiej 5, staraniem T-wa
Pomocy Polonii Zagranicznej, p. Mel-
chior Wańkowicz wygłosił odczyt
p. t. „Jesteśmy jednej krwi”, pośrze-
dzony zagajeniem red. Ostrowskiego.

P. Wańkowicz zobrazował stan
naszego wychodźtwa zagranicą, „spe-
cjalnie uwzględniając położenie. 350

t tys. Mazurów, oddzielonych granicą
pruską — walkę T-wa Pomocy. Po-
lonii Zagranicznej o dusze polskie i
trudności finansowe, na jakie ta ak-
cja napotyka. 

 

ZWYCIĘSTWO WĘGIERSKICH
BOKSERÓW W KRAKOWIE.
W. niedzielę odbył się w Krakowie

| międzynarodowy mecz . bokserski

j między bucapeszteńskim В. Т. K. i

Zawody zakończyły się

wysokim i zasłużonym zwycięstwem

Węgrów w- stosunku 12:4. Goście
|zademonstrowali boks na dobrym

j poziomie technicznym.

SKIEGG. W. PRZEMYŚLU,

i

iWielką sensacją był przede wszyst-

kim start Kusocińskiego, który bie-|

gał w sztaiecie 374800 m., Mając za
a SSE ы

przeciwnika Rakoczego z Pogoni ka-

śl

Wystarczy porównać stan umy- |

"słów w Polsce przed rokiem i dziś.

"lonie jest jakaś chorobliwa masowa
sugestja społeczeństwa, którą można

wylęczyć represjami, lub która mę

nie, gdy przyjdzie. inne, bardziej

emocjonujące zainteresówanie. To

zdrowy prąd organizmu narodowego,

dążącego, do normalnego życia i roz-

woju, i jedynie chyba jakaś okropna

klęska mogłaby powstrzymać jego

ewolucję. Ale na to,się nie zanosi.

Błąd żydów polega na nierozumie-

niu sytuacji, albo na udawaniu, iż jej

| nie rozumieją, co zresztą jest rów-

'noznaczne w skutkach, Liczą —

i zdaje się — to na lewicę w Polsce,

to na jakieś siły i wpływy: obce, to

Drugi dzień zimowych iekkoatle-  znańskiego Popka.

tycznych: mistrzostw. Polski,. rozgry- | N : 2

Wanyci w „hali AA Obito - '63650 wielkie wrażenie wywołał fakt.

|wał w cały. szereg niespodzianek.nit > a: >
) i nałe drużyny: Warszawianki i Legii,

| s6wna (Boruta — Zgierzj 2,34. :

wyłuskać szczegółów, można się, Lem, že žadna siła nie zdoła gopo-, `

tylko wszakże domyślać, iż chodzi; wstrzymać, ani zahamować. Jalkie- wreszcie ' na skuteczńość represyj.

o sprawę emigracji żydowskiej z Pol-| kolwiek kompromisy,*. zawierane. Wszystko to mogłoby mieć pewne

"ski oraz o obecny stosunek społe-| przez najbardziej autorytatywne or-, znaczenie, śdyby. proces, z którym

czeństwa polskiego do żydów. Jed-; $any, mogą stać się jedynie Źródłem mają do czynienia, był sztuczny. Je-

no wiąże się zresztą z drugim.Zwie-| jeszcze głębszych konfliktów i bar-,Śli tego nie widzą, popełniają właś-

kszona ilościowo emigracja żydo- dzo bolesnych rozczarowań, "nie wielki błąd.

towickiej. Kusociūski, oczywiście,
nadrobił cały dystans, dzielący go Od
Rakoczego 1 wynoszący .35 metrów;
przebiegając pełne 800 mtr. w bar-
dzo dobrej formie,

Niespodzianką było również zwy-
cięstwo Sznajdra w biegu na 50 mix.
z płotkami, w którym zajął on dru-
śie miejsce przed specjalistą w tej
„konkurencji, zawodnikiem lwowskiej
| Pogoni, Niemcem.

ENSACYJNY START KUSOCIN- , W sprintach pojawił się nowy ta-
|ient w Ósobie zawodnika AZS-u po-

przedbiegu sztafety. panów

ukończenia ształet przez dosko-

któe na skutek zgubienia pałeczki
„ostały zdyskwalifikowane:. >

jywiki drugiego dnia zawodów:
Skok w dal z miejsea pań: 1) Waj-

Skok-w dal panów: 1) Hoimar
(AZS Poznań) 6,92. :

" STANISŁAW  MARUSARZ
WYGRYWA KONKURS SKOKÓW

W WIŚLE.
We wtorek odbył się w Wiśle

citwarty: konkurs skoków o nagrodę
Polskiego Związku Narciarskiego.
Startowało 36 zawodników z Maru-
sarzem, Czechem i Kolesarem na
czele. Zgodnie z przewidywaniami,
konkurs wygrał Stanisław Marusarz
w pięknym stylu. Wyróżnnił się rów-

nież Bronisław Czech, zakopianczycy
Schindier i Kolesar oraz Ślązacy
Kozdon i Kozdrun.

*
KRYNICA, 2.H.* W Krynicy roz-

począł się we wtorek 10-ty turniej
hokejowy o mistrzostwo Polski, or-
ganizowany przez Polski Zw. Hoke-
jowy oraz K.T.H. W turnieju bierze -
udział ogółem 6 drużyn, a mianowi-
cie: Cracovia i K.T.N. z okręgu kra-
kowskiego, A. Z.S. i Warszawianka
z clkr, warszawskiego, Czarni ze

Lwowa 1 poznański AZS.
Rozgrywki rozpoczęły się meczem

Cracovia — Warszawianka, Zwycię-

 

żyła Cracovia. w stosunku 1:0.
Wieczorem: rozegrano tylko jedno

spotkanie K,T.H. — Czarni, wygrane
przez K.TH. 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Trzeci mecz A.Z.S, Warszawa —
A.Z.S., Poznań nie doszed. dó skutku
z powodu nieprzybycia poznańczy-
ków. A.Z,S. wygrał zatem walko-
werem 5:0.- | ееа Й

* GTWARCIE 5-TYCH -AKADEMIC-
KICH IGRZYSK ZIMOWYCH.
We 'wtorek' nastąpiło w Zelł am

See uroczyste otwarcie piątych 'aka-
„demiakich. igrzysk: zimowych,. -Ogó-
łem w igrzyskach“biorą udziałrepre-
zentacje 15.państw, Jugosławia wy-
cofala -się;-w ostatniej chwili, ze
względów dewizowych. >

Po: zbiórce: zawodników; -edbyła
się defilada reprezentacyj przez mia-

 
: „Pierwszego dnia odbyły się zawo-
dy hokejowe, jazda ligurowa pańi

. konkurs skoków. Polska pierwszego
dnia nie startowała.
Z turnieju hokejowego Polska wy-

cołała się w ostatniej chwili, a.w po-
zostałych konkurencjach nie jest rów
niejż reprezentowana. | :
W, hokeju Austria pokonała Fran-

cję 4:0, a Węgry pokonały Czecho-
słowację 3:0. S

„ W jeździe figurowej pań. zwycię-
żyła Lainer (Austria) 790,2. ..
W konkursie skoków pierwsze

miejsce zajął Norweg Siguro Sollid z
notą 223,7 i skokami 70,5 i 78.

W. konkursie juniorów zwyciężył
Austriak Bradl, posiadając doskona-
łą notę 222 i świetne skoki —-66,5
i 68,5, : `

JĘSTĘŚMYJEDNEJ KRWI
ZŁÓŻ GROSZNA SZKOLNICTWO
POLSKIE ZA GRANICĄ



 

Циг Pracowników Somorządowych |
W dniu wczorajszym toczyły się

obrady Zjazdu Pracowników iej-
skich województw Białostockiego,
Nowogródzkiego, Poleskiego i Wi-
leńskiego. Na zjazd przybyli liczni
delegaci. Obecnych wraz z miejsco-
wymi pracownikami było ponad 300
osób. Obrady dotyczyły  przede-
wszystkiem pobierania specjalnego
dodatku od uposażeń przez samo-
rządy, podziału urzędników na eta-
towych i kontraktowych oraz

„ wstrzymania awansów od r. 1931.
Nastrój na sali był bardzo gorący.

W. ostrych przemówieniach omawia-
no bolączki stanu urzędniczego. Po
powzięciu rezolucji w kwestiach
wyżej wymienionych zamknięto о-

* brady zjazdu. (s)

"czasem zostanie

REZOLUCJE,
Zjazd pracowników miejskich wo-

jowództw: białostockiego, nowo-
gródzkiego, poleskiego i wileńskiego
postanawia: 1) wyrazić solidarność

*' z poprawkami do projektów ustaw

"Konkurs na pamiątki
z Wilna

Na rozpisany przez Związek Po-
pierania Turystyki konkurs
miątki z Wilna zgłoszono w  ostat-
nich dniach stycznia ponad 200
przedmiotów. Są to głównie wyroby
„z drzewa, lnu, słomy oraz  cera-
mika. (s)

Zapis na kościół
BRASŁAW. Właściciel  zaśc.

Bohdanowo, gm. leonpolskiej, Anto-
ni Rynkiewicz, postanowił cały
swój grunt w ilości około 50 ha
wraz z zabudowaniami zapisać na
kościół, wobec czego należy się spo-
dziewać, że w miejscowości tej z

utworzona nowa
parafia rzymsko-katolicka, w skład
której mogłaby wejść część miejsco-
wości z obecnej parafii idołtowskiej,
*leonpolskiej i miorskiej, Należyj nad-
„mienić, że zaść. Bohdanowo położo-
"ny jest w pobliżu granicy polsko-so-

ej

"Samobójstwo
na zabawie

We wsi Rymaldziszki, gm. twe-
reckiej, w-czasie zabawy tanecznej
wywiązała się bójka na tle pora-
chunków osobistych pomiędzy Sta-
nisławem Maciuszonkiem a Witali-
sem Turlą. W czasie tej bójki Ma-
ciuszonek rzucił cegłą w kierunku
Tarły, lecz go nie trafił, a trafił w
głowę Szymona Atrachimowicza, lat
68, który w dniu 27 ub. m. zmarł,
Maciuszonka zatrzymano i skiero-
wano ido dyspozycji władz sądo-
wych.

 

na pa-'

pracowniczych w samorządzie tery-
torialnym, zgłoszonym przez Zarząd
Gł. Zrzesz. Zw. Pracown. Miejskich
Rzplitej; 2) domagać się istotnegoi
gruntownego przepracowania tych
projektów na terenie ciał parlamen-
tarnych i Rządu; 3) wysuriąć na pier-
wszy płan postulatów pracowniczych
zasady: a) ustalenie jednolitego cha-
rakteru stosunku pracowników sa-
morządowych, b) respektowanie 'do-
tychczas nabytych praw. |

Zjazd, stwierdzając, że w samo-
rządach wstrzymano faktycznie a-

wansowanie, co nie ma miejsca w
w urzędach państwowych, domaga
się uruchomienia awansów w związ-
kach samorządowych oraz przywró-
cenia wstrzymanego w 1931 toku
automatycznego przejścia do wyż-
szych szczebli”.

: Žjazd, wreszcie, „mając na uwa-
dze bardzo ciężką sytuację material-
ną ogółu pracowników samorządo-
wych, domaga się całkowitego uchy-
lenia podatku specjalnego od wyna-
бтойхей pracowników samorządo-
wych czynnych i emerytowanych”.

i samob
Dochodzenie w sprawiezagadkowego

ójstwa
Dyr. M. Taube odmawia zeznań policji

Na temat onegdajszego podwójne-
go samobójstwa w gabinecie dworca
kolejowego w Wilnie, krążą różne
pogłoski, które obecnie ustalają wła-
dze śledcze.

; Zwłoki K. Preissowej dziś podda-
'ne będą sekcji, celem stwierdzenia
jaka trucizna spowodowała śmierć.

M. Taube zdołano uratować od
śmierci, Na jego prośbę, przewie-

żiono go wczoraj ze szpitala żydow-
skiego do mieszkania, gdzie zwróciła
się doń policja. Zatruty Taube czuje
się lepiej i jest przytomny, lecz żad-
nych zeznań dobrowolnie nie chce
złożyć.

Dziś przeprowadzona zostanie też
analiza zakwestionowanych kielisz-
ków od likieru, w których znajdo-
wała się na dnie podejrzana ciecz. (h)

Poświęcenie lokalu
i w Kolonii

W dniu wczorajszym odbyło się
poświęcenie lokalu Stron. Nar. w
Kolonii Kolejowej. Poświęcenia do-
konał ks. kapelan Matulewicz, któ-
ry następnie w serdecznych słowach
przemówił do zebranych. Po prze-

Stron. Narodowego
Kolejowej _
mėwieniu odbyla się dekoracja mie-
czami Chrobrego — poczem prezes
Koła, kpt. rez. Wącholski powitał
świeżo dekorowanych. Zebranie za-
kończono Hymnem Młodych.

Dlaczego podwyższono ceny
drzewa?

W okresie ostrych mrozów  Dy-
rekcja Lasów Państwowych w Wil-
„nie podwyższyła cenę drzewa opa-
łowego wszystkich gatunków o bli-
sko 15 proc. :

Ponieważ z drzewa opałowego
|korzysia w zimie przeważnie uboga
ludność Wilna i okolic, więc ta nie-
uzasadniona podwyżka na artykuł
pierwszej potrzeby w okresie mro-
zów i niesienia pomocy zimowej
biednym i bezbronnym, wywołała
w całej Wileńszczyźnie przykre
wrażenie,

Zwyjlka cen drzewa z lasów pań-
stwowych niekorzystnie odbiła się
na miejscowych i zamiejscowych tar

takach, które nie chcąc sprzedawać
drzewa po wyższej cenie, wstrzyma-
ły się od zamówień, przez co spo-
wodowały zawieszenie robót w nie-
których tartakach.

Również zwyżka cen drzewa od-
|biła się ujemnie na warsztatach sto-
jlarskich, które posiadają mniej о-
becnie zamówień, przy zmniejszo-
nych obrotach,

Podwyżkę cen drzewa wprowa-
dzoną przez Dyrekcję Lasów Pan-
stwowych, trudno pogodzić z zapo-
wiedzią czynników rządowych, któ-
re miały stanowczo nie dopuścić do
zwyżki cen na artykuły i surowce
pierwszej potrzeby. (h)

Wybuch petardy pod sklepem
żydowskim

|  Ubiegłej nocy nieznani sprawcy
podrzucili pod sklep spożywczy ży-

(Mała Pohulanka,
W gm. karaimskiej iw Trokach i rkty petardę o du-

* Dnia 31 ub. m. odbyło się w Tro- powicz urzędn., Sz. Malecki rolnik, | żej sile wybuchowej.
kach ogólne zebranie członków
tamt. gminy karaimskiej. Przewod-
niczący Ułłu Hazzan Szymon Firko-
wicz odczytał zebranym ustawę o
stosunku Rządu do Karaimskiego
Związku Religijnego w  Rzeczypo-
spolitej oraz list pasterski J. E. Ha-:
chana Szapszała, udzielający błogo-
sławieństwa z życzeniami pomyśl-
niych wyników, co b. licznie zebrani
wysłuchali stojąc.

Po wszechstronnym omówieniu
sprawy i rzeczowych dyskusjach ze-
branie z przedstawionych 2-ch list
kandydatów jednogłośnie obrało na-
stępujące osoby: Józef Firkowicz
urzędnik państw. i rolnik, Aleksan-
der Pilecki leśniczy, D. Nowicki
urżędn, А. Zajączkowski urz.
kierownik Urz. Poczt, Troki, E. Ara

Oryginalny s

J. Robaczewski rolnik, St. Łopatto
rolnik, N. Jutkiewicz rolnik, Z. Tyn- !
'fowicz rolnik, A. Pilecki rolnik,

Ponadto do pówyższego składu
Zarźądu wejdzie z urzędu proboszcz

|miejscowej kinessy S$. Firkowicz.

Po wysłuchaniu sprawozdania z
działalności ustępującego zarządu
zebranie złożyło na ręce wicepreze-
sa Zarządu Józefa Firkowicza szcze-
re podziękowanie za wieloletnią
bezinteresowną pracę dla dobra
gminy oraz uczciło pamięć niedaw-
no zmarłego prezesa Zarządu śp.
Józeła Nowickiego powstaniem i
dwuminutowym milczeniem.

j Nowy skład członków zarządu w
jmyśl przepisów prawnych przedsta-
|wiony zostal J. E. Hachanowi do za-
twierdzenia.

posób walki
ze złodziejami leśnymi

FOTOGRAFOWANIE NA

LIDA. W lasach prywatnych na
terenie pow. lidzkiego  małorolni
wieśniacy z pobliskich wsi wycinają
systematycznie pnie, narażając nie-
raz na ogromne straty właścicieli, a
nawet kary ze strony komisarza
ochrony lasów, gdyż drzewostan,
wyłcinany przez złodziejów, najczę-
ściej podlega ochronie, W. związku
z wyłapywaniem złodziejów, właści-
ciele lasów mają wielkie! trudności.
lnż. Jan Wirbszo z gm. lidzkiej, nie

«mogąc dać rady ze złodziejami, przy

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

POWIEŚĆ O
W prasie naszej zaśnieżdża się fa-

talny źwyczaj: oto nadmierna pogoń
za aktualnością przenosi się z dzie-
dziny politycznej i społecznej także
na literaturę, Każde pismo „szanu-
Jące się“ stara się dać recenzję we
dwa lub trzy tygodnie po wyjściu
książki z druku, pragnie koniecznie
ubiec recenzenta „sprzeciwka”, by
recenzja, jak bułeczki do rannej ka-
wy, była „świeża* Wi ten sposób
książka już w pół roku po jej wyjściu
na Świat uchodzi za „starą”, nieza-
sługującą na uwagę. Ale cóż wartę
takie sądy „gorące*! Z istoty rzeczy
są one powierzchowne, płytkie,
zdawkowe. Albo się rzecz przece-
nia, lub też nie docenia. Bardzo
rzadko się utrafia w sedno. Recen-
zent jest wprost zawalony książka-
mi i ogląda je po łebkach, nieledwie
żądając Od nich, by byłyj powierz-
chowne, jaskrawo efektowne, by
Się można było w nich rozejrzeć od-
"razu, połknąć je jednym tchem. Ileż
tu z konieczności zachodzi błędów
w ócenie! :

A jak fatalnie ta błyskawiczna
krytyka oddziaływa na czytelników,
onieważ rzadko dziś kupuje się

książki na własność (ci, którychby
na to stać, książek
wolą nabyć auto, lub urządzić bibę;
innych zaś, którzyby: chcieli kupo-
wać książki, nie stać na to) — tedy

nie potrzebują;

WIEKU Xi
potrzebowaniami „towaru najśwież-
szego'. Jakże się też często zdarza,
że iksiajilka, której np. w r. 1934 trze-
ba było nabyć 3, 4 lub 5 egzempla-
rzy, z których każdy miał po 100 lub
więcej nawet abonentów, już w r.
1935 nie ma ańi jednego amatora.

 

GORĄCYM UCZYNKU.

pomocy gajawych wprowadził nowy
sposób przyłapywania na gorącym|
uczynku kradzieży, mianowicie spo-
tykanych wieśniaków z naładowa-
nymi wozami drzewem z jego lasów
zaczął Wirbszo totogratfować. Doko-
nane zdjęcia, w znacznym powięk-
szeniu, Zarząd Gminy Lida zamierza
zawiesić w urzędzie na ścianie, z
ujawnieniem nazwisk złodziejów, aby
w ten sposób zapobiec rozszerzaniu
się istnej plagi kradzieży lasów pry-
watnych, 8

niej było z recenzjami skąpo.
Czerwone tarcze _ Jarosława

Iwaszkiewicza wyszły w
„1934. Jest to powieść historyczna
|na tle w. XII. Bohaterem jej jest
„Heneyk Sandomierski, przedostatni
syn Bolesława Krzywoustego, ur.
„1133, zm. 1166.

| "Autor postawił sobie cel ambit-
(ny i trudny. Polskie dzieje średnio-
| wieczne toną w mgle tajemnicy.

Cóż na to poradzić? A gdyby tak, Zwłaszcza nie są one wyzyskane li-

spróbować tu wprowadzić radylkal-
ną inowację? Niech-no najpoważ-
niejsi krytycy i pisma ćo poważniej-
sze zdecydują się ogłaszać recenzje
dopiero po roku od wyjścia każdej
książki. Jakże wtedy: dojrzałą mo-
głaby być ocena! Jakżeby automa-
tycznie poodpadały wszystkie śmie-
ci, których wogóle nie warto bylo
pisać, a i czytać oczywiście! O ileby
mniej było: błęędów w ocenach, nie-
docenień, a zwłaszcza przecenień,
Bo wszakże to, właśnie to przece-
nienie książki jest najdotkliw-
szą krzywdą dla początkujących
szczególnie autorów. A teraz z roz-
wagą jakłżeby się ukształtował i
zmysł krytyczny! Mógłby się też on

| udzielić i publiczności, któraby cze-
kała cierpliwie, aż się towar świeży,
jak figa ucukruje, jak tytoń uleży,
1 nie chwytała pochopnie za rzeczy!
marne i niedojrzałe, uważając prze-
ciwnie za „šwieže“ i te nawet książ

jki, które wyszły.przed 3, 4 lub 5
laty... ., ‚

| O takiej książce, zdaniem mojem,
wszystkie bibljoteki i wypożyczal- | świeżej jeszcze, chciałbym tu parę
nie książek są wprost zawalone za- słów napisać, tembardziej, że przy

| teracko, Wszakże nie znamy zupeł-
ilie ówczesnego "języka, również 0-
byczaje, wyobrażenia 0 świecie,
charaktery ludzi ówczesnych są' nam
tak dobrze jak nieznane. ' Iwaszkie-
wicz musiał też tu krążyć w sferze
domyślników, dowolnie  nadbudo-
wywać atmosferę epoki ponad ską-

pemi faktami historycznemi i gęsto
nadrabiać intuicją, która mi zresztą
słabo opisywała. (O wiele więcej
„wiadomości mógł autor zdobyć w
"dziedzinie historji Europy Zachod-
niej, ale tu znówu było materjału
zbyt wiele, toteż każąc swemu bo-
haterowi w pierwszej części dzieła
obracać się śród Niemców, Wło-
chów i w Jerozolimie, autor r uca
tylko lekkie szkice i fragmenty,
czasem nawet bardzo zajmujące,
jak'hp., wizerunki cesarzy Konrada
II czy Fryderyka Barbarossy
Agnieszki, wnuczki česarza Henry-
ka IV i małżonki nieszczęśliwego
Władysława II Bolesławowicza, czy
Arnolda z Brescji, — ale przeważ-
nie ogranicza się do przedstawiania
tła, sytuacji i osób talk . zdawkowo,
że się fabuła w pamięci nie utrwala.

Eksplozja petardy nastąpiła około
godziny 4 nad ranem. Siłą wybuchu

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
— Przeważnie pochmurno, miejscami, z

drobnymi opadami śnieżnymi, — Rankiem
mglisto. *

We wschodnich dzielnicach jeszcze u-

miarkowany mróz, w pozostałych dzielni-

cach nocą mroźno, dniem wzrost tempera-

tury aż do odwilży,
Słabe wiatry z kierunków  południo-

wych. 
ODCZYTY.

| — Środę Literacką dnia 3 lutego
,wyjpełni świetny pisarz i prelegent
| Melchior Wańkowicz, który będzie
|czytał fragmenty przygotowanej o-
| statnio do druku książki swej o Kre-
|sach Wschodnich.
j wszystkich.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wczorajsze protokuły policyjne. W

ciągu dnia wczorajszego policja interwenio-|

wała w przeszło 20 wypadkach. Spisano 7

protokułów za "niedozwolony handel w

święta; sporządzono 5 protokułów za niele-

galny wyszynk napojów alkoholowych, 6

protokułów za opilstwo i zakłócenie spo-

koju publicznego oraz 2 za wykroczenia sa-

nitarne. Ponadto zanotowano 3 drobne kra-

| dzieże, 2 wypadki bójek nożowych i po-

żar. h) ё

Wstęp dla,

uszkodzone zosłały drzwi sklepu i
wybite szyby, Zaalarmowane władze
bezpieczeństwa przybyły niezwłocz-
nie na miejsce wypadku i wdrożyły
dochodzenie. W czasie wybuchu ro-
"dzina sklepikarza dostała silnego
szoku nerwowego. (h) s

wiieńska
WYPADKI.

— Przejechania. Na ul. Nowogródzkiej

dorożka konna przejechała 62-letniego Jana

Kozłowskiego, który ulegi uszkodzeniu gło-

wy.

Przy ul. Zawalnej pod samochód cięża-
rowy, przez nieostrożność dostała się 33-

letnia Agnieszka Tarłanko z N. Wilejki, do-

znając ogólnego potłuczenia. (h)

— Zatrucie się gazem świetlnym, W
kawiarni „Ziemiańskiej”, przy ul. Wileń-

skiej 8, uległy wczoraj zatruciu gazem

świetlnym dwie kelnerki: H. Płatkówna i

P. Wiercińska oraz właścicielka kawiarni
Jagiełłowiczowa. Wezwany lekarz pogoto-

wia ratunkowego zatrute kobiety urato-

wał. (h)

 

Stronnictwo Narodowe
i ZARZĄD OKRĘGOWY.

Rei. legitiymacyjny Okręgu Wileń-
, skiego S. N. zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1530 na-
leży zamienić na nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół.
W Wilnie wymiana odbywa się

codziennie w lokalach Mostowa 1 i
Sołtaniska 30. я

Cena legitymacyj normalna 1 zi,
dia bezrobotnych50 gr..

koce winie
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Wydaje się bowiem, że autor po- dość wyraźnie autor zwraca uwagę,
'sługuje się niewłaściwą metodą w

roku przetwarzaniu artystycznem histori.
Jakże inaczej np. postępował Sien-
kiewicz! Oto wchłaniał on całą epo-
kę, utożsamiał się z nią psychicznie
i zapomniał o wszystkich szczegó-!

| łach. Przynajmnej tak było przy w.
|XVIL Prawda,że z w. XIV czy XV
„było gorzej, również z czasami Ne-
rona.

żo zapamiętał, zamało zasymilował.
Tu niewątpliwie tkwi przyczyna, że
Czerwone Tarcze tak niewiele ma-
ją w. sobie prawdy wewnętrznej,
psychologicznej, acz dużo tu staran-
nej pracy. Obraz wieku niewyszedł
u lwaszkiewicza przekonywująco.

Szczególnie ' postać: bohatera,
Henryka Sandomierskiego, dziwnie
mało ma w sobie znamion swego,
czasu. Przeciwnie, jest to rówieśny
nam dekadent, człowiek o wybitnej
przewadze umysłu analitycznego,
pełeń wahań i niezdecydowania.

Poznajemy go w r. 1151, i tu
odrazu dostrzegamy. niekonsekwen-
cję. Przecież Henryk, urodzony. w r.
1135, był w r. 1151 ledwie dorasta-
jącem pacholęciem, gdy w powieści
to już człowiek dojrzały. idzimy
go błądzącego po cesarstwie, więc
w Salzburgu, w Zwiefalten i w
Osjaku, gdzie szuka korony! pradzia-
da. Potem Henryk przebywa w Ва-
bergu, Rzymie i w Palermo, by
stamtąd odpłynąć do Ziemi Świętej.
Z pobytu tam najciekawsżym faktem
jest bodaj zapoznanie się Henryka z
Templarjuszami, którzy są, jak wia-
domo, prototypem masonerji, na co

 

Podobnie Iwaszkiewicz zadu-'

podkreślając np. ich „pogańską py-
chę”, która ich wiodła po drodze
marzeń o przerobieniuświata na ich
modłę,

Druga część książki — to pano-
wanie Henryka na Sandomierzu i
jałowe jego marzenia (sam został
Temparjuszem) o zaprowadzeniu w
Polsce „silnej władzy”. Tu, przeciw-
nie, fabuła się rozwleka i rzecz sta-
je się nudna. Owszem i tu widzimy
żywe postaci, np. Jaksy z Miechowa
czy Kazimierza Sprawiedliwego, a
zresztą i Mieszka Starego, ale
wszystko jest jakby owiane mgłą.
Powieść robi wrażenie, że jest napi-
sana. inviia Mimerva, jakby .pod
przymusem, że autorowi z .trudno-
ścią przychodzi skupienie. się nad
tematem, i ten nastrój udziela się
czytelnikowi,

Wiemy, że należy tu szukać: głęb-
szych symbolów. Domyślamy się np.,
lże autorowi chodzi o scharakteryzo-
wanie jednej z wybitnych cech dzie-
jów Polski, owej trudńości: -deeyzji,
owej improductivitć slave; która фа-
pełnia naszą historję połowićżością i
smutkiem, ale pióro Iwaszkiewicza
zbyt jest tu blade i nieprzekonywu-
jące. E 3

' Resumć: pomimo ciekawego te-
matui kilku udatnych scen, ОГар
dobrze zarysowanych paru postaci,
książkanie robi dużego wrażenia.
Czytelnik jednak' cierpliwy4 pilny
"może przeczytać ' Czerwome.tarcze
z pożytkiem. Ale szerokiego ogółu
donich się nie zapędzi
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i ODWAGĄ i KUPNO kresie gimnazjum (z —- Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj| wil ź i

porwał | 1 SPRZEDAŻ Żjj. niem.. Specj. —|w środę o godz. 8.15 i następne dnitygod:| w eńszczy nie

miliony kobiet po. a ijezyki. mia dane będzie powtórzenie sztuki pt.į W. ciągu ostatnich 2 dni w powia*

й Euira męskie DU Sa „Tajemnicalekarska” znakomitego autora tach Wileńszczyzny panowały 2а>
: ża „ia ag L ab W+ Kodora. Nowość repertuaru przygoto-,„dymiki śnieżne. Na drogach potwo-

Got iai aktor SA kolniarzie S kas „Lekoja“. wana z niezwykłym nakładem pracy, jak rzyły się znaczne zaspy śnielżne, któ:

łowym do sprzeda] - - > było do prżewidzenia, zdobyła od pierw-| Te utrudniały komunikację. Na li-

mia, Królewska I—8:| męsonaneocewootny-|SZEGO przedstawienia prawdziwy sukces i niach kolejowych pracują pługi od-

———lH-- PRacAa powodzenie u publiczności, dzięki swej, śnieżne z brygadami robotników. (hł

Folwark 1 - poszukiw. fascynującej treści i świetnemu wykonaniu; —

ORZEŁ KRYMSKI ||Ez nzynzcc7 Нр|= W Ściborową, Staszewskim i Szymańskim w $5г „nad Witats. |OGRODNIK- dach Pdych. Zolli; Getos; Nowości wydawnicze
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а AE sprzedam ao, kretową 42—1 . Mi-| kompozytor i dyrygent wiedeński Janj Abramowicza,. pt. „Przegląd Wileński”.

(AASISL T T ansra Ne udał „o pew a
s” jedynym koncertem, na którym usłyszymy| chorobą. Pierwszy ten numer został skos*

r"aIN Re KRAWCOWA - = Straussowskie walce i melodie naj-| fiskowany.

STia IOŃKO,E dainos) prakiykańtka pa|wybitniejszych operetek. Wieczór powta-| Nasze Sprawy. Ukazał się Nr. 1 bis“
ń iiimo ia Sosua sa'rzany nie będzie. letynu miesięcznego  Chrześć. Banka

66 | , POKOJE i) tźyjmuje. do- szycia — „Brodway“. Zapowiedź na piątek Spółdz. na Antokolu. Poświęcony jest spea-

Piękny nadi a SRA pk $ dnia 3 bm. premiery sztuki amerykańskiej|wom Banku i spółdzielczości.
| imie ” ękny nadprogr. оее kosóm, p

| A Płasicze aria. bisz „Brodway“ wzbudziła powszechne zainte-| („Przewodnik narciarski, W tych dniach

Wielki = ae la pokoje ze  wszel-|-. y = e resowanie. ukazał się wydany staraniem Zw. Propae
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o filmie sobnem wejściem. —długnajnowszych = wości. — Dziś rewia p. t. „Wilno Pa: ka Wileńszczyźnie. Przewodnik zawiera do“

minister tańczy. Tola NiRkEWIEZÓWNĄ momam. |tt „kt о оЩИ СЕ w
4 ostępne. obota gol. 6.30 i 9.15. Zniżki ważne. skich: (hb)
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mieszkanie z 5-ciu = =
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aaa z Saweies е Chcę wiedzieć, <cosr „wszysto
wżrok wzburzonego przyjaciela, po- ko znaczył — zawołał Jarowy już
tem przybrał zwykłą,trochę niedba- nie panując nad sobą. — Jak moje
łą postawęiepówiedział po cichy: / |akta u ciebie się znalazły? Mów, do
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8 A jest Austriak Bradl, który skoczył na 54 m.
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zdawało 6ię, nad czymś rozmyślał.
— Czego pan chce, Jarowy? —

zapytał oziębie, ściągając brwi. .
Biada twarz komisarza pokryła

-_ARNOALEKSANDER.

FANATYK.га | | — Trudno, mój am Jestem; diabła! ię nagle gorącym rumieńcem, - ро-

= Powieść współczesna. Е „nasłużbie, z — Wežže się w garść, Tomku! — tem znów zbielała. Przed chwilą

Adaptacja Eugeniucza Baluskiego. : | - Jarowy:zbladł, . lostrzegł go Balk. — Bo w ten spor jeszcze uważał przyjście do Nie-
„dźwiadowskiego i zażądanie wyj 2$-
nień za rzecz zupełnie naturalną,
lecz spojrzenie inspektora i niedba-
ie zapytanie wystarczyły, by przy”
pomnieć, że stoi w obliczu zwierzch-
nika, który wcale nie jest obowią

zany tłumaczyć się przed swoim
podwładnyin, czym się powodował,
przekazując prowaczenie sprawy in-
nemu komisarzowi,
— Panie inspektorze... chcialem

zapytać...|prosić... — wyjąkał zmie-
szany. Chciałem zapytać 20-
słusznie...Ee pan inspektor..
oddał; Balkowi sprawę banknotów
angielskich...

Niedźwiadowski spojrzał"przeni-
kliwie i zapytał krótko:
— Balk panu powiedział?
— Nie, panie. inspektorze.

La położył słuchawkę. Po

chwili zadzwonił do centrali urzędu

=-śledczego i zapytał dyżurnego tele-

- fonisty, czy komisarz Balk z nim

nie chciał rozmawiać w trakcie te-

0 jak on był połączony, z miastem.

owiedź brzmiała: nie:

*Westchnął cicho i zaczął chodzić

niespokojnie z kąta w kąt po swoim

gabinecie służbowym. Wiłóczył się

jak więzień skracający sobie pobyt W

celi liczeniem kroków.

© Tak upłynął kwadrans, potem
Balk  ciągie! nie

ję
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jeszcze kwadrans.

„dawał znaku życia. Jarowy zatrzy“

'mywal šię parę razy przy biurku,

kładł dłoń na słuchawce, lecz po

krótkim namyśle ją. cofał. Uważał

swoje zdenerwowanie za bezpod-

—Ach; tak?1... Więc £oś wiesz,| sób tyuko pogarszasz sytuację...

Przy wejściu spostrzegł z przy- ale nie masz prawa mi mówić, Nie. — Jaką sjiuację? Czyją....
krym zdziwieniem, że Baik zgarnął rozumiem „tylko... a Wznam (żadnej sytuacji! Gadaj w tej
pośpiesznie jakieś papiery i w nie- Urwał' Jego spojrzenie "padło chwili, co to znaczył. Nie as

Ps a zamiarze przykrył je: ooo a arkusz. papieru, |Doorze. w takiim razie idę zaraz do

swoją teką 'który,'się wysunął nieco spod tecz- d ie е

Balk podniósł się ::i stanął tak, ki, Z tej adleglóści Sean. Wy AsaBoa R
jak gdyby chciał oi zam- fažnie jo słowe: „Bunder...'By-  _. Zastanów sie, wariacie, nie

knąć dostępćo swego biurka. łó napisane jegoa"rękął. 1 pa- rób tego! — *imióśiglos Balk.
— Niestety, nic się nie mogłem pier też poznał. „Teraz się т J p Ł

dowiedzieć — odparł zmieszany! wy- wszystko; S akies—-шзъаЪкna tej ecz Jarowy już go nie slysza

raźnie. — Widzisz, Tomiku, chcia- ćwiartce skreślił przed paru. godzina Wiyskoczył z, pokoju,  trzasnął

iem zadzwonić, lecz pomyślałem so- mi swoje: spostrzeżenia, p:zemawia-| drzwiami i pobiegł niemal przez ko-
bie, że tak czy inaczej... jące na niekorzyść Bundera: Miał jai | rytarzę nie DŻ się; "8" to, że
— Dlaczego kłamiesz? — zapy- zajsidowa: inspektorowi Niedźwia. | społkani po drodze niżsi funkcjo”

tał nagle i porywczo, nie spuszcza- dowskiemu. nariusze poliejie” łatwo zauwa:
jąc badawczego wzroku z przyja- Jednymskokiem znalazł się przy- żyć, żesię znajduje w stanie skrajne
ciela. biurku, porywczym ruchem dłoni go podniecenia.

Balk drgnął«mimowoli i mae zmiótł z wierzchu teczkę Balkaoraz Zapukał do gabinetu góry
parę dzienników*-na spodzie ujrzał |go i wszedł w momencie, gdy Nie-
starannie złożone aźwiadowski zawołał:

stował się.
— Czasem trzeba skłamać! —
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iurku.

stawne i śmieszne, a jednak gonie akta.prawy|.

mógł opanować,
Wreszcie nie wytrzymał — od

rozmowy z Balkiem minęły prawie

banknotów angielskich. Jego akta!
„— Corobisz, wariacie?.—:zapy-

tał Balk *kiwając smutnie. głową. —

uciął ostro i zimno. `
Glupie „gadanie! sių

człowiek zawsze mówi prawdę! —
zawołał gniewnie Jarowy..

— Wejść! je

 

XVI.
Inspektor był sam. Siedział po

zobaczyłem akta na Chciał
>. gdy wszedłem...

obrze — przerwał Niedžwia-
dowski. — Niech pan siada.
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udał się do kolegi. dKilka ka Balk stał milcząco,
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