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NADZWYCZAJNA KOMISJA DYSCYPLINARNA:
w Sprawie blokady,Uniwersytetu

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA, 3.11. W, tygodniu

bieżącym ma się odbyć pierwsze po-

siedzenie nadzwyczajnej komisji dys-

cyplinarnej, powołanej dla zajść w

czasie blokady Uniwersytetu. Ko-

misji przewodniczy prof. B. Nawro-

czyński. Urzędować komisja będzie

w śmachu Min, Wyznań Rel. i Oświe-
cenia P., dokąd wzywani będą za-

Proces w sprawie „Płomyka'”
(Telefonem od własnego korespondenta).

równo będący pod oskarżeniem stu-

idenci, jak i świadkowie.

Orzeczenia komisji będą ostatecz-

ne, nie ma instancji, do której moż-

naby się odwołać. :

Alkta wstępnego dochodzenia, wraz

z dokumentami, zostały już złożone

w Ministerstwie.

WARSZAWA, 3.11. W. Sądzie A- instancji, skargę apelacyjną Z. N.P.-

pelacyjnym odbyła się rozprawa w odrzucono.

procesie Związku Naucz. Polsk, prze- '_ Podobno motywy wyroku Sądu

ciwko „l. K.C." o artykuły w „Pło- Apel. są jeszcze bardziej niekorzyst-

myku“. Po catodziennej rozprawiene dla „Piomyka“ i Związku Naucz,

redaktor „l K, C.* został uniewin- Polsk., niż do wyroku Sądu Okrę-

niony, zgodnie z wyrokiem pierwszej | gowego.

Min. Poniatowski a ustawa leśna
(Telefonem sd własnego korespondenta).

WARSZAWA, 3.1I. We wtorek, ostro wystąpić przeciw uchwalonej

9 bm., ma się odbyć posiedzenie ple- zmianie co do użytkowania lasów, a

narne Sejmu. Między innymi na po- nawet rzekomo postawić kwestję

rządku dziennym znajdzie się projekt zaufania, To też prawdopodobnie

zmian w dekrecie Prez. Rzecz. o la- uchwała komisji budżetowej w tym

sach państwowych, oczywiście w punkcie będzie w Sejmie zmieniona.

brzmieniu, uchwalonym przez ko-. Poseł Dudziński, referentprojek-

misję budż, a wbrew stanowisku tu, odgraża się podobno w kulua-

min. Poniatowskiego. rach, że, gdyby Sejm zmienił uchwa-

W. Sejmie śród posłów kursują łę komisji, to zrezygnujez manda-

pogłoski, że p, Poniatowski zamierza tu..., ale tylko członka komisji.

Pieniądze Polaków. za granicą
(Telefonem od własnego korespondenta). ‚

WARSZAWA, 3.IL W czasie dys- ogłosić i zedrzeć z czoła odznakiza- |

kusji w komisji budżetowej Sejmu, sługi”. :

poseł Jedynak zwrócił się z zapyta- P. wicepremier Kwiatkowski od-

niem do ministra: .„Zapytuję pana powiedział: Te pieniądze są już z po--

ministra w sprawie kapitałów, loko- |wrotem w Banku Polskim, Tyle mo-

wanych przez Polaków zagranicą, p.|gę Panom w tej sprawiepowiedzieć. .

minister w roku zeszłym na posie- |Niczego nie obiecywałem i nazwiska

dzeniu Senatu oświadczył, (że ma tych osób nie będą ogłoszone. Ope-:

wykaz tych osób, że należałoby je racja była ciężka, ale została prze-'

prowadzona skutecznie,
SR" К-

Wilno,
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Budżet M
WARSZAWA, 3.11. Komisja bud-

żetowa Sejmu przystąpiła do obrad
|nad preliminarzem budżetowym mi-
nisterstwa skarbu.
Sprawozdawca poseł Hołyński za-

jął się rozpatrywaniem budżetu. o-
mawianego resortu od strony wpły-
wów. Ogólna suma dochodów, jakie
mają być w roku 1937/38, osiągnięte
z danin i monopoli, wynosi 1.922 mil.

 
bez monopoli 1.241 mil.

Wartość realna sumy podatków,
które mają wpłynąć w przyszłym ro-,
ku budżetowym, przekracza znacz-j
nie sumę podatków, które wpłynęły
w roku najlepszej koniunktury, t. j.
w roku 1928, i

Tak wysokie obciążenie musi
wpływać hamująco na poprawę na-
szej koniunktury w Polsce, a zatym i
na możność wpływów podatkowych.
Należałoby obniżyć natychmiast po-
datki. Wniosku takiego, niestety,
pos. Hołyński postawić nie może, z
uwagi na postulat równowagi bud-,
„žetowej. >

—

 

Omawiając stronę wydatkową.
pos. Hołyński stawia pytanie, czy
można oczekiwać od niej jakiegoś
odciążenia albo ulg dla społeczeń-
stwa. Oldpowiedź wypada negatyw
nie, zarówno bowiem od strony bud
żetu państwowego, jak i budżetów|
prawnó-publicznych, jakiegokolwiek
przesunięcia pod tym względem spo-
dziewać się nie należy, również w
dziedzinie ubezpieczeń społecznych
nic nie zapowiada jakiegokolwiek
odciążenia.

Równając wydatki z r. 1927/28
do r. 1937/38, przede wszystkim rzu-
ca się w oczy, że są one prawie iden-
tyczne, jeżeli chodzi o wydatki zwy-
czajne. Różnica wynosi zaledwie
30.000.000 zł. Wydatki personalne
wynosiły naprz. w r. 1927/1928 —
629.000.000 zł., w r. 1937/1938 —
665.000.000, wydatki rzeczowo-admi-
administracyjne w r. 1927/1928 —
88.000.000, w: r.1937/38 — 68.000.000.
Wydatki na emerytury i zaopatrze-,

 

, nia wzrosły ze 102 miln. do 168 miln.,'
obsługa wzrosła ze 186 miln. do 206.
miln. Referent stwierdza bardzo du-
ży wzrost zadłużenia w stosunku do

 

wpływ z danin publicznych

| ka p. Włodzimierza Wo:

'spodarstwo światowe od 1934 r., z

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ
FRANCISZEK FRLICZKA

WILNO, ul. ZAMxOWA Nr. 9 tel. 6-46

ATPM At A YA

inisterstwa Skarbu
Na wywody referenta odpowie-

dział i oświetlał budżet min, skarbu
wiceminister Grodyński, poczym to-

r. 1927/1928. To decyduje też o;
strukturze naszego budżetu.

W. konkluzji pos. Hołyński staje
na stanowisku, że nadszedł momenź| czyła się długa dyskusja.
do przystąpienia do generalnej re- W, komisji budżetowej Senatu о-
wizji budżetu, Ażeby. to umożliwić,|bradowano nad preliminarzem bud-
trzeba przede wszystkim przystąpić żetowym Min. Opieki Społ. i Fundu-
do rewizji wszystkich czynności, wy- | ezu Pracy.
konywanych przez państwo. !

 

Sytuacja na U. S. B.
wane ja na Uniwersyte- lire, obu stronach. :

cie przeszedł spokojnie. i do nieprzyjętych przy nowych
Na Wydziale Prawa: na I roku, z wpisach, to, jak ostatnio Ando

powodu niezgłoszenia się do zapisów my się, jeszcze tylko spraw dwu słu-
około 50 proc. słuchaczy, wykłady chaczy nie została wyjaśniona —
rozpoczną się dopiero w sobotę; na resztę przyjęto. +
roku II wszyscy proiesorowie choru- W, dniu wczorajszym dała się za-
ją na grypę. Wykłady odbyły się uważyć wzmożona „opieka'” policji.
tylko na II i IV roku, przy; czym Gmach Główny, zakłady na Zakre-

 

„warto zanotować, że w dniu wczo- towej, Objazdowej i kliniki na Anto-
rajszym żydzi nie zjawili się na wy- kolu otaczał dyskretny (co 20 m.
kłady, tylko na wykład prof. Gut- dwóch policjantów) kordon. Przy
kowskiego przyszedł jeden i prowo- zakładzie na Objazdowej ponadto re-
kacyjnie zajął miejsce po stronie zydował w jednej z bram oddział o-
prawej. koło 30 policjantów, z komisarzem

Na Medycynie: Na młodszych la- na czele. Złośliwi twierdzili, że po-
tach żydzi siedzieli po stronie lewej, dobna aleja prowadziła od Domu A-
jedynie na roku V, na wykładzie do- kademickiego i Gmachu Głównego
centa Abramowicza, żydzi zjawilisię U.S.B., a także, że w Urzędzie Śled-
w dużej ilości i prowokacyjnie zajęli czym stały „pod parą“ dwa samo-
„miejsca po stronie prawej. Podobne chody, pościgowe.
usiłowania na chirurgii zostały w za-, Ogólnie daje się zauważyć jesz-
rodku stłumione, dzięki zdecydowa- cze pewne podniecenie w związku z
nej postawie młodzieży polskiej. prowokacjami żydowskimi i nerwo-
Na Farmacji i na Rolnictwie żydzi wością władz policyjnych, jaknp.fak-

siedzieli po stronie lewej tem spisania jednemu ze studentów
Na ćwiczeniach matematycznych, ! protokułu za noszenie odznak (czap-

dzięki małej w dniu wczorajszym ki) legalnej organizacji  studenc-
frekwencji Polaków — żydzi siedzie- kiej. (s)

Zwolnienie z Berezy narodowca
WARSZAWA, 3.IL Decyzją p. mi- sca odosobnienia w Berezie Kartus-

nistra spraw wewnętrznych zwol- kiej działacz Stronnictwa Narodowe-
nionych został w dniu 3 bm. z miej- go powiatu mińsko-mazowieckiego

Albin Organiński.

175 miliardów strat
Konsekwencje socjalne kryzysu światowego
W, Genewie wydana została książ- — 120 mild. dol., licząc w dolarach

kiego o sile nabywczej z 1913 r. oraz
p. t. „Konsekwencje socjalne kryzy-| 149 — 176 mild. dol., licząc w dola-
su', W) książce tej oblicza autor, że| rach o sile nabywczej z 1928 r.

globalne straty, poniesione przez go- Autor zauważa, że mniej ;więcej
tyle samo kosztowała wojna świato-

powodu kryzysu, sięgają kwoty 100' wa.
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Zajścia na
Pisma żydowskie donoszą:
„Już kilkakrotnie usiłowali en-

decy ostatnio sprowokować napady
podczas targów, ale dotąd to się im
nie udawało w takim stopniu, jak
ubiegłego czwartku. Zaraz na po-
czątku targów grupy pikiet endec-
kich poczęiy swobodnie hulać, od-
rywając klientów - chrześcijan od
straganów żydowskich i nie do- į
puszczając ich więcej do straganów,;
należących do żydów. Gdy jedna z;
grup usiłowała oderwać klienta od)
straganu Sz. Złotnika, ten ostatni o-;
depchinął agitatora endeckiego ij
wezwał go do odejścia.

Endek rzucił się z kijem do bój-|
ki. Wnet przybyły całe grupy, u-.
zbrojone w pałki kamienie i drągi
żelazne, i poczęły bić żydów ze
wszystkich stron. Straganiarze 2у-
'«owscy poczęli pakować swe towa-
ry i uciekać z targu. Bojówki poczę-
ły wnet agitować chłopów, wołając:
„Bić żydów!”.

Tłum został podburzony i przy-
stąpił do rozrzucania straganów. Ży-
dzi zostawili towary na pastwę losu
i uciekali. Dziesiątki żydów pobito i
poraniono, wiele towaru zrabowano,
wyłbito dziesiątki szyb.

‚ | Miejscowa policja nie mogła sa-

targu
ma zlikwidować zajść, wobec czego
wezwano policję z Wielunia. Było
już jednak za późno. Komisarz z
Wieluniu wszczął śledztwo. Endecy
twierdzili że to żydzi wywołali bój-
kę i wskazali na wspomnianego wła
ściciela straganu Sz. Złotnika że to
on bił chrześcian. Policja aresztowa-
ła Złotnika i 2 endeków.

 

w Działos

MLEa ZOO

zynie
Jak donoszą z Działoszyna sytu-

acja miejscowych żydów jest opła-
kana. Z powodu ostatnich zajść i do-
Kkuczliwych mrozów, cierpią oni giód
i szerzą się wśród nich epideinie.
Warszawski komitet pomocy wysłał
do Działoszyna delegata z większym|
transportem produktów żywnościo-
„wych, jednak dalsza pomoc w natu-
rze jest jeszcze konieczna.
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Aresztowania
MOSKWA, 3.1. Krążą coraz bar-

jdziej uporczywie pogłoski o areszlo-
waniu ljina, sekretarza Postyszewa,
kandydata na członka politbiura i
sekretarza C. K. partii ukraińskiej.
iljim podejrzany jest o działalność
opozycyjną.

Została podobno aresztowana cór-
ka Radka. '

Žona rozstrzelanego Serebriako-
wa, drugie voto Sakoinikowowa, kió-

į

 

į

 

Braki polskiego handlu
Konsumenta nie siać na drogie towacy

czenia kupującemu produktu naj- Antkom i Waruśkom. To przecież
wjiższej jakości jest zasadniczo zdro klient masowy, a taki dyktuje zazwy

wa — posiada ona jednak „ale” (i to czaj warunki i napewno kilkadzie-

Przed kilku miesiącami odbyła
się w Chrześcijańskim Związku Kup
ców i Przemysiowców konierencja,
na której wyjaśniano przedstawicie-
lom prasy, ciaczego u kupców chrze-
ścijan towary są droższe. Istotnie —

wylkazano wówczas, że towary u

chrześcijan są lepszej jakości, że po-

dobny gatunek u żydów jest droższy,

1 & @& А jednak — niewyjašniono
wszystkiego.

Nie wyjaśniono dlaczego kupie-
ctwo polskie nie opanowuje: handlu

tamcetą, a szkoda. — Chęć dostar-

 

MiĘdZYNUKO
MANILLA 3.ll. Stolica Filipin,

wita legata apostolskiego kard.|
Daughert z Filadellii, który tu przy-
był z Rzymu na statku „Conte Ro-
se” wraz z całą delegacją europej-
ską na międzynaroaowy kongres
eucharystyczny w Maniili. Wśród
poczty dostojników kościelnych jest
kilkudziesięciu biskupów i setki du-
chowieństwa świeckiego i zakonne-
go. Delegacja polska nie liczna.
Księża arcybiskup Sapieha, biskupi
Kubina i Przeździecki oraz kilku

- księży. Legata papieskiego przyjął
arcybiskup  Maniili w otoczeniu
przybyłych ze wszystkich stron świa
ła i wiernych w porcie, z kiórego
został on przewieziony do siedziby|
metropolitalnej, po czym został оп)
przeprowadzony do Bazyliki Kate-
dralnej, gdzie po adoracji Najśw. Sa-
kramentu, wobec wypełnionej świą-

(OWY kongres eurystyczny
tyni został powitany: serdecznie.

MANILLA 3.11, Międzynarodowy
kongres eucharystyczny zgro:
kilkaset tysięcy katolików całego

świata. Że wzślędu na różne ośra-

niczenia paszportowe i dewizowe

udział Europy w kongresie jest mini-

malny, Więcej jest Amerykanów.

Poza tym bardzo liczny udział biorą

narody egzotyczne, a więc Japonia,

Chiny, Indje i cała Polinezja, a więc.

kraje misyjne, Będzie to olbrzymia

rewia ras kolorowych, które dotąd

takiej manilestacji religijnej poza

Kartaginą w Tunisie nie miały.

Mejscem masowych uroczystości,

nabożeństw i procesji będzie plac

Luneta. Na zakończenie kongresu,

które się odbędzie w dn. 7 bm. spo-

ćziewane jest orędzie i błogosła-

wieństwo Ojca św. >

Nowy rząd japoński
TOKIO 3.1. Ag. Domei donosi:

dn. 2 bm. nastąpiło przekazanie u-
rzędowania przez b. premiera Hiro-
tę nowemu premierowi gen. Hajaszi.

Q godz. 15-ej premier Hajaszi, który
prowizorycznie objął tekę spraw za-
granicznych, przejął urzędowanie
od min. Arita. W innych minister-
stwach przejęcie urzędowania od-

było się w godzinach popołudnio-
wych. Nowy gabinet zebrai się dziś
z rana i postanowił: 1) zwrócić się
do izb, aby odroczyły się wiasnymi

Transporty sprzętu wojennego ,

decyzjami do 10 bm., 2) wycołać

projekt budżetu i projekty nowych

kredytów przedstawione izbom

przez poprzedni rząd, a opracować

wzamian nowe projekty, 3) nie! ob-
saczać wakujących stanowisk. pod-

sekretarzy stanu parlamentarnych,

4) opracować program nowego ga-

binetu w ciągu 5 dni i 5) posiedze-

nia gabinetu odbywać do dnia 10

bm. codzień, a następnie trzy razy

na tydzień.

z Ameryki do Hiszpanii

NOWY JORK 3.11, Pisma dono-
$zą, że stronnicy rządu hiszpańskie-

go zamierzają wyekspediować do

Hiszpanii transport sprzętu wojen-,

nego wartości 1.660.000 dolarów.

Podobno do Nowego Jorku przybyć
ma na parowcu „Berengaria' atta-

chć wojskowy! hiszpański z Walen-
cji mir. Hernandez Balonas, aby

starać się o wywóz z St. Zjednoszo-
nych do Hiszpanii 10.000 karabinów
i 100 milionów naboi. Departament
stanu nie traktuje poważnie tych
wszystkich pogłosek.

W. nadchodzący piątek odpływa
do Meksyku zairachtowany statek,
ale ekspedytor ma wszelkie papiery
statku i towarów w porządku.

pe T ii k a i ai PORAZЕ

ŚNIEG W MEDIOLANIE.

Dziwnie wyśiąda plac katedraliy w M
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Xtedician

10.88: kktūrym

spadły śnieg zmiecioęco w uiewielkie kupki.
ed na

nie jedno), a jest nim brak zrozu-
mienia obecnych warunków, tak e-
konomicznych jak i
nych. £ najwyższą jakoscią łącz
zazwyczaj i cena najwyższa,
taką nie może sobie pozwolić dzi-|kości towaru.
siejsze zubożałe społeczeństwo. Tłu| świadomie nadają

psychologicz-
y się|także zdać sobie sprawę z taktu nie-
a na|uświadomienia konsumenta co do ja

siąt razy więcej kupuje, niż warstwy
zamożne.

Prócz tych dwóch rzeczy musimy

Producenci tandety
swym wyrobom

„ZEK ZEP PAZ ба

maczenie komuś, mającemu 40 zi., wszelkie cechy towarów sslidnych.
korzyści, jakie on i jego potomko-, Zazwyczaj dopiero porównanie i do-
wie odniosą dziękki kupnu szafy za | kładne zbadanie pozwala na ustale-

świeżo, wicz.

sio złotych chybia całkowicie celu,
gdy zdobycie tych brakujących 60
złotych jest dla niego niemożliwoś-
cią wręcz lizyczną. Može za rok, za

dwa lub dziesięć tat stać go będzie
na kupno rzeczy lepszej — narazie
ma złotych czterdzieści i chce za nie
Ikupiė szalę.

Przykladėw na tego rodzaju nie-

do potrzeb klienta można dawać ty-

I nie jakości jesnakich ma pierwszy
rzut oka przedmiotów.

A jakże często konsument jest
wprost zdany na łaskę i niełaskę
kupca, gdyż jakość towaru może u-
stalić dopiero fachowiec — i to po
źmudnem badaniu.

Tutaj największe tryumfy odnosi
mityczna taniość sklepów žydow-

macziłi jostosowanie się polskiego handlu skich Sprzedaże z 40 procentowym
jzarobkiem i jednoczesnem twierdze-

siące. Jedynem lekarstwem jednak| niem, że sprzedaje się o 20 proc. ta-
będzie stworzenie szeregu placówek
posiadających przedmioty  wpraw-
£zie gorsze, lub prostsze, Je tańsze.
Ž tem trzeba się liczyć, gdyż w kon-
sekwencji klienta zagargiają ulice:

Końska, Rudnicka, Niemiecka i t.d.
Obok zubożenia nalęży wziąć

pod uwagę przy reorganizacji handlu

także i specyliczną psychikę obec-
nego konsumenta. Jest nią (nie raz
poprostu chorobliwa chęć dorów-
nania przynajmniej powierzchownie
warstwom zamożniejszym.
—Bogate panie noszą jedwabne

pończoszki — czemuż garkotłuk nie

może sobie sprawić „cielnej poń-
czochy”.. Pokojówka ścierała ku-
rze na eleganckich meblach — wyj-
dzie za montera, lub fryziera, no i
naturalnie nie zechce miej w miesz-
kaniu prostych sprzętów. Na ele-
ganckie i solidne nie stać — a więc
niech będzie najgorsza tandeta —
byle choć troszkę podobna. Psycho-
zy tej nie mażna lekceważyć. O jej
istotnieniu nagminnem świadczą set-
ki sklepików żydowskich. Sprzedają
one ohydną tandetę, tandetę pozba-
wioną jakiegokolwiek smaku este-
tycznego, aie sprzedają ją w ogrom-
nych ilościach i podczas gdy maga-
zyny z solidnemi wyrobami świecą
(pustką, handlarze od tantedy robią
doskonałe interesy. I tutaj tłumacze
nie nic nie poradzi. Trzeba pogodzić
się z psychozą i wyjść na spotkanie

| P. Mandelboum-Drzeoelshi
W prasie polskiej poawiły się

niedawno zarzuty pod adresem jed-
nego z przywódców Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, p. St. Men-
išelbauma-Drzewieskiego, który w
pierwszych latach rządów  bolsze-
wickich w Rosji był współpracowni-
kiem komisariatu ludowego Z.S.S,R.

W związku z tymi zarzutami p. Drze

cielski“ (Nr. 19) — podał się do
dymisii ze stanowiska przewodniczą
cego sekcji szkolnictwa średniego
Z. N. P. Zarząd tej sekcji nie przyjął
rezygnacji swego prezesa, opierając
się na wyroku „sądu honorowego”.

| który głosi, „że działalność społecz-
na i polityczna p. Drzewieskiego w

  

| Sensacyjna skarga b. prezesa ra-
„ dy ministrów „Janusza Jędrzejewicza
| wpłynęła do Sądu Okręgowego prze
iciwko redaktorowi Klaudiuszowi
| Hrabykowi o zniesławienie w Iwow-
jskim „Dzienniku Polskim".
| Skarga związana jest z odbytym
iprzed rokiem w Warszawie zjazdem
j organizacji pracy obywatelskiej mło-
idzieży „Straż Przelinia', któremu
|przewodniczył b. premier Jędrzeje--

„Dziennik Polski“ wydruko-
"wał sprawozdanie z obrad  zjazdu,

 

wieski — jak donosi „Głos Nauczy-

Czy „Straż Przednia
demoralizuje młodzież szkolną?

niej, niż w sklepach chrześcijań-
skich, nie są rzadkością.

Należy tylko podziwiać naiwność
tego, kio wierzy w możliwości filan-
tropii przy sprzedaży. W tym wy:
padku kupiectwo polskie może prze-
ciwdziałać przez rozszerzenie osor-
tymentu towarów, lub w ostatecznoś
ci przez posiadanie egzemplarzy po-
równawczych. Niech klient sam prze
Ikona się namacalnie, jak wyglądają
„tanie”* towary, — a może mu wów-
czas odejdzie chętka korzystania z
usług „filantropów”.

Czesław Ślesicki.

w Moskwie
rą aresztowano jeszcze przed zatrzy”
niem męża, zostaia jakoby wysłana
na wyspy Sotowieckie. Koła oticjal-
ne w sprawie tyca pogłosek, nie mo-
ёа uazielić żaanych  iniormacyj,
siwierczaą jedynie, że Sokoiniso-
wowa w czerwcu r. ub. zostaią usu-
nięta z parui i ze związku pisarzy
sowieckicn.

Aresztowanie córki Radka i ze-
słanie Sokolnikowowej jest bardzo
prawdopodobne. Sowiecki ikodeks
karny) przewiduje, że pełnoietni
członkowie rodziny przestępcy, bę-
dący na jego utrzymaniu w chwili
speinienia przestępstwa, podlegają
pozbawieniu praw wyborczych i ze-
śianiu w Odiegie rejony Syberii na
przeciąg 5 lat.

 

Kionika teiegraficzna
** W stanie zdrowia Ojca św. nie za-

szły żadne zmiany” Poprawa, która, zazna-

czyła się w obiegu krwi w chorej nodze,

utrzymuje się.

** belgjski minister pracy Delattre wy-

raził zgodę na sprowadzenie 2000 górników

cudzoziemców do kopalń belgijskich.

** Rzym. Dn. 30 stycznia 18 kompania

batalionu alpejskiego „Dronero'” została za-

sypana lawiną, która stoczyła się ze stoków

góry Rocca Meja. Zasypany został oficer,

dwóch podoficerów oraz 20 żołnierzy. Od-
działy ratunkowe ocaliły życie pięciu żoł-

nierzoem.

* Na całym wybrzeżu połskim nastąpiła
gwaitowna odwilż. Pada deszcz. Na morzu

unosi się gęsty opar mgły.

** Przebywający w Warszawie guberna-

tor rumuńskiego banku narodowego, p. Con-

stantinescu, był przyjęty na audiencji przez

Pana Prezydentaa R. P. na Zamku.

** Przed kilku dniami grupa studentów

Litwinów Akademii Górniczej napadła i po-

biła do krwi studenta Polaka Józeła Rojce-

wicza, wznosząc przeciwpolskie okrzyki

Napastnicy, w liczbie kilkunastu, zbieglt

Rojcewicz odniósł poważne obrażenia ciała.

 

BZIĘCKO POLSKIE—
W POLSIUEJ SZKOLE
PO BUGAa
OLSK

 

Strajkujący robotnicy samochodowi
w Ameryce ogłosili głodowkę

NOWY JORK 3IL Okupujacy
iabryki Chevrolet w Flint oświad-
czyli wczoraj prasie, że odtąd strajk
ckupacyjny staje się strajkiem glo-

'"Adw. Szurlej będzie
bronił Parylewiczowej

Jak się dowiadujemy, znany! war;
szawsiki adwokat, Stanisław Szurlej,
został zgłoszony u władz sądowych
jako obrońca Wandy Parylewiczo-
wej w jej głośnej aferze.

r

Związku Socjalistycznych Republik
Rad była podyktowana względami
iceowymi i nie była wymierzona
przeciwko polskości”.

„Sąd honorowy” nie zaprzecza
zatem, że p. Drzewieski był urzęd-
nikiem sowieckim, tylko stwierdza,
"że zajmowanie powyższego stanowi-
|ska było podyktowane względami
„ideowymi”. Charakterystyczne jest
dalsze zdanie wyroku „sądu honoro-
wiejgo”, w którym się mówi, że dzia-
łalność p. Drzewieckiego w ZSSR
nie uszczupla jego prawa „do wystę-
powania w obronie swoich obecnyci:
poglądów".

A więc wyraźnie: p. Mendelba-
um - Drzewieski — „ideowym“ zwo-
lennikiem ustroju komunistycznego.

 
!

3

, zującemu

|
|

||

dowym. Przed gmachem fabryki u-
stawiono 8 karabinów maszynowych
i placówki żołnierskie, które nie do-
puszczają dostawy żywności do fą-
bryki. Przewódca związku zawodo-
wego Lewis opuścił Waszyngton i
udał się do Flint, aby zorganizować
opór przeciw wyrokowi sądu, naka-

robotnikom ewakuację
fabryki.

wojska Czang-Sue-
Lizrga zajęły Sian-Fu

SZANGHAJ 3.1. Żywioły skraj-
ne i stronnicy Czang-Sue-Lianga о-
panowali całkowicie położenie w
Sian-Fu. Oświadczają, że nie do-
puszczą do wkroczenia wojsk rządu
nankińskiego i domagają się powro-
tu marsz. Czang-Sue-Lianga do
Sian-Fu.
SL L i ai ьы

„NOWE REKORDY W DAVOS.

 

ik

„publikując, że zebrani z udziałem p.“
Jędrzejewicza i innych oficjalnych o- ;
sób, powzięli uchwały rozwiązania

| „Straży Przedniej”, gdyż demorali-
"zuje tylko młodzież szkolną.

Jak głosi skarga sądowa, takiej
uchwały rozwiązania „Straży Przec-
«niej nie powzięło, a podana przez;
„„Dzienn:k Polski" motywacja w _naj-
wyższym stopniu poniża „Straż
Przednią' i p. Jędrzejewicza, który
w imieniu własnym domaga się uka-
rania dzienaikarza.

  

Norweg Enśnestanten poprawił re-
kord w biegu na 309 m. o 1/10 sekun-
dy. Norweżka Leila Schon-Nielsen
ustaliła cztery nowe rekordy: na
500 m., 1006 ma., 3000 m, i 5609 my,

 



APEL ŻYDÓW
DO ZAGRANICY

Dowiadujemy się z  telegramu
PAT-icznej, że Żydzi rozpoczęli w

S:anach Zjednoczonych gwał.owną

propagandę antypolską, oskarżając

naród i rząd polski o działania anty-

semickie. Prowadzą kampanię w

prasie i przy pomocy zebrań.Niedaw-

no odbył się w Nowym Jorku wielki

zjazd żydowski, na którym przema-

wiał znany jeszcze z czasów konfe-

rencji pokojowej rabin Wise, który

poddał „surowej” ocenie mowę min.

Becka, wygłoszoną w Sejmie.

„Jest tedy rzeczą jasną, że wobec roz-

woju akcji przeiwżydowskiej w Pol-

sce politycy żydowscy postanowili

odwołać się do „opinii światowej” +

wywierać nacisk na Polskę przez

czynniki obce.

Robią to oni nie po raz pierwszy

nie tylko w stosunku do Polsk::
Maiąc wpływy na opinię różnych na-

rodów i na rządy różnych państw,
nie zaniedbują Żydzi n'śdy wyzyska-

nia tych wpływów na rzecz swoich

interesów. Mają przy tym ustalony
zwyczaj przesadzania w sposób po-

tworny tego,.co się dzieje, posługu-

ją się fałszami i przekręceniami. Pa-

mię'amy dobrze wiadomości o pogr”-
mach, których nigdy nie było w za-
raniu istnienia odbudowanego pań-

stwa polskiego, wiadomości ilustro-

wane fotografiami, przeds'awiający-

"mi rzeczywiste pogromy w Rosji car-

skiej.

Jest oczywiście rzeczą konieczną

prostowanie tych fałszywych wia-

domości i oświecanie opinii publicz-

nej (nieżydowskiej) w innych krajach

o rzeczywistości polskiej i o głębo-

kich przyczynach, jakie stawiają

wobec narodu polskiego zagadnienie

żydowskie. Spełnienie tego obowiąz-

ku spada w pierwszej linii na rząd
polski i jego organy w innych krag

jach.-
* Nie należy się jednak łudzić — ale-

cja żydowska przeciw Polsce nie u-
stanie, będzie istniała tak długo, jak

długo naród polski będzie dążył do
prowadzenia polityki polskiej a nie

żydowskiej, jak długo trwać będzie

"walka Polaków o wyzwolenie się od
wpływów żydowskich na terenie kul-
turalnym, społecznym i gospodar-

* czym. A że te dążenia i ta walke

fuż nie ustaną, a ód ich rezultatu za-

leży wielkość i przyszłość pańs'wa
polskiego, więc trzeba się pogodzić z

faktem os!rej akcji żydowskiej prze-
ciw Polsce na terenie międzynaro-

dowym i wejść na drogę przeciw-

stawienia się i zwalczania tej akcji.

" Nie należy przede wszystkim prze-

ceniać jej znaczenia i wpływów ra

naszą politykę i nasze interesy. W

ciągu bowiem ostatnich lat piętnastu
wiele się zmieniło i w Polsce i w
Świecie Polska nie jest już owym

Pe:zątkującym państwem, wzmocni-

ła się, okrzepła i może sobie pozwc-
lic na śmiałą obronę swych intere-
sów. W/ swiecie zaś ogromnie zmala-
ła potęga żydowska. Najprzód dlate:

go, Że istnieje już cały szereś
państw, ną które Żydzi nie mają ża-

dnego wpływu. a powtóre dlatego, że
uległa rozkładuwi gospodarka świa-

towa, która była terenem nieośrani-
czonych wpływów żydowskich. Lat
temu piętnaście mógł na kogoś zro-
bić w Polsce wrażenie argument —
nie dostaniemy pożyczki w Amery-
ce; dziś wiemy. wszyscy, że i tak po-
życzki nam nie dadzą, a sposoby ną-
cisku gospodarcześo są bardzo ogra-
niczone. Nie ma tedy powodu żywie-
nia przesadnych obaw co do szkodli-
wych dla nas następstw owego
„gewał'u”, jaki się rozpoczyna prze-
ciwko Polsce w innych krajach.

Nie można jednak na te działan'a
żydowskie pa'rzeć obojętnie i bez-

ezynnie. Trzeba im przeciwdziałać, a
szkodliwe ich następstwa  sprowa-
dzać do jak najmniejszych rozmia-
rów. Na to zaś są dwa wypróbowane
i niezawodne sposoby. Pierwszy, to
dobre informowanie niezależnej od

Żydów opinii publicznej” w innych 

SO i —- e mtEeBo "a

SPRAWA ANGOLI:
Zaiste zadziwiająca: jest -bujność

wyobraźni „fabrykantów. fałszywych
pogłosek" w obozie międzynarodo-
wego „fołksfroniu”.Nie ma prawie
tygodnia, by świat nie został zaalar-
mowany jakąś niezwykle sensacyjną
wieścią, siejącą zamętw europejskiej
opinii i przynoszącą propagandzie
„tołkstrontu” jakieś korzyści — któ-
ra następnie okazuje się wyssaną z
palca. -
Szczytem wszystkich „wyczynów”

tej propagandy. była niewątpliwie
sprawa owych wojsk niemieckich w
Marokku hiszpańskim, już, już, rze-

| komo, odstąpionym przez Hiszpanię
| Niemcom. Sprawa ta. zaalarmowała
całą światową opinię; zdawało się, że
słychać już było chrzęst botowych e-
skadr kilku mocarstw, będących
rzekomo w drodze na wody Marok-
ka, aby tam „ra'ować sytuację”.
I oto minęło ledwie parę dni, gdy o-
kazało się, że sprawa politycznej pe-
ne'racji niemieckiej do Marokka jest
sprawą w ośóle nie istniejącą.
J szcze nie ucichła sprawa Marok-

ka, jeszcze. nie przebrzm'ało echo
kompromitacji tych licznych dzien-
ników i ośrodków. politycznych.
które bezkrytycznie dały s'ę w tej
sprawie użyć za narzędzie propa-
$andzie, zwalczającej narodowy rząd
hiszpański — gdy wypłynęła na po-
rządek dzienny nowa sprawa podo-
bneśo typu: sprawa portugalskiej ko-
lon'i Angola. 4
Gruchnęła po świecie wieść, że

, Portugalia odstępuje Angolę Niem-
comw 99-letnią dzierżawę, to zna-
czy, de facto, robi z tej kolonii Niem-
com.prezent, ratując tylko pozory u-
trzymania nad nią swej suwerenności.
Wymieniano już szczegóły układu.
Bal! wyliczano juž im'ennie niemiec-
kie firmy, które w najbliższym czasie
miały się zająć eksploatacją bogactw

nóoli.
Oczywiście. nic na świecie nie jest

wieczne. Skoro mogła  Andl'a
przyjść na m'ejsce Francuzów w Ka-
nadzie i Indiach, na miejsce Poriu*
galczyków w tychże Indiach, na
miejsce Holendrów na Przylądku Do-
brej Nadziei, — skoro mogły S*any
Ziednoczone przyjść na miejsce Fran-
cji w Luizjanie, Meksyku, w Ka»l'for-
nii i Teksasie, H'szpanii na Filipi-
nach, Rosji na Alasce, — skoro mo-

JUTRO ""5
dodajemy do każdych 10. pączków,
Przy kupnie .20-tu dodajemy 2 pączki
darmo, przy 30-tu — itod

 

 
  

gła Rosja przyjść na miejsce Polski

na Ukrainie, a Japonia na miejsce

Rosji na Sachalinie i w Mandżwrii —

to teoretycznie nic nie stoi temu na

przeszkodzie, by Niemcy przyszły

kiedyś na miejsce Portugalczyków w
Angoli. 9
Tylko. że trzeba być bardzo naiw-
nym, aby móc przypuścić, iż Portu-

galia odstąpi Angolę kofhukolwiek—-

dobrowolnie.
Angola — to nie jest byle skrawel:

obcej ziemi, który się z lekkim ser-

cem odstępuje, albo odprzedaje, iak

na cele spekulacyjne kupioną parce-

lę podmiejską. Angola — to jest

wielki szmat portugalskiej historii .

Angola — to jest ważny etap na

wielkim, portugalskim szlaku poli-

tycznym i handlowym „wiodącym do

Indyj. Po raz pierwszy s'ąpnęła por-

tugalska stopa na angolskim wybrze-

żu w roku'1484, to znaczy w osiem

lat po drugim pokoju toruńskim, k*6-

ry nam oddał Pomorze! Jeszcze żył

zapewne w owym roku niejeden z u-

czestników bitwy pod Grunwaldem!
Dzisiejszą stolicę Angoli, miasta

Loandę, założyli Poriugalczycy w ro-

ku 1574, to znaczy jeszcze przed

ws'ąpien'em Batorego na tron Po!-

skil A przecie o tym nie zapominaj-

my, że szlak Vasco de Gamy—szlak'

do Indii — był w dziejach Por'ugali:

czymś z pewnością n'e mniejszym,

niż w -dzieiach naszych nasze szlaki
Jaciełty i Jag'ellończyka ku  uiściu

Wisły i nasz szlak Batoreśo na Połock.

Nie jest również Angola byle iakim

kraik'em „którego nie war'o jest bro-

nić. Jest to krai duży i bośaty. An-
gola ma 1.255.775 kilometrów kwa:
dra'owych obszaru, fo znaczy tyle,
co Niemcy, Włochy, Polska i Por'1-
galia — razem wz'e'e. Ludności li-
czy Angola 4.120.000, to znaczy
dwie trzecie tego, co sama Portuśa-
La. Pod względem śospodarczym jest
kra'em niezwykle bogatym.

Prowincji tych rozmiarów i tego
znaczenia nie ustępuje s'ę nikomu
dobrowolnie, Nawet, gdyby się nie
bvło jej pos'adaczem od pięc'u stule-
cil To też nie ma mowy, by Portusa-
lia odstąviła Angolę Niemcom dobro-
wolne. A tak samo —"dziš, w chw'li,
gdv Niemcy i Portugalia znajdują s'ę
politycznie w jednym obozie, wsnól-
nie popierając narodową H'szpanię—

ZIEMIAŃSKA

 

jest zupełną fantazją przypuszczenie.

by miał między Niemcami a Portuga-
lią wybuchnąć o Angolę konflikt.
Było rzeczą do przewidzenia, że

„sprawa” zaboru Angoli przez Niem-
cy okaże się równie zgodną z praw-
dą, co „sprawa” zaboru przez Niem-
cy hiszpańskiego Marokka.
To'eż oświadczenie rządu portu-

galskiego, že „Angola nie iest ani na
sprzedaż,ani do wynajęcia” i że wie-
ści o dopuszczeniu N'emców do jej
eksploa'acji na jakichś wyjątkowych
prawach, są wyssane z palca — nie
budzi zdziwienia.

 

 

 

Przegląd prasy.
ŚLAMAZARNOŚĆ INTELIGENCJI

Nasza młoda inteligencja ucieka ze
wsi i małych miast. Jest to jedna z
przyczyn słabej organizacji życia
społecznego i gospodarczego prowin-
cji a w województwach o ludności
mieszanej przyczyna słabości żyw'o-
łu polskiego. „Goniec Warszawski”

GRYBA BRZEZIE! NIE
BÓLE GŁOWY,ZĘBÓW:t»
JĄDAJĄĆ GRYGIALNCA PROSTKÓW12 ease 1 .KOBUTKIEM
PATRZCIE „JĄKIEPRUSŁKI.WAM DAJĄ

„MIGRENO-NZAVOWM"2KOSYTKIKN

Paoitu: „1ERENO-KTRYOM"tąreż|wTAPLSMASĄ

  

zamieszcza na ten temat szereg słu-

„|. uwag:
„Młoda intel:gencja mał

wiona jest cech ofensywnych.
zaa swoich ojców i

Iska pozba-
Niczym ne

dzadów,
tórzy w ciężkich warunkach krzewil |

o prowincjonalgych dz'urach

Aałopolski Wschodniej i staczal: na-

miętne i uporczywe boje o dusze ludu

polskiego z Ukraińcam . BA
Te same narzekan'a powtarzają się w

Wolami trzeba ściągać —

polskość

Konśresówce.

um Hf PĄCZEK DARMO
Mazowiecka 12, Marszałkowska 114 i 66,
Wierzbowa 7, Jerozolimska 8,

Ujazdowska 22, Filtrowa 64.

 

Armia zdala od polityki
Oibrzymi wysiłek Francji

w kierunku dozbrojena powietrzn?go
PARYŻ (PAT). Izba deputowa-

nvch obradowała we wtorek w dal-
szym ciąśu nad interpelaciami w
"sprawie obrony narodowej. Komuni*
sta Gitton oświadczył, że stronni-
ctwo jego nie będzie się domagało
redukcii „czasu: służby wojskowej, li-
cząc się z potrzebami obrony naro-
dowe. Roda

Następnie zabrał głos min. Pierre
Cot. Na wstępie swego przemówie-
nia dziękował on tym wszystkim, któ
rzy W interpeldcjach swych podkre-
ślili znaczenie: broni powietrznej w
dziedzinie obronv. narodowej. Na-
stępnie, stwierdziwszy, że Francja
posiada jedno z naisilnie'szych lot-
nictw w świecie, zobrazował pokrėt-
ce postępy, uczynione w tej dziedzi-
nie w ostatnim półroczu, Ilość samo-
lotów, których można używać w pier
wszych liniach, powiększyła się w
tym okresie czasu o 17 proc., zapa”

krajach, Opinia zaś taka istnieje już

wszędzie i nie będzie głucha na to.
co będzie do niej mówione w Polsce.

Drugi zaś, to pokazanie Żydom, że

mury polskiego Jerycha nie runą od

wrzawy, jaką będą robiliw świecie.

Ich akcję przeciw Polsce trzeba o-
świetlić jako działanie szkodliwe dla
naszego narodu i państwa i wypro-
wadzić stąd odpowiednie konse-

kwencje, to znaczy wzmocnić polity-
kę i akcję, zmierzające do wyzwole-

nia naszego narodu z pod wpływów
żydowskich. Gdy się Żydzi przekona-
ją, że wszystkie ich zabiegi na tere-
nie międzynarodowym nie tylko na

nie się nie przydają, lecz przeciw-
nie, przyczyniają się do oświecenia
opinii polskiej o celach. i "metodach

*teorologicznymi.

 

sv amunicji o 50 proc., uzbrojenie zaś

о 70 procent. Wysiłek żadnego.z
państw w kierunku dozbrojenia po”
wietrznego nie może być porównany

z tym, co uczyniła Francja w tych
sześciu miesiącach. Nasiępnie przed-
stawił min. Cot postęby, uczynione
w kierunku upaństwowienia zakła-

dów przemysłowych, co zapobiegło

jakiejkolwiek spekulacji giełdowej w
dziedzinie dozbro:enia.

Odpowiadając na jedną z interpe-

lacyj. stwierdził min, Cot, że pewne

przesunięcia w oficerskim korpusie
lotniczym wywołane zostały koniecz-
nošcia odmłodzenia tego korpusu.
Równocześnie zostały kadry oficerów
lotniczych znacznie powiększone. W

rozmieszczeniu nowych centrów lot-
niczych kierowano się względami me

Nowa ordanizacja
miała na celu nadanie armii lotniczej
w czasie pokoju struktury bojowej.

polityki żydowskiej i przyśpieszają
akcję wyzwoleńczą w Polsce, wów-

czas przycichną i będą ostrożniej-
si. Pouczającym przykładem pod tym

względem jest zachowanie się Żydów

wobec Niemiec współczesnych. Są
oni wprawdzie wrogami Hitlera i na-

rodowego sacjalizmu, robią, co mogą,
by ruchowi narodowemu w  Niem-

czech szkodzić, lecz zaprzestali gło-
śnej i kałaśliwej akcji antyniemiec-

kiej w świecie, a polityka niem'ecka
jakoś czuje się dość dobrze, mimo, że

ma Żydów przeciwko sobie.
Róbmy tedy dalej, co należy, by

zbudować wielką, prawdziwie nieza-

leżną Polskę, nie oglądając.się na to,

co robią wszyscy ci, którym Polska
"taka przeszkadza. | i :

$

 

Punktem kulminacyjnym debaty nad

obroną państwa, była deklaracja mi-

nistra wojny Daladiera. Min. Dala-

d.er wypowiedział się przeciw two*

rzeniu specalnej armi zawodowej.

Rząd jednak — zapewnił min. Dala-

dier — podjął odpowiednie wysilki,

celem podwyższenia wartości armii

tak, aby mogła ona wypełnić swoje
zadania zarówno w związku z obro-

na kraju, jak i z zobowiązaniami, wy”

nikającymi ze zbiorowego bezpie

czeństwa. W tym celu stworzono
cpecjalny korpus specjalistów, złożo-
ny z 15-tu tysięcy żołnierzy. Przystą-

piono do przygotowania wojskowego

młodzieży i lepszego szkolenia re-

zerw. Program zbrojeń obliczony na
19 miliardów iranków pozwoli na za-
opatrzenie armii w odpowiedni sprzęt.

Żadna ofensywa nie jest jednak
możliwa bez przygotowania osłony
tyłów i mobilizacji. Dlatego też min.
Daladier specjalnie uwypuklił zna-
czenie linii fortyfikacji francuskich,
które obecnie przedłużone są do
Dunkierki j na południe aż do gór
Jura. jak również rozbudowane w
głab, aby umożliwić przygotowanie
w ten sposób kontrofensywy,

Trzecim problemem natury zasad-
niczej. który poruszył min. Daladier
była kwestia fednolitej najwyższej
komendy w czasie pokoju j wo/ny.
Min. Daladier wypowiedział się prze”
ciw tworzeniu tej jednolitej komendy.
W odpowiedzi na interpelacje min.

Daladier poruszył wreszcie sprawę
ducha żołnierskieśo w armii, oświaa-
czajac z naciskiem, iż armia trzyma
się i musi nadal trzymać się zdala od
wszelkiej po'ityki. Te ustępy prze-
mówienia ministra spotkały się z о-
klaskami orawie na wszystkich ła-
wach poselskich, a w niektórvch mo-
mentach przyłączalisię do oklasków
nawet i deputowani komunistyezni

żalą się starzy— młodych inteligentów
do prowincjonalnych masteczek. Nawet
urodzonych w tych miasteczkach, ba! na-
wet synów chłopskich, pochodzących z
tych okolic. Gdy zasmakują w życiu
użych miast, z niechęcią a często z o-

brzydzeniem wracają do środow'sk,z
których wyszl, A i ci, co wracają do ni-
cześo.

Rezultaty?
Prawie całkowite zażydzenie adwoka-

tury j zawodu lekarskiego. większość ży”
dowska w innych zawodach wolnych,
brak młodych zdwokatów i lekarzy Pola-
ków na prowincji, kompletna posucha na
dzałaczy gospodarczych, społecznycai
kulturalnych w środowiskach polskich”,
Ten smutny przejaw rzuca się

zwłaszcza w oczy na kresach wscho*
dnich, gdzie widzimy liczną inteli-
gencję ruską, kierującą placówkami
pracy kuliuralnej i gospodarczej.
Dzięki niej mniejszość ruska rozw ja

wszystkich dziedzinach wykazuje po-
stępy.
„Dużo do tej prostracji duchowej intek

gencji polstiej przyczynił się system
sanacyjny. Rozbił on i zn szczył ośrodki
Rec, społecznej i złamał niejedneśo
ziałacza, a przede wszystkim obrzydz:ł

pracę w terenie",
Nie powinno to jednak młodei pol-

skiej inteligencji zniechęcać. Nacjo-
nalfzm oznacza przede wszystkim u-
macnianie swego narodu na tery'o-
rium ojczystym, a tego bez entuzja*

nie da.

KONGRES PPS A HISZPANIA

Na kongresie PPS w Radomiu po+
święcił tow. Topinek kilka us'ę*
pów powitania czerwonej Hiszpanii.
„Faszyzm — mówił — paruzgont naj>

potężniejsze partie w Europie. uliura 8
cywilizacja stanęly pod znakiem -zapy=
tan'a. Miarą
wająca sięw Hiszpani (cała sala wstaie,

pania, Ludowa!', orkiestra gra Mędzy-
narodówkę). Z tego miejsca zasyłamy
rabotn kom i chłopom Hi
skie pozdrowiena i gorące życzen:a jak
nairychlejszego zwycięstwa.
solidaryzuje się z wnioskiem tow. To=
pnka

siyczną Hiszpan'ą, niszczącąKościół

jakiś wic'owiec zaczął coś mówić o
czerwonej Hiszpanii, powstała wśród
ludowców burza i niefor'tunny wżel-
biciel podpalaczy kościołów musiał
zejść z trybuny. - :

NIETYKALNOŚĆ Z. N. P.

„Wieczór Warszawski” podnosi

oświaty obszedł się z nim w swych
mowach bardzo uprzejm'e. A przec'e
przeciw Z.N.P. podniesiono (nie mó*

rzu'ów. ч
„Z, N. zachowuie się tak, jakby się

czuł nietykalnym. P. Prystorowa na pod=
stawie rozmowy z wojewodą wileńskim
Bociańskim. oświadczyła w Sejmie. ża
wojewoda demonstracyjnie opuścił ziazd
święciański, oburzony wyśłoszonymi na
tym zieździe przemówieniami. A przena.
wiał tam m. in. sam prezes całego Z.N.P.
Zarządzono jakieś dochodzenia dyscy=

plinarne Ale indywidualne wystąo'enia
władz rządowych nie mogą bvć uznąne
za nadzór nad ogėlną działalnością
związku. A ta działalność przekraczaza-
„dan a organizacji zawodowej. е

„N.P. cieszy się nietykalnością —
stwierdźmy to wyraźnie — samych
Pw, odzyskanej « niepodległości,

! Były. różnezm any polityczne, był prze-
wrót maiowy. Ale Z.N.P. zawsze mocna
sto: i robi swoje.
Dlaczego? * ь
Tu już sprawa jest zbyt ciemna. Ta

strona jej „niech pozostanie tajemnicą.
rzynajmniej — do czasu”. K

ZMIANA
W „KURIERZE PORANNYM"

wystąpił (nareszcie) p.- Wincenty
Rzymowski, znany „tłumacz” z an-
gielskiego. Redakcię naczelną objął
powieściopisarz Ferdynand Goetel.
Opowiadają, że nowy redaktor ma
w dzienniku wyrażać idee p. Koca i jego grupy. 

WŁASNE ODDZIAŁY-W WARSZAWIE

Marszaikowska — 137 -

Chłodna 20

mae

niezmiernie żywą działalność i we .

stycznej pracy inteligencji zrobić się .

sytuacji jest walka, rozgry- -

TSA się okrzyki: „niech ZO :

Hiszpanii brater= '

(Kongres .

manifestując na cześć Hiszpani)u -

Tak więc PPS oficjalnie zsolidary*
zowała się z komunisto - anarchi= .

i mordującą duchowieństwo. Pod tym -
względem staną! kongres PPS na s'a+ |
nowisku wręcz przeciwnym niż nie« -
dawny kongres S:r. Lud. Gdy bowiem. *

„tajemnicę powodzenia i nietykalno==.
ści Zw'ązku Nauczycielstwa Polskie. |
go”. W Sejmie Z.N.P. c'eszy s'ę po” .
parciem większości posłów. Minister |

wiąc już o jego „Płomyku”) wiele za« -

Z redakcji „Kuriera Porannego".

  

    



 

Kongres P.P.S. w Radom
W niedzielę odbył się w Rado-

miu kongres P. P. S. W sali domu ro-
botnicześo zgromadziło się około
300 delegatów i 1.500 gości.

Przemówienie powitalne wygło-
sił p. Arciszewski. Na jego wezwa-
nie uczestnicy kongresu powstali z
miejsc, składając w ten sposób
„hold“ czerwonemu rządowi hisz-
pańskiemu i „frontowi ludowemu”,
walczącemu z „łaszyzmem”. Uchwa-

lono wysłać do rządu walenckiego ;

pozdrowienia od kongresu w Rado-!
miu. į

Następnie p. Arciszewski stwier-
dził — co sala powitała burzliwymi
oklaskami — że obecnie socjaliści w
Polsce! przechodzą do ofenzywy. Z|
kolei p. Arciszewski powitał przed-'
stawiciela międzynarodówki socjaii-

stycznej, deputowanego Jana Lon-|

$uet. Zebrani wstają i wznosząc pięść

ci do góry śpiewają „Międzynaro-|

dówkę". i

Imieniem Centr. komisii klaso-)

wych związków zawodowych prze-|

mawiał p. Kwapiński. Wyraził on

przekonanie, że _ „każda chwila

zwiększa i wzmacnia szeregi w mar-

szu do wspólnej idei — rządu robot-

niczo - chłopskiego. Oświadczył da-

łej, że „klasa robotnicza” walczyć
będzie z „faszyzmem sanacyjnym“,

jak również z „faszyzmem nac'onali-

stycznym, który jest najgorszy ze

wszystkich”. *

Po odczytaniu listu od Stronni-
ctwa Lužowego, podpisanego przez
p. Rataja, przemawiat imieniem

U. R. p. Czapiūski, wyražając prze-
Konanie, iż kongres „da należytą od-

prawę kleryjkalizmowi, którego fala
narasta".

Imieniem żydów - socjalistów

(„Bundu“) przemawiał Ehrlich. о-'

świadczył on, że kongres radomski

będzie miał „historyczne znaczenie“,.

że w tej cliwili na pierwszy plan wy

suwa się nie sprawa nowego progra-;

mu PPS., ale sprawa „strategii“, ma
jącej jeden wyraźny cel przed soba |
— cel rządu robotniczo - chłopskie-

go. Wreszcie lamentował Ehrlich|
mad sprawą Przytyka i ghetta na u-

miwersytetach, oświadczając, že je-|
szcze przed kilku laty „niki w Pol-;
sce nie uwierzył by, aby mogły mieć |

miejsce takie wypadki”. NOŻA

Przemawiał jeszcze imieniem mię

dzynarodówki p. Longuet, sławiąc,

„polskich” socjalistów oraz podno-|
sząc znaczenie tworzenia „wspólne-

go frontu klas pracujących”. ówił

on również o sytuacji międzynarodo-,

wej. Z pewnym zmieszaniem przyję-
to jego zapewnienia o tym, że „w

Rosji sowieckiej demokracja wybija
się na planpierwszy ”'(!) i że w ogóle
„na świecie przejaśnia się".

W poniedziałek, w drugim dniu
zjazdu toczyła się dyskusja nad te-

zami, przedstawionymi w  refera-

tach. Istotnym zagadnieniem, góru-

jącym ponad innymi, jest ustosun-
ikowanie się do frontu ludowego
względnie demokratycznego. Rzecz-

nikiem poglądu, domagającego się

zespolenia wszystkich czynników w

walce z „faszystami* jest Norbert

Barlicki; domagał się tedy współ-
działania z komunistami, idąc wzo-

rem Francji. Rzecznikiem odrębne-
śo punktu widzenia był m. in. pos.
Żaremba, który wyrażał pogląd do-
puszczający tylko współdziałanie z

grupami antykomunistycznymi. Dyr
skusja była niezwykle ożywiona, a
zabierało w niej głos przeszło 50
mówców.

Prasa żydowska obserwuje bar-
dzo pilnie rozprawy radomskie. M.
in. J. Halpern a Naje Wort“
utrzymuje, že ulica žydowska šledzi
z ttywym zainteresowaniem obrady
kongresu P. P. S. Zainteresowanie

"Okradzio
 

to wynika ze świadomości, że P.P.S.
jest jedyną siłą, zdolną do walki z
antysemityzmem. Jedynie P. P. S.
miała odwagę zaangażować się w
walce przeciwko hecy antyżydow-
skiej. :

„Nie będzie przeto przesadą, jeśli

będziemy utrzymywali, że nie tylko my —
żydowski obóz socjalistyczny, — ale że
przytłaczająca większość ludności żydow-
skiej śledzi z olbrzymim zainteresowaniem

przebieg obrad dzisiejszego kongresu w Ra
| domiu i życzy mu wiele powodzenia w jego
pracach". >

 

įg Howa książka prof. Rybarskiego
Na półkach księgarskich ukazała

się nowa książka prof. Romana Ry-
barskiego, p. t. „Program gospodar-
czy”. Ostatnią pracę prof. Rybar-
skiego poprzedziły rozprawy: „Przy
szłość gospodarcza świata” (1932).
„Przyszłość  gospodarcza Polski“
(1933) i „Podstawy narodowego pro-

 

GŁOSY CZYTELNIKUW

- Uwaga do projektów ustaw
„0 wykonaniu zawodu leśnika" i o „izbie leśników”, złożonych przez

‘

Od jednego z „inżynierów leśni-
ków” otrzymaliśmy poniższe uwagi w

sprawie projektów nowych ustaw zło

źonych przez pos. Freymana. Ze
względu na wagę tej sprawy dla wie-

lu zainteresowanych, zamieszczamy

te uwagi, zaznaczając, że uważamy

zarówno projekt rządowy, jak i pro-

jekty p. Freymana za nadającę się do
gruntownej krytyki. Red.

Prezydjum Związku Leśników
Rz. P. rozesłało swym członkom no-
tatki, krytykujące zaprojektowaną
przez rząd nowelizację, Rozporz. Pr.
R. P. o zagospodarowaniu lasów, nie
stanowiących własności państwa, o
raz projekty nowych ustaw posła
Freymana przy piśmie z dnia 29/1
b. r. nr. 90 z prośbą o spowodowa-
nie pojawienia się w miejscowej pra-

T. sie artykułów, podtrzymujących te-
zy, wysunięte przez posła Freyma-
na w jego projektach ustaw o „iz-
bie leśników i wykonaniu zawodu
leśnika”.

Projekty posła Freymana nada-
ją prawo wykonania zawodu leśne-
śo jedynie osobom, wpisanym na li-

stę «członków lzby i posiadającym
ponadto akademickie wykształcenie
leśne.

Nie solidaryzując się z projekta-
mi inż. Freymana, należy zwrócić
uwagę — naszym zdaniem — na
zbędność i przedwczesność wydawa
nia ustaw, zaprojektowanych przez
p. Prezesa Związku Leśników — inż.
reymana. Głównym motywem kry-

tyki zaprojektowanych przez rząd
nowych artykułów 28 i 28a do Rozp.
Pr. R. P. z dnia 24/VI 1927 r., jest
dbałość o los tych wszystkich leśni-
ków, którzy na mocy tych artyku-
łów nie uzyszczą niezbędnego za-
twierdzenia przez władzę admini-
stracyjną. Jeśli to jest słuszne, to
czemiie lepsze jest projektowane
przez posła Freymana wyrzucenie
na bruk (z mocy bezdusznej ustawy)
tysięcy zawodowych praktyków czy
też osób z niższym i średnim: wy-
Ikształceniem leśnym, w większości

| uczciwych i pełnych poświęcenia się
ludzi, którzy pracowali w leśnictwie
do siwego włosa i utracą pracę z
tego tylko powodu, że nie posiadają

| dyplomy?
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Rozmaitości
Stulecie amerykańskiej Warszawy.

Amerykanie oddawna mają manię na-

dawania zakładanym przez się miastom

nazw miast europejskich, a nieraz i nazw
znanych tylko z dziejów starożytnych.

Istnieje więc w Ameryce kilka Pary-
żów, Londynėw, a nie brak Niriwy, Ba-

bilonu + t. p.

Są rėwmiež miasta o nazwach polskich,

jak Częstochowa, Lėdž.

W stanie Indiana ieży miasto Warsaw

(Warszawa), które obchodziło w tych

dniach 100-lecie swego istnienia.

Założenie miasta nie ma nic wspólnego
z osadnikami polskimi: oto w r. 1836 legi-
slatura stanowa postanowiła wydzielić z po

wiatu Elkhart pewne terytorium i utworzyć
z niego nowy powiat. Na pamiątkę po bo-

haterze wojen wolnościowych, nowy po-

wiat otrzymał nazwę Kościuszko. W tym
samym roku pierwsi pionerzy idąc po linii
intencji ustawodawców nazwali nową оза-

dę, na cześć stolicy Polski, Ojczyzny Tade-

usza Kościuszki — mianem Warsaw.
Dzisiaj powiat Kościuszko jest  naj-

większym w cafymstanie, liczy bowiem 17
gmin.

Z racji jubileuszu miasto było bogato
udekorowane, a ulicami ciągnęły barwne

korowody z orkiestrami. Jednocześnie od-
była się wystawa powiatowa, która dała

przegląd rozwoju powiatu na przestrzeni

stulecia.

no mnie!
Wyznanie nawrėconego komunisty.

W jednym z ostatnich numerów
paryskiego tygodnika literackiego
„Candide' umieszczono niezmiernie
ciekawy wywiad z jeszcze jednym
powracającym. z błędnej drogi komu-
mistą, Jean  Fontenoy, autorem
wstrząsającej książki „L'Ecole du
renegat“ (Gallimard, Paris). Wywiad
ten zasługuje na szczególniejszą u-
wagę, jest bowiem poważnym  gło-
sem oskarżenia pod adresem tych,
którzy winni mieć troskę nad wy-
chowaniem narodu, przede wszyst-
kim szkoły laicystycznej i niektó-
rych pisarzy doby: ostatniej.

„Powierzyłem — skarży się Fon-
tenoy — zasoby swej umysłowości
Staviskim typu stalino-gide-owskie-

jo i okradziono mnie. Wołam więc:

młodości komunizm a później za-
wiódł głęboko... Nieszczęściem dla
mnie było, że urodziłem 616 bied-
nym, bo nieszczęściem jest system
rządzenia, który obdarza dzieci
biednych nauką a nie daje im wy-
chowania moralnego...

W. szkole laicystycznej nauczył
się młody Fontenoy, ale nie poznał,
co to jest etyka. Kazano wierzyć
książkom, uczono rewolucji, nie
uczono żyć... Kiedy nadeszła wojna
(Fontenoy liczył wówczas 16 rok ży-
cia) najlepsi i najmłodsi nauczyciele
poszli walczyć, podobnie jak i inni
wychowawcy młodzieży, w szkole
zanikła praca a rožwinęla się
anarchia i rozprężenie. Ostatni rok
wojny Fontenoy spędził w szeregach
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jprzed którymi staną jakoby nieprze
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;mamy tylko 11-tu na 1000 ha lasu.
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Autor projektów  troszcz
również o los właścicieli

zwyciężone trudności wynalezienia
I ze szczupłe-
śo grona leśników, których rzekomo

Troska ta jest istotnie zadziwia-
jąca, jeśli się zważy, że bicz arty-
ikułów rządowych 28 i 28a zamierza
uderzyć może nieliczne osoby, pro-
jekt zaś inżyniera Freymana zabije
zawodowo tysięce osob, skoro sam
on stwierdza, że w lasach prywat-
nych pracują przeważnie „niewykwa
lifikowani* leśnicy... O ileż trudniej
będzie właścicielowi lasu znaleźć
pracownika w tak silnie uszczuplo-
mym gronie leśników, a znalezienie
pracownika taniego będzie już wca.
do niepomyślenia.

Związek leśników, krytykując
projekt rządowy, nazywa go niemo-
ralnym, widząc w niem rozdawanie

posad w cudzym lesie. Z drugiej
znowu strony wygląda na to, że wła
Śnie autorowi projekt4 nowych u-
staw chodzi też o rozdanie tych po-
sad wyłącznie kolegom z takimiż,
jak i on dyplomami leśnymi i nikro-
mu więcej, chociażby to byli najzac-
miejsi i najdzielniejsi ludzie.

Artykuł 4-ty projektu ustawy
inż. Freymana o wykonaniu zawodu
leśnika pozbawia samodzielnego
prawa wykonywania zawodu leśne-
go nietylko osób ze średnim leśnym
wykształceniem, lecz i wszystkich
inżynierów technologów, mechani
ków i inżynierów handlu, którzy
się wyspecjalizowali na prowadze-
niu przedsiębiorstw leśnych tech-
nicznychi przemysłowo handlowych.
Tak dalece posunięta zachłanność
ze strony panów kierowników związ
iku Leśników w celu zmonopolizo-
„wania dla swych członków wszyst-

do dalszej nauki. Zastąpiły mu ją
studia nad językiem rosyjskim, bo
zapragnął jechać do
lektura książek pisarzy destrukcyj-
nych. :

„My nędzarze obdarzeni oświa-
tą, wierzymy w to, co napisane.
Wystarczy więc nam czytać książki,
negujące wszelkim wartościom, aby
uznać wartości te za nieistniejące w
naszych oczach — mówi Fontenoy.
Jako symbol tych złych pisarzy wy-
chowujących jego pokolenie, „któ-
rzy nas zdezorientowali i poszar-
pali“, wymienia Fontenoy przede
wszystkim Andre Gide'a i dodaje, że
mówi to „imieniem tych głupców,
którzy nie byli dość sprytni, by wi-
dzieć w tych pięknych książkach
jedymie: wzory literatury i nie wpaść
= głębi za ich -myślą niszczyciel
ską”. S

Do Moskwy przybył Fontenoy w
roku 1924. Rozczarowała go ona w
zupełności, nie tyle dla tego, że

Sowietów, i S. R.

posła inż. Jana Freymana.

kich posad, związanych z lasem, jest
już przejawem absolutnego braku
orjentacji w tym przedmiocie i nie-
przemyślenia ustawy.
W żadnym zawodzie polskie pra

wo nie przewiduje tak dalece posu-
niętego monopolu: — pokrewny z
leśnictwem zawód mierniczy wpro-
wadził fachowców „przysięgłych,
lecz udzielił oczywiście prawą wy-
konywania praktyki wszystkim oso-
bom ze średnim wykształceniem, a
nawet i luaziom bez tego wykształ-
cenia, którzy złożyli zvtaściwy egza-
min po uprzednim ukończeniu pew-
nego terminu aplikantury. Nikomu z
mierniczych nawet na myśl nie przy
chodzi odjęcie leśnikom prawa po-
miarów leśnych z tego tylko powo-
du że i tu i tam należy operować ge-
odezyjnym instrumentem, natomiast
leśnicy chcą usunąć od pracy nietyl-
iko swych kolegów ze średnim wy-
kształceniem, lecz i inżynierów pra-
<ujących przy obróbce drewna. Przy!
chodzi na myśl anegdotyczne przy-
puszczenie, — czy nie należy upo-
ważnić jedynie leśników do budo-
wy aeroplanów, a to dlatego tylko,
że przy budowie ich używamy dre-

Inżynier - leśnik.
*wno?]

 

$ramu gospodarczego”. Miożnaby po
wiedzieć, iż ostatnia publikacja jest
jakby wyciągnięciem syntetycznych
wniosków z materiału nagromadczo-
nego w poprzednich pracach. Stano-
wi ona jednak zupełnie samodzielną
i odrębną całość.
Sam autor powiada o swojej ostat

niej książce w przedmowie, iž „w
„Programie gospodarczym” nie gro-
madzi już faktycznego materiału, lecę
stara się ująć bezpośrednio te wska-
zania, które nasuwa z jednej strony
położenie gospodarcze Polski, z dru-
śiej idea narodowa w zastosowaniu
io gospodarstwa". W. książce oma-
wianej nie przedstawia autor naro-
dowej ideologii gospodarcze/, ale da-
je już ekonomiczny program, wypły-
wający z tej ideologii i to na tle kon-
kretnych zagadnień.

Książka mimo szczupłej objętości
(150 str.) jest pełna treści. Można o
tym się przekonać chociażby z tytu-
łów rozdziałów: I. Założenia progra-
mu ekonomicznego; Il. Nasze ubó-
stwo; III. Własność prywatna i socja
lizacja; IV. Budżet państwa i polity-
ka podatkowa; V. Pieniądz i kretyt;
VI. Produktywizm narodowy;
Wewnętrzna równowaga gospodar-
cza; VIIL Polityka społeczna i spra-
wa robotnicza; 1X. Wewnętrzna nie-
zależność gospodarcza: Sprawa ży-
dowska; X. Polska a gospodarstwo
świata; XI. Program i ideologia go-
spodarcza.

Czyta się ją z zaciekawieniem i x
uwagą, bo zawiera wiele obserwacyj
i wniosków. Wnioski wynikają z te-
zy, wypowiedzianej na końcu ksiąjż-
iki w słowach: „Program gospodar-
czy, nie oparty na ideologii, nie ma
mocnego gruntu. Ideologia, która nie
potrafi doprowadzić do stworzenia
realnego programu, zgodnego z rze-
czywistymi możliwościami, zabłąka
się w utopiach. I jedno i drugie jest
potrzebne i jedno i drugie winno się
rozwiać w ścisłej z sobą łączności.
Ale ani ideologia nie zastąpi progra-
mu, ani program — ideologii".

O polskiej wyprawie w Andy
Druga polska wyprawa wysoko-

górska wAndy przesłała do PAT'a z
bazy głównej przy Tres Quebradas
następujący komunikat z dnia 9-go
stycznia 1937 r.:

W dniu 5 stycznia wyprawa an-
idyjska w kilkunastogodzinnym mar-
szu przedostała się przez przełęcz
Portillo do basenu słonych jezior La
guna Tres Quebradas i Lagunas Ver
des (ok. 4200 m.) i, okrążywszy te je-
ziora od północy, dotarła do kotlin-
ki przy zbiegu Tres Quebradas (trzy
wąwozy), gdzie na wysokości ok.
4400 m. założyła bazę główną, odle-
głą o ok. 300 km. od Puesto.

Szczyty, będące przedmiotem za
interesowań wyprawy, wznoszą się
na granicach wspomnianego basenu,
obejmującego zupełnie  bezludny
obszar ok. 2500 km. kwadr. na te-
renie t. zw. Puna de Atacama. Ob-
szar ten jest prawie zupełnie pozba-
wiony wegetacji i słodkiej wody wy-
sokogórską wyżyną, wzniosioną na
przeszło 4000 m. nad poziomem mo-
rza. Wyżyna "ta wypełniona jest
skomplikowanymi systemami  nie-
zbadanych dotychczas łańcuchów
śórskich, sięgających 5000 m. wyso-
Ikości. Wyprawa polska jest pierw-
szą w ogóle ekspedycją, która zde-
cydowała się przebywać na obsza-
rze Puna de Atacama szereg tygod-
ni i podejmować stąd ataki na ota-
czające obszar ten główne szczyty.
Pumkt, obrany! na bazę główną, jest

dalony zarówno od Pissis, jak od
Tres Cruces ok. 40 km. w linii po-

oszukała, ile przez fakt, że obaliła
jego wiarę w jej celowość. „Z. S.

„, — mówi obiecywał nam świat
wymarzony. Dla tych marzeń odtrą-
ciliśmy czułość matczyną, powab
wszystkiegol _A poiem pewnego
dnia, bez żalu ustępuje Z. S. S. R.
wobec faktów i obala ideały Ma-
jakowskich, by powrócić do ideałów
„czynników' Gogola. Z.S.S.R. kaza-
ła nam skoczyć w próżnię, usuwając
w ostatniej chwili materace i siatki
ochronne, połamała biodra i krzyże
naszego pokolenia..."

Był jeszcze Fontenoy w Chinach
i dojrzał tam obraz podobny jak w
Sowietach i Francji: młodzież roz-
paloną przez swych. niepowołanych:
wychowawców i wstrząsy światowe,
młodzież odczuwa:ącą wszystko, co
byoł dawniej, a więc poszanowanie
dla starszych, węzłów krwi, wyr
kształcenia, doświadczenia życiowe-
go... Czyni to na niego wrażenie jak
śdyby młodzież dzisiejsza była ga-

pcie złodziejal.. Uwiódł mię w i wrócił z nich bez środków i chęci musiał stwierdzić, iż rewolucja gołązką, oderwaną od pnia i rzuconą

wietrznej, stanowi jednak jedyne
miejsce z dostateczną ilością  słod-
kiej wody i paszy dla mułów. Wy-
prawa rozpoczęła tu okres aklimaty
zacji, t. j. przystosowania organizmu
do ptrzebywania na dużych wyso-
kościach i podejmowania na nich
trudnych wypraw szczytowych. Wy-
prawa prowadzi tu również syste-
matyczne prace topograficzne i me-
teologiczne oraz zbiory  zóologicz-
ne.

Ze względu na scharakteryzowa-
ne powyżej szczególnie trudne dla
ekspedycji warunki terenu, w któ-
rym działa wyprawa, opracowuje się
specialny plan atakowania najwyłż-
szych szczytów.

Nevado Pissis, jeden z najwyż-
szych masywów lodowcowych w A-
meryce i Tres Cruces, zalodzony, ur-
wisty wulkan, należą do najwspa-
nialszych i nieznanych gór andy-
skich i są celem ataków polskiej
wyprawy.

Polka pilotką we
włoszech

Ostatni biuletyn lotniczy donosi
0 udzieleniu licenc'i pilota trzeciego .

stopnia pannie Zofii Mikulskiej, oby-
watelce polskiej. Panna Zofia Mikuł
ska jest pierwszą kobietą, która we
Włoszech uzyskała prawo prowadze
nia samolotów, przeznaczonych do
transportu pasażerów.

(SSESAPNOSIII O STOTIS

na wiatr, na pewną śmierć...
Wrócił więc do Francji, osiadł

na wsi i zamknął się w sobie.
„Po spowodowaniu przez swą

głupotę tylu szkód, po obrzydliwym
tłuczeniu się o mur i pociąganiu za
sobą naiwnych naszych towarzyszy
— wyznaje Fontenoy — usiłujemy
odnaleźć równowagę, cnotę, rację
bytu i radość życia w spokoju dla
naszego sumienia przez powrót do
ziemi, do cnót, do dobrych obycza-
jów. Zanadto marzyliśmy o sprowa-
dzeniu szczęśliwości powszechnej...
W mojej młodości uczono troszczyć
się o „mużyków” i Tatarów, ale nie
o swego ojca, syna, żonę czy sąsia-
da... Chłopi z mojej wioski, z któ-
rych wielu jest moimi powinowaty-
mi, nie skarżą się na swe kłopoty,
ich są zdrowe i dobre, a istnieje
równowaga ducha... Sytuacja Fran-
cji nakazywałaby* dziś powrót do
ziemi, logiczny, zalecany, nieodzow-
ny jak tran, przepisywany dzieciom.
chorym".



 

Zydzi skupują drobne gospodar
Ofenzywa żydów na nasze rol-

nictwo nie ustaje. Oto ostatniemi
czasy coraz częstsze są wypadki na-
bywania przez żydów drobnych go-
spocarstw wiejskich. Jest to o tyle
ciekawe, że, po okresie niejako gwał
townego skupu większych posiadłoś-
ci, o czym pisaliśmy w swoim cza-
sie, nastąpił obecnie atak na drobne
gospodarstwa wiejskie i realności w
miastach kresowych.

Boruch Fiszer, kupiec z Brasła-

 sp = са =

wia, kupił we wsi Zaborne-Gumna R. Mendel ze wsi Zarzecze, rodzi-
kilka hektarów ziemi.  Zdawałoby na żydowska Bielaków — kilka go-
się, że w tym jeszcze nic groźnego. spodarstw w Kniażynie i wreszcie 2
We wsi 7 rodzin żydowskich już po- rodziny żydowskie — w Zanawiac-
siada ziemię. Są to wprawdzie małe kich Gumnach. W każdej z wymie-,
gospodarstwa (przeciętnie od 1 do 6 nionych miejscowości po kilku žy
ha), lecz sam łakt posiadania przez dów posiada obecnie  gospodar-
tylu żydów gruntów w jednej miej- stwa.
scowości jest b. znamienny. Ale to W. gminie Hermanowicze,
nie jest wypadek odosobniony. przykład, aczkolwiek
W gm. braslawskiej, po za wymie- mnie; gospodarstw posiadają żydzi,

nioną wsią, nabyli grunta: młynarz jednak ilość ziemi, znajdująca się w
ich rękach, jest znacznie większa, a-

!

na

las isSia i —Цре)Е са gminie braslawskiej. Tu bo-

Elektrownia Mie
nową turbo-maszynę

Z dniem wczorajszym Elektrow-
nia Miejska wzbogaciła się o po-
ważną turbinę 'o wydajności 3700
KW, dzięki której coraz to wzrasta-

jące zapotrzebowanie energii elek-

trycznej przez miasto i dalej poło-
żone miejscowości, jak N. Wilejka,
Landwarów i Troki, będzie: całko-
wicie zaspokojone.
Koszta budowy nowej turbiny wy-

niosły ponad zł 250.000. Jest to tur-
bina szwedzkiej firmy ASEA, syste-

wiem nabywali oni już nieco więk-
sze objekty. Sztern Rywa nabyła od
majątku Józefowo kilkadziesiąt ha

|ziemi,z maj, Otoki nabyli żydzi 250
ha, z maj. Hermanowicze — 61 ha, a

3.000 obrotów na minutę, zbudowana'od Banku Rolnego żydzi na terenie

jest na parę o ciśnieniu 16 atmosfer tej gminy odkupili 1500 ha ziemi (ro-

jska uruchomiła

ilościowo !

O płatne są następujące
atki:
1) do 25 lutego — zaliczka mie-

sięczna na poczatek przemysłowy od
obrotu za rok 1934, w wysokości po-
datku, przypada,ącego oa obrotu, о-
siągniębego w styczniu, przez wszy-
stkie przedsiębiorstwa, obowiąza-
ne do publicznego ogłaszania spra-
wozdań o swych operacjach lub do
składania sprawozaań do  zatwier-
dzenia, z a z innych przedsiębiorstw
— przez przedsiębiorstwa handlowe
Iili kategorji oraz przemysłowe I—
V kategori, prowaaczące prawidło-
we księgi handlowe;

2) do 15 lutego — zaliczka kwar-
talna (za IV kwartał 1936 r.) na po-
datek przemysiowy od obrotu za
rok 1930 przez wszystkie pozostałe

i przegrzewieę pary 350 C. jdzina Sasmoniuka, Kalmanowicze i
Uroczystości poświęcenia nowej inni). }

turbiny cokonał ogodz. 12 ks. pre- Dane z tych gmin najlepiej mogą
tekt Bekiesz, poczem dyr. elektrow-|świadczyć o skutkach ofenzywy ży-'
ni inż, Glatman oprowadzi gości po|dowskiej na rolnictwo Wileńszczyz- Wileńskie władze wojewódzkie
wszystkich halach maszyn i praco*| ny, Stale, jak widzimy, powiększa zarejestrowały statut T-wa Targów
wniach, udzielając wyjaśnień. Na za-|się stan posiadania żyżów, kosztem Północnych. [-wo powstaje z ini-
kończenie prezydent dr. Maleszew-; rodzin chrześcijańskich. cjatywy samorządu gospodarczego
ski przeciął wstęgę, opasującą turbi- Takie same zjawisko istnieje rów oraz Łarządu m. Wilna. :
nę, i w asyście mechanika Minkie- |njeż i w miasteczkach prowincjonal- - T-wo, w którego skład wchodzą

Powstanie T-wa Targów Półno
w Wilnie .

A mów znajduje się dziś w rękach ży- tirmy handiowe i przemysłowe, ban-

Dwukrotne przerwanie prądu elektryczneg
czasach rodziny miejscowych żydów nu gospodarczego 4izem  Pėlnocno-

ciemnościach. Przerwa trwała ikrėt-

mu „Stal“, o mocy 3.700 kW, przy wicza, uruchomił nową turbinę. (e) nych, gdzie większość placów i do- powyższe samorządy, jak również

dowskich. Dla.przykładu wspomnij- ki oraz osoby fizyczne, jak głosi
my, iż w Dryświatach w ostatnich statut ma na celu „podniesienie sta-

Wczoraj około godz. 17 całe mia- Elektrownia, do której zwróciliśmy Rang. Munić, Wajron i Chackel na- Wschodnich w drodze organizacji
‚ ię pogrążyło się niespodziewanie w się o wyjaśnienia, poinformowała, że h;jy aż 6 placów. Poprzednio stano- targów, wystaw, pokazów i innych

ko. Jednak w niespełna 10 minut po-
nownie przerwany został prąd.

Zakończenie dochodzenia przeciwko

żydowskiej szajce fałszerzy
zniżek kolejowyca

Prowadzone dochodzenie śledcze
przeciwko żydowskiej szajce fałsze-
rzy zniżek kolejowych, jest już na
ukończeniu.

Pseudo działącze sportowi—żydzi:
Aniłowicz, Wiszonares i Szapiro o-
raz Iwanow przyznali się do tałszo-
wania zniżek kolejowych i wydania

Zebranie Zw. Emerytów Podof. Wojsk
Polskich

2 lutego 37 r. w lokalw Federacji
PZOO, przy ul Orzeszkowej 11-b,
odbyło się, przy udziale 137 człon-
ków, nadzwyczajne walne zebranie
Związku Podoficerów Wojsk Pol-
skich w stańie spoczynku (okręg wi-

Jeński).

Znowu 12 ośrodków domaga się
rozwiązania:Zw. Nauczycielstwa Polskiego
Akcja społeczeństwa katolickie-

go przeciwko szerzycielom antyka-
tolickich haseł ze Związku Nauczy-
ciełstwa Polskiego przybiera na si-
le. Kilka ст temu notowaliśmy КП-
kanaście zebrań ludności miejskiej i
włościańskiej odbytych w przeciągu
jednego dnia w różnych miejscowoś-
ciach Wileńszczyzny. Dziś znowu in-
formują nas, iż w ostatnich dniach
odbyło się 12 takich zebrań, na któ-

 

ZLITWY.

Budżet Kowna większy
niż budżet Wilna

W ostatnim tygodniu stycznia
kowieńska rada miejska uchwalila
budżet m. Kowna -na rok 1937-38.
Nie możemy tu wnikać w szczegóły

gospodarki miejskiej stolicy Litwy,
ale sądzimy, że pożyteczne jest po-
równanie sumy globalnej budżetu
kowieńskiego z budżetem wileń-
skim.

Przy porównaniu tem pamiętać
należy, że z jednej strony Kowno ja-
iko stolica ma w porównaniu z Wil-
nem zwiększony budżet wydatkami
natury reprezentacyjnej z drugiej
fednak strony Kowno niei osiągnęło
jeszcze tej liczby mieszkańców, któ- į
rą ma Wilno.

13.214,442 lity, co w przeliczeniu na
złote polskie (1 lit=82 gr.) wynosi
RAR10 milionów 835 tys. złotych.

= eśli weźmiemy pod uwagę, że
budżet Wilna waha się między 6 i 7
milionami złotych rocznie, dojść mu-
simy do przekonania, że budżet
Kowna jest stosunkowo (biorącpod

‚ o tem samem.

Budżęt Kowna zamyka się sumą

przerwa powstała podczas prób z w
, maszynąi spowodowana została nie cijańskich

|obeznaniem dokładnie z nową ma- m rb
'szyną personelu technicznego. (h)

2 ruchu narodoweg
Ostrowiec Wileński. W, dniu 31

stycznia br. odbyło się tu zebranie
członków S$. N., na którym prele-
gent z Wilna omówił wewnętrzną
sytuację polityczną Polski.

Male. W ostatnią niedzielę od-

ich w ilości około 700, zamiast spor-
towcom — kupcom, handlarzom, ko-
miwojażerom i t. p., przeważnie ży-

dom. było się zebranie miejscowego Koła

|. Sprawa fałszerzy przekazaną zo- SN. mak Uddóży kol.
„stała obecnie Prokuratorowi Sądu |ermanowicz omówił spr. organiza-

Okręgowego. (h) _cyjne i rolę lewicy w Polsce.
i Kolo w Malach rozwija się b.
dobrze i liczy już 70 członków.

Bielkiszki. W/ niedzielę o godz.
19 wieczorem odbyło się tu zebranie
'członków S. N. O „Froncie ludo-
m" mówił delegat zarz.

Uchwalono rezolucję, w której ze- S. N. Obecnych osób 40.
brani domagają się cofnięcia wszel- — Indzupka Er oszmiański). W
kich ustaw i rozporządzeń, narusza- dniu 1 bm. odbyło się tu zebranie

jących nabyte prawa emerytów oraz pa» N. Przemawiał kierow-

przestrzegania orzeczeń Najwyžsze- nik obwodowy. й

go Trybunału Administracyjnego w S. N. w Oszmianie. W: ub: nie-

h tal dzielę odbyło się w Oszmianie w lo-

pono mad kalu własnym przy ul. Holszańskiej
47 zebranie członkowskie Stronnic-
twa Narodowego.  Przemawiał. .kol.
ikier. pow. W. Pietkiewicz przed-
„stawiając sprawę żydowską м Ро!-
sce. : й

„rych kategorycznie domagano się Zgromadzeni narodowcy w licz-
rozwiązania Związku  Nauczyciel- „bie kilkudziesięciu osób powysłu-

stwa Polskiego. Е ‚ ‚ chaniu ciekawego referatu rozeszli

Zebrania te odbyly się:w Wiel- się z mocnym postanowieniem kon-
kich Solecznikach, w parafii św. Ro- tynuowania zaczętej niedawno pra-

cha w Białymstoku, w Bormach, W. cy narodowej.

Dziembrowie, w Knysżynie, w Czar- | Kiumpiany. W ostatnich dniach
nej Wsi, w Postawach, w Jęczmie-' zajozono tu Koło Stronnictwa Naro-
miszkach, w Starych Wasiliszkach, 4owego. Mieszkańcy wsi zapisują

w Hermaniszkach, w Repli i w Ko- Balecb, chętnie:

zaczyźnie. W dniu 27.1. odbyło się poświęce-
nie lokalu $. N. Poświęcenia doko-
nał ks. pr. Niemycki z Ostrowca a

następnie przemówił do zebranych,
życząc aby ich praca wydała dobre
owoce.

Świetlica S. N. na Zwierzyńcu.
| We wtorek dn. 2 bm. odbyło się

otwarcie świetlicy S. N. na Žwie-
Irzyńcu przy ul. Sołtańskiej 30.
| Świetlica powstała dzięki energicz-

iai at nej działalności Sekcji Kobiecej

WOW. zaludnienie) dwa ra S. N. przy kole Zwierzyniec-Softa-

‚ ®) większy od Wilna. niszki, na czele z p. Machnowską.

Na uwagę zasługuje ponadto jeden Świetlica jest zaopatrzona w pisma

szczegół budżetu  kowieńskiego, i gry towarzyskie i frekwencja o-
mianowicie, lże przy uchwalaniu no- becnych w dniu otwarcia wróży jej
wego budżetu uwzględniono również powodzenie.
sprawę zwolnienia właścicieli do-
mów od opłaty za wodę przeznaczo- Aresztowania

i rewizje
|ną w sezonie letnim do polewania
„ulic.

w Gdyby tak w Wilnie ano
2 z" + W dniu wczorajszym organa P. P.

, przeprowadziły rewizję w mieszka-
niu p. Andrzeja Czajki, studenta U.
S. B. Po rewizji p. Czajkę przepro-
wadzęno do aresztu centralnego i
tam zatrzymano.

! m. I.5.

Foka w Willi
pod Kownem

W, tych dniach z Bałtyku Niem- —
nem do Wilii zawitał rzadki X — Wczoraj © godz. ii-ej rano z0-

foka, Koło mostu Wiliampolskiego stał zatrzymany na 2 młody
nieoczekiwany gość przez przerębel działacz narodowy p. J. Drawnel i
wyszedł na lód, niosąc w pysku wiel osadzony w areszcie centr. pod za-

ką rybę. Mimo zebranego tłumu ga- rzutem, bezprawnego używania

piów, foka nie przerwała bynajmniej czapkiakademickiej.

„swej uczty. \

okręg.

|
\

iły one własność 8 rodzin chrzeš-įimprez o charakterze poiobnym, a

P. Staszys

stwaj Płatność podatków w lutym.
przedsiębiorstwa w p-cie 1), a nie 0-
''piacające zryczaiiowanego poaaiku
przemysiowego Od Obrotu;

3) ao 1 marca — przedpłata na
podaiek cocuuaowy Zza rok 1936
przez osoby lizyczne, opowiążane do
SKiaaania zeŁiańa O GOChOdzŁie, a nie

prowaazące ksiąg hanuiowych lub
gospvuarczych, zgoanie z pizępisąmi
art. 7/ Uiaynacji Podaikowej (Dz.
Ustaw K. r., Nr, 14, poz. 154 Z ro-
ku 1950);

4) ao lutego — podatek dochodo-
wy od uposazeń, emerytur 4 wyna-
grodzeń za najemną pracę, wypła-
conych przez siuzoodawcę w Siycz=
mu 1Y3/ r;

5] co 1 lutego—specjalny poda-
tek od wynagrodzeń z iunduszów
puwiicznyci, wypiaconych w siycz-
niu 1934r, :

cnych
RAY)

w szczególności organizowanie za-
początkowanej przez Zarząd m. Wil-
na imprezy znanej pod nazwą „Tar-
gi Fóinocne w Wilnie”.

1-wo zamierza przystąpić w naj-
bliższym czasie do prac organizacyj-
nych. Jak wiadomo, Targi Północne
byty organizowane uprzednio przez
specjalny Komitet Targów  Póinoc-
nych, w skład którego wchodziły
różne osoby ze sier samorządowych,
gospodarczych i społecznych. .Ko-
mitet ten nie posiadał osobowości
prawnej.

w opałach
375 tys. zł. wymierzono mu dodatkowo

podatau dochodowego
Władze skarbowe, na podstawie

przeprowadzonych rewizyj podatku
dochodowego, opłacanego przez b.
prezesa Tymczasowego Narodowe-
go Litewskiego Komitetu w Wilnie
K. Staszysa, wymierzyły mu dodat-
kowo po 75 tys. zł. podatku docho-;
dowego za lata: 1932, 1933, 1934,
1935 i 1936.

 

 

Aki

 

Ogółem wymierzono.dodatkowe
p. Staszysowi 375 tys. zł Sumę po-
datku dodatkowego władze skarbo-
we zabezpieczyly na hipotece nie-
ruchomości, nabytych przez p. Sta-
szysa w Wilnie.

Obecnie władze skarbowe  usta-
lają kary grzywny za ten czasokres,
które wyniosą kilkanaście tysięcy
złotych. (h)

 

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W całym kraju pogoda naogół chmurna

i mglista, z opadami w północnej połowie
Kraju, a z przejaśnieniami w południowej.

W. dalszym ciągu odwilż. :
Słabe, a na Pomorzu i w Poznańskim

umiarkowane wiatry z południo-zachodu i
południa.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
| — Adoracja. Zarząd Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet przypomina,
że 5-$o b. m., jako w pierwszy pią-
tek miesiąca odbędzie się w Kapiicy
Serca Eucharystycznego (Mickiewi-
cza 19—2) adoracja Przenajświętsze-
$o Sakramentu, od godz. 4.30 do 7.30,

| zakończona błogosławieństwem Prze-
najświętszymi Sakramentami. Upra-
sza się członków o ścisłe wypełnia-
nie tego „obowiązku naszego Stowa-
rzyszenia.
— Nabożeństwa w kościele św.

|Katarzyny: 4 lutego: Całodzienna
jekspijacyjna adoracja Najśw. Sakra-
mentu za zniewagi, wyrządzone
Chrystusowi Panu w tym czasie kar-
nawału.

7 lutego (niedziela): Również
całodzienna Adoracja, jako w pierw-
szą niedzielę każdego miesiąca. W
tym dniu w czasie Mszy Św. szcze-
gólnie mamy w modłach naszych za-
manifestować naszą łączność z u-|
czestnikami Kongresu Eucharystycz-;
nego w Manilii na wyspach Filipiń-|
skich, prosząc Boga o pokój i pa-|
nowanie Chrystusa Króla w całym!
świecie.

10 lutego: Odpust św. Schola-
styki, ponieważ przypada w Środę
popielcową, nie odbędzie się. Nato-
miast następnego dnia, t.j. 11 lu-
tego, odprawiona będzie uroczysta
Msza Św. (primaria o godz. 6.30) ku
czci św. Scholastyki, przed Jej ołta-
rzem.

Z MIASTA.
— Grypa na przeszkodzie zaba-

wom  karnawałowym, Panu'ąca w
w mieście grypa, odbiła się bardzo
ujemnie na frekwencji na balach i in-
nych zabawach karnawałowych. Jak
gbliczają, frekwencja spadła tu w
stosunku do roku ub. o przeszło 20
procent. Również z powodu śrypy,
notują zmniejszoną frekwencję tea-.
atry, kina i kawiarnie. (| ‚ |

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Koła Historyków stud.

U.S.B. zawiadamia swychczłonków,|

|
'

į

I

iż dziś, dn. 4 b.m., odbędzie się „tłu-
sty czwartek” historyków w Ugnis-
ku Alkademickim. Początek o g. 21.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Że Związku Pań Domu. W

dniu 5 lutego o godz. 17-tej w lokalu
Łamkowa 5—1 odbęčzie się do-
roczne walne zebranie członkiń Z.
P. D. z odczytem p. W. Maleszew-
skiej p. t. „Instytucje Spoieczne i
Oświatowe w Szwecji”.
— W sali Chrześcijańskiego Uni-

wersytetu Kobotnicześo przyul. Me-
tropolitalnej 1, ocbędzie się w dniu
4 lutego b. r. odczyt z przezroczami
p. t. „bogactwa kopalniane Polski”.
Dalszy ciąg wygłosi p. J. Nowogródz-
ki. Początek o g.19-ej. Wstęp wolny.

ZABAWY.
— Tradycyjne zakończenie kar-

nawału. Przypominamy, że, jak co
roku, Komitet Domu Sw. Antoniego,
organizuje w ostatni wtorek, dn. 9.il.
br., tradycyjnego „šledzia“ na Schro-
nisko dia sierot tegoż zakładu. Ko-
mitet uprzejmie zaprasza stałych by-
walców i bawiącą się młodzież i pro-
si o jak najliczniejsze przybycie do
hoteiu Georges'a, na godz. 19-tą.
Cena biletów —3 zł, akademickie—
1.50 zł. — Komitet.
— „Czarna. Kawa Medyków".

Zarząd Koła Medyków stud. U.S.B.
w Wilnie podaje 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
otrzymać w lokalu 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.

WYPADKI.
— Sekcja zwłok E. Preissowej, zatrutej

w gabinecie dworca kolejowego w towarzy-
stwie dyr. M. Taube na razie nie dała żad-
nych wyników. W związku z tym, w dniu

dzisiejszym zbadane zostaną soki žolądko-

wę zmarłej. (h)

— Zamach samobójczy 16-letniej służą-
cej. Do szpitala Św .Jakóba dostarczono

16-letnią Leokadię Jarmokowiczównę, zam.

wKolonii Kolejowej z oznakami silnego za-

trucia. — Jak ustalono, Jarmokowiczówna,
skutkiem silnej depresji, targnęła się na ży-
cie, wypijając większą dozę esencji octo-

wej. (b) -—



 

PAN
Ostatni dzień
 

Wkrótce:

Szczepko i Tońko
w.timie „BĘDZIE LEPIEJ". .

Król aktorów — aktor królów E R R 0 L F L Y N N jak

ORZEŁ KRYMSK

 

(Szarża Lekkiej

Brygady)
 

MARS]
 

Pocz. o 4-ej.

DZI. PREMIERA.
Jasnowłosa czaro-
dziejka ekranu

"egzzrgśsee”.„DZIEWCZE z BUDAPESZTU"
Nadprogram: Dodatek muzyczny i aktualia,

Marta Eggerth

 

Wielki Całe Wilno
achwyt. mówi P i

HELIOS | SRS o filmie a n

minister tańczy Tolą
I najpopularnieįszym amantem A. ZABCZY

Polskie Kino

ŚWIATOWID|
Paul Kemp i inni

Dziś po raz pierwszy w Wiinie. Wielka rewelacja

Liljan Harvey, Willi Fritsch
wrzenie „DZIECI SZCZĘŚCIA"

z polską Mac Donald

KIM. Sala dobrze ogrzana

Sala dobrze ogrzana'
 

CASINO |»... Ginger Rogers i Fred Astaire
Panowie w cylindrach
Nadprogram: Dodatki i aktualia.

w czarodziejskim filmie,
stworzonym tańcem,
muzyką i dowcipem

    

mistrz zegarm.

W. JUREWIC

 

PILAWALH

obuwia
Polecamy
chrześcijań.
"wytwórnię

W NOWICKI
- Obuwie wizytowe,
we, narciarskie, łyżwiarskie,

Ceny — fabryczne — niskie-
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PODNIESIENIE HANDLU —

od 9 — 19 p.p.(
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ARNO ALEKSANDER.

Nie trzeba szukać, a tylko elicieć,

bez trudu dobry zegarek mieć,

|| najlepszej firmy, gwarantowany,

/ takie sprzedaje dobrze Wilnu znany

spacerowe, balowe, sporto-
prunelki,

aksamitne, sandałki oraz kalosze,
wojłoki i pantofle ranne

OMINIE

Reklama jest dźwignią handlu

TO WZMOŽENIE:REKLAMY
NAJSTARSZE:| NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

«DZIENNIK OILEŃSKY |
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ
UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.
Administracja czynna: przy ul. Mostowej 2

$ ! SPRZEDAŻ $

| Futro męskie
w dobrym stanie z
kołnierzem karaku-
a. ze sprzeda-
nia. 6lewska 1—8,

Mickiewicza 4 Į7 00
w Wilnie SPRZEDAJĄ SIĘ

młode rasowe jamni-
ki. Mostowa 15 —-8,

Mankiewiczėwną!:

 

olwark '
255 ha w tem 2 je-
ziora nad Wilią, te-
ren leśny, od -mia-
steczka 2 km, od
Wilna 25 km, z za-

© budowaniem i inwen-
; tarzem sprzedam za
30 tys. zł. Wilno,
Bosaczkowa 4 — 10.

феФ
MIESZKANIA
Iį POKOJE

1000000000000000009200

POKÓJ
RER jacy, z me-
(ami lez, wygo-

dy (łazienka). Anto-
kol, Przejazd 10.

POKOJE,
ładne, ciepłe, z wygo-
ami, z utrzymaniem

lub bez. Dowiedzieč
się: Ofiarna 4, m. 17;
rano od godz, 10-ej i
popoł.od3—4, 490—3

DO WYNAJĘCIA
lokale w domu Nr. 6
przy ul. Gimnazjal-
nej. 434—5

POKój
z osobnem wejściem
z klatki schodowej
do wynajęcia. Zyg-
muntowska 20, о-
zorca. wskaże,

  

 

POTRZEBNE
2 POKOJE

z wygodami į lazien-
ką. Zgłoszenia dla
„Kawalera” składać w
administracji _ „Dzien.
Wileńskiego.',
 

* 2-POKOJOWEGO
MIESZKANIA

z wygodami, poszuku-
ję w śródmieściu, O-
ferty składać w adm. 

481—3

WILNO
WIELKĄ

atłaski
šniegowce,

„Dzien.Wil”:dla A.

 

ЗЕМЕ
Oryginalna maść (Z kogutkiem)

ХО -
leczy I goi ranki powstałe od ой-,
mrożenia, Sprzedają apteki i składy

apteczne

 

 

E
i
L
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SPECJALNA

i innych śpiew.

do nabycia w PolskimUr  

Wilno, Ludwisarska

Miłośnikom ptaków ka nwadzę
[MIESZANKA BLAKANARKÓW|

ptaków
Zestawiona z najbardziej lubianych przez
ptaki nasion jak: kanar, rzepik,

sałata, murzynek, proso i t.

Władysława Trubiłły
Tamże wody kolońskie na wagę:

78 przecudnych zapachów.

>

Składzie Aptecznym

12, róg Tatarskiej.

  

"PRAC

DOWYNAJĘCIA
2pokoje ze wszel-
kiemiwygodami io-

— Teatr Miejski

sobnem wejściem. —|ska", Główne role

kodowa z dźwiecka, Ściborowa,

mański, Reżyseria Wł 

racje W. Makojnika.

stawienie „Tajemnicy

ne zniżki ważne.

NAUKA

   

УУ—
Germanistyki

Z-k Św. Michalski Nr-
10 m. 2 (obok Kura.

torjum Szkoln.)

UDZIELAM -
lekcji, specjalność ma-
tem., polski jęz. nie-*
mieck!. Metoda wlas-,
na. Warunki przystęp-,
ne. Zgłoszenia do adm.
„Dz. Wil.“ pod „B. K.“
tamže adres

przygotowaniu całego

 

— Premiera „Bro:

atr „Lutnia“ występuj

sztuki amerykaūskiej

 
! spół artystyczny oraz

 

 

 

 
służbę domową pole-

ca Wojew. Biuro Fun-
duszu Pracy, Poznań-

ska 2, tel. 12-96. 
Kila

ZKA =
poszukuje prania po |

świadectwa i rekom. Wileńska25,tel. 16-84

z. Bernardyński 4—5; wykonuje binokle >

Ek ——— kulary, ściśle według

OGRODNIK, 'recept p.p. lekarzy o-
obeznany wszechstron- kujistów. Poleca naj-
nie w ogrodnictwie, z aoazć modóle.

dobrymi świadectwa- ginda

Adres w Admin. „Dz.. DO ROZSZERZENIA
Wileńskiego”. ji udźwiękowienia już

J....... | prosperującego Kina-
bjazd — potrzebny

wspólnik z gotówką
 

PANSTW

U
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 38 LOTERIA
ОМА

Zegarki, biżuterja, srebro stołowe, papierośnice

zł. 1.000.000
Losy do nabycia w szczęśliwej kolekturze

$, GORZUCHOWSKIEJ
Cena losu — 40 zł., Pół — 20 zł. Ćw. — 10 zł.

szenia do Adm. „Dz.

| | |

BLIŹNIM $
000144000460006444040

ZAMKO-
WA 9  

Oodzież,bieliznę,@-

pewnego  uubożałego
 

FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Jarowy usłuchał milcząco. Przy-
pomniał sobie ostatnią rozmowę,
Miczoraj Niedźwiadowski nie ikazał
mu usiąść i wogóle nie był taki u-
przejmy jalk dziś, wczoraj według tu
używanego określenia, „sprawił mu
łaźnię. Ale groźnie wrzeszczącego
inspektora znali doskonale i kochali
wszyscy podwładni i Jarowemu zro-
biło się nagle gorąco, gdy pomyślał,
że tylko raz go widział takim uprze-
dzająco grzecznym.

Było to przed pół rokiem mniej
więcej, gdy Niedźwiadowski rozpa-;
trywał sprawę starszego posterun-:
kowego, oskarżonego o to, że będąc

37 przy tej sposobności -zdobędzie no-
we szczegóły, dotyczące sprawy wpływem alkoholu zdradził ważną
banknotów: angielskich? tajemnicę służbową.

1. — Jedno i drugie, panie inspek- W ciągu kilku chwil było zupeł-
torze. 8

i — W takim razie byla to stužba. z ikrzesla i oparl się @ойни о Бшг-

* Ustalamy to niezbicie. A co ja mó- ko.
wiłem o użyciu alkoholu w takich _ — Panie inspektorze! — zawołał

zaczął się pienić i kląć. wypadkach? : przeražony. — I pan w to wierzy?
Zdawało się,  Niedźwiadowski — W służbie ani kropli — odpo- — Niech pan siada — przerwał

przejrzał myśli Jarowego, zapytując: wiedział, Jarowy. — Ale na uroczy- spokojnie Niedźwiadowski, — Chce
—lle pan wypił wczoraj wieczo-

rem?
, — Dlaczego to pana inspektora
interesuje? — zapytał porywczo Ja-
rowy. '
— Proszę mi nie odpowiadač py-

taniami — rzekł  Niedžwiadowski
sucho, lecz po dawnemu uprzejmie.

Ja je zadaję i żądam krótkich
treściwych odpowiedzi. A więc?

Jarowy zmusił się do spokoju.
— Dokładnie nie pamiętam, pa-

nie inspektorze. Była wódka, wino

 

Teatr i muzyka
na Pohulance. Dzisiaj

w ozwartek o godz. 8.15 „Tajemnica lekar-

odtwarzają pp: Nie-

Staszewski i  Szy-
. Czengerego, deko-

Na dzisiejsze przed-

lekarskiej”  udzielo-

— „Poskromnienie złośnicy”, bajecznie

wesoła komedia Szekspira znajduie się

reżyserią Tadeusza Białkowskiego.

— Teatr muzyczny „Lutnia”,

powodu próby generalnej jutrzejszej pre-

miery — przedstawienie zawieszone.

w

zespołu teatru pod

Dziś z

adway'u”, Jutro te-
e z premierą głośnej

„Broadway“  (Zatra-

cona ulica) o założeniu sensacyjnem. Sztu-

kę urozmaicają nastrojowe pieśni, muzyka i

tańce, Udział bierze cały bez wyjątku ze-

Zofia Lubiczėwna,

! Sceny zespołów baletowych z udziałem M.

2400000002%04004%0002 Martówny i J. Ciesielskiego, Nad całością

    

no, Zamkowa 8.

jO OBIADY dla gło-
dującej inteligencji
rącoprosiInstytut Ca-
ritas — Wilno, Zam-

kowa 6.

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO

K. Wyrwicz-Wichrowski.

dyreguje M. Kocha-

czuwa reżyser

Częścią muzyczną

nowski,

Z za kotar studio
„W lesie“ — Słuchowisko Szaniawskiego.

 

Premiera w Teatrze Wyobsaźni.
Premiera słuchowiska Szaniawskiego

pt. „W lesie" wystawiona zostanie dn. 4.11

o godz. 19.00. Przed rokiem znakomity ten

autor polski zadebiutował w Teatrze Wy-

obraźni doskonałą audycję p. t. „Zegarek”,

która zdobyła wielkie powodzenie nie tyl-

ko u nas, lecz i w radiofoniach zagranicz-

nych. Wszystkie zalety świetnej sztuki

którymi rozporządza Szaniawski, złożyły

się na kilka scen „W. lesie" — gdzie błaha

przygoda porusza serca ludzkie, budząc w

ich zakamarkach rój uczuć, trzymanych ną

uwięzi codzienną dyscypliną życia.

Twórczość muzyczna Kasserna
Audycja radiowa.

Dn. 4П о godz. 21.00 poświęca Polskie

: Radio Xy audycję z cyklu „Sylwetki kom-

i Denio i Т pozytorów polskich" — Tadeuszowi Zygiry-
R dowi Kassernowi, Urodzony w roku 1904

a EZ c A $ l N 0 po studiach odbytych we Lwowie i Pozna-

OGRODNIK - niu zamieszkał na stałe w stolicy Wielko-
„PSZCZELARZ Wkrótce polski. Spośród licznych utworów kompo-

poszukuje posady od zytora kilka zostało nagrodzonych, m. in.

ZAraZ. Dobre świa- => „Koncert na głos solowy i orkiestrę” (w
dectwa. Wilno, Za- Paryż Mal. EZ utworów
kretowa 42—1 Mi- 0 aryżu), oraz „Ma: SS i. utworów

chai ' Jabłoński dia > Kasserna usłyszą radiosłuchacze w czwar-

«S. S; 467 = z tek utwory fortepianowe, pieśni, „Poeme”
ORAZREZ = = |ma kontrabas i forlepian oraz- fragment z

KRAWCOWA jam koncertu na flet. Kilka z tych utworów wy-
praktykantka firmy < — konanych będzie po raz pierwszy,

Bogusława : Н-‹п.оп a 4) m Tłusty czwartek dla radiosłuchaczy.

P e о io © a Polskie Radio nie zapomniało o „tłu-
suknie, kostiumy, e w sty tku” dl es яi stym czwartku a swych słuchaczy i
płaszcze oraz bieliz- 2 П = аО iai я MaiWył oi samą przygotowało im wspaniałą ucztę. a
B y ZE i a Orkiestra Polskiego Radia rozdzielač bę-

ug najnowszychLs = a dzie wszystkini, którży do tego okażą o-
mali. Ceny zupełnie pa 5 chotę, pączki i faworki. Smaczny lukier

p Robota przyrządzi Zdzisław Górzyński i Mała Or-
uczciwie _ wypełnio- -—L kiestra, konfiturami wypełni je — „Czwór-
na. Adres: Bakszta 4 ka Radiowa“. A więc radiosłuchacze bacz-

Nr. 2 m. 28. Janina ność w czwartek dn, 4II o godz. 21.50,
| Sklarenko. >

> —— — 140000040000060000006y pracownika spolecz- i =
NAUCZYCIELKI, к б NE \% МЁЩ„?Ё\"@;Ё Polskie Radio Wilno

S Ww T -
korepetytorki, wycho 18 tożeniu, dek“prosi Czwartek, dnia 4 lutego 1937 r.
ws ie, bony  i|*99979 s+%00:000000904 i 8

a у ееlastytut Caritas, Wil- 6.50: Pieśń poranna. Gimnastyka Mu-
wszelkiego _— rodzajujęzakład optyczny zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje

i giełda. Koncert. Audycja dla szkół. 11.30:
Poranek muzyczny z Filharmonii dla mło-
dzieży. 11,57: Czas i hejnał. 12.03: Koncert.
12,40: Dziennik południowy, 12.50: Odezyt

w języku litewskim, 13.00: Muzyka popu-

larna. 15.00: Wiadomości gospodarcze. 15.18:
Koncert reklamowy. 15,25: Życie kulturalne
|miasta i prowincji 15.30: Codzienny odci-

nek prozy. 15.45: Chwilka społeczna. 15.50:

 
PIÓR HIECZNICH Melodie z filmów dźwiękowych. 16.20:

KATERMAN!S
KAWUSKA

PARKER

Į 1Е

t

1

500zł. od zaraz, Zgło-*

HŁADIJSŁAW

* BORKOWSKI

sprawiedliwić z zarzutu, że pod

|Chwilka pytań, pog. dla dzieci starszych.

16.35: Koncert zespołu mandol. „Наа“.
"17,00: Z życia uauczyciela wiejskiego, poś.

117,15: Koncert solistów. 17.50: Karabin i
"nosze, wyd. zbiorowe, omówienie. 18.00:

iPogadanka  uktualna. 18.10: Komunikat
| śniegowy. 18.13: Wiadomości sportowe.

j18.20; Felieton aktualny. 18,35: Kwadrans

| skrzypiec. 18.50: Pogadanka aktualna.

|19.00: W lesie słuchowisko Jerzego
| Szaniawskiego. 19.30: Kalejdoskop — lekka

aud. muzyczna. 20,30: Tam gdzie djabel

małe diablęta hoduje, fel. 20.45: Dziennik
wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00

| Sylwetki komp. polsk. 21,50: Muzyka ta-

| bario i. pościel "dla LM, MICKIEWICZA S, neczna w wyk. mał. ork. Pol. Radia. 22.55:
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.

— Nie, panie inspektorze.
— Jest agentką polsko - angiel-

skiego towarzystwa ubezpieczeń!

stości rodzinnej takim zachowaniem
się zwróciłbym na siebie uwagę ca-
łego towarzystwa. ;
— Słusznie, a jednak, jeśli to się

stało koniecznością, to obowiązywa
ła wstrzemiężliwość. Pod wpływem
alkoholu człowiek się męczy prędko
iw ogóle robi głupstwa. Czy pan nie
zasnął przypadkiem? :

Najwyżej na kilka minut...
Ale, panie inspektorze, proszę po-
wiedzieć wreszcie, co mi pan in-
spektor zarzuca, Nie poczuwam się

w stanie nietrzeźwym, przejechał,i likier. Wypiłem każdego po kilka do żadnej winy, a pań inspektor
dziecko motocyklem. Niedźwiadow-,
ski dopóty był uprzejmy,, dopóki nie|
stwierdził, że oskarżony nie
kropli alkoholu w ustach i że dzie-;
cko z za rogu wybiegło nieoczekiwa-|
nie na środek ulicy. Gdy się przeko-
nał, że posterunkowy jest Pa)

ADMINISTRACJA: Wilme, ul, Mostowa 4, sryann od goda, į -— 10, CRKY PRENUMERATY: miesięcznie,

 

kieliszków.
— Swoją obecność na urodzi-

bową czy prywatną? Albo inaczej.
Dlaczego pan przyjął zaproszenie:
ze względów osobistych, a więc pry!
watnych czy: pan przypuszczał, że'

 

mnie tak przesłuchuje, jak gdybym
się dopuścił ciężkiego przestępstwa

miał nach uważał pan za czynność służ- wczoraj wieczorem!
Niedźwiadowski ściągnął brwi i

chrząknął. ‚ 3
“2 Ciężkiego | przestępstwa?...'

Hm... No, taikk!... Bo pan się musi u-
sry   

« edaoszeniem do 4

Takim tonem wypowiedział te

mie cicho. Nagle Jarowy zerwał się słowa, jak gdyby one miały znisz-

pan palić? Proszę, tam leżą papie-
rosy... czy ja wierzę, czy nie, to je-
szcze nie przesądza sprawy. Jako
oficer policji i pański przełożony mu
szę zbadać przede wszystkiem ten
wypadek bez względu na moje oso-
biste nastawienie...

Te słowa wydały się Jarowemu
szczególnie znane, Wszak prawie to
samo . oświadczył przed kilkoma
dniami pani Śniawskiej.
— Od jak dawna pan zna panią

Oraczową?: — ciągnął niewzrusze-

nie Niedžwiadowski.
— Dopiero wczoraj wieczorem

ją poznałem — odrzekł Jarowy bez-.
"dźwięcznym głosem. Jeszcze się nie
mógł połapać do
zmierza.
— Czy pan wie, czym ona się

zajmuje? i

omu lub przerylkę jzosity

czego inspektor| Zbladł
| miał tylko tyle, że chodziło o rzecz

czyć Jarowego.
| Lecz młody komisarz tylko pa-
trzał wiellkiemi oczami, czekając na
wyjaśnienie tego zdania, a ponie-
waż Niedźwiadowski zamilkł, więc
wzruszył bezradnie ramionami.

j  — Nie rozumiem, jakie znacze-
„nie może mieć, czym się zajmuje ta
' pani... — mruknął wreszcie.
*._ Inspektor obserwował go uważ-
nie, nachmurzył się jednak.
— Dziś ta pani powtórzyła swo-

jemu dyrektorowi i paru osobom z
zarządu to, co pan jej opowiedział
„wczoraj wieczorem — podjął Nie-
óżwiadowski. — Centrala tego to-

įwarzystwa znajduje się w Londynie
i w niej to właśnie był ubezpieczo-

„uy okręt „Aurelia“ wraz ze swoim
j ładumkiem. Rozumie pan teraz, ja-
kie to może mieć znaczenie?

‘› — №е, panie inspektorze.. —
'wyjąkał Jarowy.

bardzo, chociaż zrozu-

wielkiej wać.
(C. d. n.)
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CENA OGŁOSZER: ка wierze milimeii, przed tekstem | w tokńcie (5 tem) 40 gr Komumiksty zł 1-- ла mm, fednosap, uskroiogi 40 gr. sa (okciom (10 łam.) 17 $+. Brobno ogloszenla w drisis cglcazenlowym 1a
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„Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 

Drukarnia A.Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa 1.

 
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

į|
|
|
|

 

 

S
z
k

 


