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„Płomyk* został potępiony
Wyrok Sądu Apelacyjnego

Informowališmy już, że Sąd Ape-
lacyjnyj w Warszawie oddalił skargę
odwoławczą przedstawicieli Związku
Nauczycielstwa Polskiego przeciwko
redaktorowi „I K. C.“, Zz powodu
charakterystyki Nr. 15 „Płomyka”,
jalko pisma, szerzącego wśród mło-
dzieży propagandę komunistyczną.

, motywach Nr. 25 „Piomyka“
uznany został za rezultat świado-
mych, inteligentnie i finezyjnie prze-
prowadzonych zamierzeń propagan-
dowych.

W. czasie przewodu sądowego,
obrońca redaktora Stankiewicza ad-
wokat Skopczyński złożył dwa re-
welacyjne dowody: numer sowiec-
kiego pisma, wydanego w języku
polskim w Kijowie p. t.: „Glos Ra-
dziecki' oraz zbiór poezyj „Or-Ota".

W. „Głosie Radzieckim" czytamy
w artykule, napisanym na tle pro-
cesu z „Płomykiem” w 1-ej instancji
napaść na „faszystowskie metody(I)
dławienia świetlanej(!) prawdy o So-

wietach, do której tęsknią(!)polskie

dzieci. Prawda nie dą się ukryć i już

niedługo (|) będzie ją można w Pol-

sce tłumić.
Z zestawienia wiersza „Or-Ota"

p. t: „List.z Sybiru” (w oryginale
książkowym z przedrukiem „Płomy-
ka“ Nr.25) wynikła prawdziwa sen-
sacja.

Redakcja „Płomyka' samowolnie
dokonała „kurtyzacji', usuwając ca-

 

Loheńczenie rozpraw budżetowych © Komisji
WARSZAWA, 4.11. Wczoraj ko-

misja budżetowa Sejmu przegłoso-
wała szereg poprawek, zgłoszonych
do różnych części preliminarza bud-
żetowego, poczem poseł Duch zrefe-
rował całość budżetu i ustawę skar-
bową. Po zaprojektowanych zmia-
nach, wydatki wynoszą łącznie —
2,293,429,624 złotych, dochody —
2,310,747,702 zł.

Po referacie i krótkiej dyskusji,iw r. 1937 jeszcze ze wszystkich tendencji podwyższania cen. Jeżeli | wy szkolnych zabaw taneczn
wygłosił mowę wicepremier Kwiat-
kowski, w której przedstawił sprawy,
polityki budżetowej, sytuacji waluto-
wo-finansowej, polityki podatkowej,
wreszcie inne problemy gospodarcze.

Wicepremier wyraził m. inn. po”
śląd, że w dalszym ciągu istnieje ko-
nieczność niezwykłej ostrożności w jspotęgować.

Jcyjnych w życiu prywatnym musi się

łą stroikę o nastroju wybitnie reli-
gijnym, która nadawała charakter
utworowi Or-Ota. Przedstawienie te-
$śo dowodu zrobiło na sali rozpraw
ogromne wrażenie,

Jak wynika z motywów wyroku,
oskarżony red, Stankiewicz został
uniewinniony, gdyż przeprowadził
dowód prawdy. Nr. 25 „Płomyka*
zawierał wyraźną propagandę ko-
munistyczną, w następujących swo-
ich częściach składowych: w arty-
kule o teatrze, w liście pioniera so-
wieckiego do skauta angielskiego, w
zagadkach na końcu numeru i w ilu-
stracjach, zdobiących obficie jego
naczelne stronice,

Propaganda, zawarta w rzeczo-
nym numerze „Płomyka'”, zmierza
do wpojenia w duszę dziecka prze-
konania o wielkich walorach życia
sowieckiego, stosunków tam panują-
cych, w jaskrawem przeciwieństwie
do rzeczywistości. Najbardziej ja-
skrawym dowodem tendencji redak-|
tora Nr. 25 „Płomyka”, jest świado-
em wypuszczenie ze samego środka
wiersza Or-Ota, całej stroiki o na-
stroju religijnym, co absolutnie nie
da się wytłumaczyć przypadkiem

drukarza. — Cały, z finezją skon-
struowany układ treści „Płomyka*,
świadczy dowodnie o chęci ukrycia
ciemnej rzeczywistości sowieckiej.

ma charakter trwałyi niewątpliwy.
Na zakończenie swych wywodów

zastanawiał się nad kwestją, czego
można się spodziewać praktycznie
po r. 1937.

Zdaniem p. Kwiatkowskiego, wy-
daje się, iż ceny agrarne mają przed
sobą perspektywę raczej pomyślną,
ruch budowlany; niewątpliwie będzie
bardzo znaczny, korzystać on będzie

przywilejów podatkowych. Natężenie
prac inwestycyjnych będzie znacznie
większe, niż w r. 1936. Na tej pod-
stawie i konsumcja i rentowność w
rolnictwie i przemyśle muszą wzros-

ncć. To też chęć do lokat inwesty-

Możnaby więc ze

budowie wydatków wszystkich bud-|względnym przynajmniej optymizmem
żetów publicznych, a takiže, iž nie|pa
można przedwcześnie zniżać docho-
dów państwa,
stwierdzone, że równowaga budżetu

Zła pogoda na
HEL. 4.2. Nagłe ocieplenie się

miorza, spowodowało częściowe ru-
szenie się lodów z pod przylądka,

zanim nie zostanieji pewne war

trzeć na najbliższą przyszłość.

Ale są i pewne niebezpieczeństwa
unki, których zlekcewa-

polskim morzu
się do swych portów macie-

h. Na morzu jednak utrzymu-
a, która bardzo u-

udając
rzystyc
je się gęsta mgl
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„AU YATO,
W7 DNI NAOKOŁO ŚWIATA!

: trzeba bardzo się śpieszyć,
ale bardziej, by zdążyć wykorzystać 7 dniową okazję ijkupić jedną z tysiąca koszul: męską kolor. po
pel. art: 3716 zam. zł. 12— tylko zł. 6.—; art. 3721 zapas. mankiety i 2 kołn. zam. zł. 14 tylko zł. 7,—:; a
wa „prima” art. 3690 zapas. mankiety i 2 kołn. zam. zł 15,90 — zł. 10.50; wizytowe i frakowe arf. 3721 zam-
Zł. 14. — zł. 7—; art. 3667 zam. zł. 16.— zł. 8.-—; koszule nocne, „długie art. 3680 zam. zł. 14— zł. 7.50 ”

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ
FRANCISZEK FRLICZKA

WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 3 tel. 6-46 “5
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Poczgiek wielkiej olensywy na Malagę
NA FRONCIE HISZPAŃSKM "ATAK NA MALAGĘ OD STRONY hiszpańskim dokoła Gibraltaru za-
SALAMANKA. 4.2, Komunikat MORZA. rekwirowano wszystkie autobusyi

głównej kwatery wojsk powstań- Flota pow- samochody, które zostały użyte do
czych z godz. 20 dn. 3 b. m. podaje, stańcza, skoncentrowana w Algeci- przewozu wojsk powstańczych,
że wczorajsze operacje: na wszyst- ras w celu podjęcia ołensywy prze-i W. Maladze panuje bardzo silna
kich frontach były bez znaczenia. ciwko Maladze, wyruszyła w kie- epidemia grypy.
Na froncie armii północnej zazna- runku wschodnim. Krążownik „Ca-| .
czyła się lekką strzelanina na nie- narias* odpłynął wczoraj do Ceuty, LOTNICTWO POWSTAŃCZE
które pozycje. Na froncie armii po- pozostałe zaś okręty dziś rano w DZIAŁA.
łudniowej rostowaliśmy kilka stronę Malagi i Fuengirola. | MADRYT. 4,2. W. środę w po-
pozycyj naszych straży przednich. GIBRALTAR. 4.2. Powstańcy, łudnie 9 powstańczych samolotów

| WALENCJA. 4.2. Samoloty rzą- według informacji Reutera, rozpo-|bombardujących, eskortowanych
jdowe bombardowały fabrykę armat częli dzisiaj rano gwałtowny atak na przez 3 aparaty myśliwskie, zrzuci-
w San Fernando pod Kadyksem o- pozycje wojsk narodowych, bronią- ło 35 bomb na miejscowości Puya-
|raz stację kolejową Bobadilla, nisz- cych Malagi. Punktem wyjścia tego can i Casilla. Bomby upadły w po-
| cząc depot lokomotyw. ataku była Marbella. Na terytorium bliżu drogi Azaila. a
j MALAGA. 4.2. Powstańcy
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lub omyłką, czy samowolną decyzją | atakowali w środę odcinki Marbella
i el Burgo. Po niezwykle zaciętej
walce wojskom rządowym udało się || $el U 1 AWIĆ ŁUNeCZNYĆ
odeprzeć pówstańców z ciężkimi,

młodzieży szkolnejstratami. Położenie obu wojsk nie
uległo iżadnej zmianie. 3

Minister WIR i OP, prof. Święto- Opiekę nad szkolnymi zabawa-
sławski wydał okólnik w: sprawie mi tanecznymi spełniają: dyrektor
zabaw tanecznych młodzieży szkol- lub przełożona szkoły, grono nau-
nej. Przewodnie myśli tego okólnika czycielskie i przedstawiciele Koła
są następujące: , Rodzicielskiego. _Odpowiedzialność

1. Ministerstwo Wyznań Religij. 7a należytą organizację szkolnej za-
żenie znacznie sparaliżuje możliwe: nych i Oświecenia "Publicznego u- bawy tanecznej, którą należy za-
korzyści. Odnoszą się one do kru-'waża zasadniczo szkolne zabawy ta- Sadniczo powierzyć samej młodzie-
chości koniunktury światowej. Ma'neczne za godziwą rozrywkę dla ŻY: Spoczywa na dyrektorze (prze-
ona wszelkie niezbędne warunki|młodzieży i za jeden ze środków łożonej) szkoły oraz na nauczycie-
,okrzepnięcia i spotęgowania się, ale wychowawczych, oddziaływujących lach wyznaczonych jako opiekunach
 zależąc od wybryków ludzi — może korzystnie pod warunkiem, że mu-; Zabawy. 4
być również sparaliżowana. szą być one bardzo starannie przy-|, „Szkoły mogą organizować lekcje

Poza założeniem względnego spo- gotowane i nie odbywają się zbyt tańca pod opieką nauczycieli oraz
Ikoju socjalnego w kraju, największe często, iczłonków Koła _Rodzicielskiego.
niebezpieczeństwo tkwi w wybujałej I. Dążąc do uregulowania spra. | Uczęszczanie do prywatnych szkół.

а ‹ h i tańca jest młodzieży szkolnej wzbro

idzie o realny wskaźnik kosztów 'go niewłaściwości, zdarzającyc się | Nione.
utrzymania w r. 1936, to sytuację ustawicznie w tej dziedzinie życiawytrzymaliśmy lepiej, niż kilkana-
ście innych państw. Opanowanie
nieusprawiedliwione ruchów cen w dza co następuje; Zgon dyrektora

górę, jest postulatem dużej wagi. | „Młodzież szkolna może, zaczy-| Państw. Inst. Robót
Od grudnia ruch zwyżkowyj cen nając od IV-tej klasy gimnazjum,|

niektórych artykułów — przeważnie brać udział w zabawach tanecznych Rzecznych
nieskartelizowanych, lub, co gorzej, organizowanych w szkołach, Udział | WARSZAWA. 4.2. Dzisiaj nad
„kryptoskartelizowanych“ rozwija się młodzieży szkolnej w zabawach ta- ranem zmarł ś. p. inż,Władysław
w tempie nie usprawiedliwionym necznych organizowanych dla do- Przanowski, dyrektor Państwowego
warunkami objektywnymi. Należy rosłych w lokalach publicznych jest Instytutu Robót Rzecznych w War-
jak najgłośniej ostrzec całe społe- bezwarunkowo wzbroniony. ' szawie.
„czeństwo, iż szybkie inkasowanie ипивлячелииичнннчингналисиосс5550-5555 ыачo: konianktaralnej, w formie 2 н

| zwyžki ; i Н вонн оче аейнь ylas Papież udziela błogosławieństwa
; ОПЁ:;&МЁ:ЬЩЗ&! się od przemysłu i uczęstnikom Kongresu w Manili

ой handlu współdziałania w utrwa-  MANILLA, 41l Przybyła na Kon- nii św. 10 tys. kobiet, biorących

młodzeży szkolnej, Minister zarzą-

Rozewskiego i Jastrzębiej Góry. trudnia żeglugę. Kutry odpłynęły do laniu koniunktury, a nie nieświado-
Lód wokół jodkióń.zepchnięty naląd, najbliższego portu niemieckiego w mego, oczywiście, przeciwdziałania.

gdzie utworzył góry, niektóre wy- Stolp. ВЕ |Powolny rozwój cen iHeresy roz-

sokości 6 metrów. Lód sięga około 5 Nad Helem unosi się potężny wój zarobków, dadzą więcej orzy-

klm. w głąb morza, Miejscami„plyna 'opar mgly, przyczym pada nieustan- ści społeczeństwu, niż okres choćby
prawdziwe góry lodowe. Stan Bałty- nie deszcz. powierzchni morza silnej, ale krótkiej fali koniunktu-'

ku jest nadal niesłychanie niski. — znikł zupełnie śnieg. Pod Puckiem  ralnej. Ks AU !

Niemieckie kutry rybackie, któ- zaobserwowano gromadny przylot| Po przemówieniu ministra, trwała

re z powodu mrozów szukały schro- szpaków i skowronków.Pojawienie jeszcze dyskusja, a następnie uchwa-
opuściły się tego ptactwa uważane jest za za- | lono szereg rezolucyj./ nienia w Helu i Gdańsku, u ‹ uwa( terąz swe tymczasowe schronienia, powiedź wczesnej wiosny.

gres Eucharystyczny do Manilli piel-
grzymka francuska, złożona z 283
osób. Wczoraj przystąpiło do komu-

- Zdrowie
CITTA DEL VATICANO, 4, 2.

Krążą tu pogłoski, że Papież zamie-
rza przyśpieszyć w tym roku wyjazd
swój do Castel Gandolfo, dokąd u-

udział w Kongresie.
„Wszystkim uczestnikom Kongresu

Ojciec św. udzielił przez swego le-
śata błogosławieństwa.

Ojca św.
dałby się nie w lipcu, lecz już w ma-
ju ze względu na swe zdrowie. Nie
wiadomo,
w tej sprawie,

jakie jest zdanie lekarza
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-w Stowarzyszeniu Inżynierów Wodnych
do Stowarzyszenia. Przeciwko. wniona członków osób pochodzenia ży- Rgomiu konge: PRS. Uchwalone

: a , опPodczas dwudniowych obrad o-
gólnopolskiego › zjazdu inżynierów
wodnych, jakie toczyły się w War-
szawie, postanowiono m. in. powo-
łać do życia Stowarzyszenie inży-
nierów wodnych. Statut nowego
stowarzyszenia został również u-
chwalony.

Ponieważ okazało się, że zale-
galizowany już statut nie zakazuje
przyjmowania do Stowarzyszenia
żydów, kilku mówców wystąpiło z
żądaniem zmiany statutu w sensie
wprowadzenia „paragralu aryjskie-
£0“.

Olbrzymia większość uczestników
zjazdu wypowiedziała się w głoso-
waniu za nieprzyjmowaniem żydów

skowi głosowało tylko 11 osób, a 16

wstrzymało się od głosowania.

Jest to tym bardziej objawem

znamiennym, że na zjeździe było or

koło 90 proc. urzędników państwo-

wych i samorządowych. Nie wahali

się oni obok pracowników instytu-

cyj prywatnych zająć zdecydowane-

go stanowiska w sprawie żŻykow-

skiej.

Powzięta uchwała wzywa zarząd

do przeprowadzenia zmiany statutu

w kierunku uniemożliwienia wstępu

„do Stowarzyszenia inżynierówwod-

nych osobom pochodzenia žydow-

skiego i poleca do czasu przeprowa-

dzenia tej zmiany nie przyjmowanie

Gi S TA LI I3

Gojozd V. Ribbenttopa do Londonu
BERLIN 3.1. We wtorek wie-

czorem po dłuższym pobycie w sto-

licy Rzeszy wyjechał do Londynu

anibasador von Ribbentrop. Wyjazd
ten nastąpił po okresie wieikich

mów politycznych i ożywionej dy-

skusji światowej w sprawie możli-

wości porozumienia Niemiec z za-

chodem. Wiadomo jest również, że

rola von Ribbentropa w dyplomacji

niemieckiej wykracza poza
ramy funkcji ambasadora. Nic więc
ziwnego, že wyjazdowi temu tutej-

sze koła polityczne zarówno nie-

mieckie jak i zagraniczne nadają du-

że znaczenie. Przypuszczają ogól-

nie, że Ribbentrop złoży w Londynie
uzupełniajce wyjaśnienia w sprawie

dalszych zamierzeń niemieckich a

także przedstawi w bardziej kon-
ikretnej formie niemieckie postulaty
kolonialne. Niemieckie koła rządo-
we zaprzeczają informacjom  dzien-

zwykłe ;

ników londyńskich, jakoby von

Ribbentrop wiózł już do Londynu

memoriał w sprawach ikolonialnych.

Zdaje się być jednak rzeczą pewną,

że ambasadorowi udzielono przed

wyjazdem instrukcyj w tym zakre-

sie. Przewidywać też można ujęcie

w niedalekiej przyszłości postula-

tów kolonialnych w formę mamo-

randum.
Na tle domysłów zrozumiałe za-

interesowanie wywołała wiadomość;

'о zmianie na stanowisku ambasado-

Ira angielskiego w_ Berlinie, albo-

Ilwiem ambasador Phipps odchodzi
do Paryża. Niemieckie koła poli-

tyczne wyrażają oczekiwanie, że na-

stępcą Phippsa będzie dyplomata,

któryby mógł wystąpić jako rzecz-

nik porozumienia niemiecko-angiel-

skiego. Wśród różnych kandydatów

lansue się m. in. przychylnie nazwi-

sko lorda Haliaaxa.

Rząd a parlament w Japonii
TOKIO. 4.2. Onegdaj premier

Hayaszi zaproponowat wszystkim

stronnictwom ponowne odroczenie
sesji parlamentarnej, aby umożliwić
rządowi rewizję projektów  finanso-
wych. Po wspólnej konferencji,
wszystkie grupy sejmowe przeciw-

stawiły się odroczeniu sesi. W: ten

sposób sejm, który odroczcny został

25 stycznia do czasu zlikwidowania

przesilenia rządowego, zbierze się

niezwłocznie. Możliwe jest, że ce-

sarz zawiesi sesję na wniosek pre-

iera.

Strajk przemysłu samochodowego
w Ameryce

FLINT 4.11. Pomimo wyroku są-

dowego, strajkujący robotnicy: prze-

mysłu samochodowego nie opuścili

w wynzaczonym czaasie okupowa-

nych fabryk. Jak dotychczas nie za-
stanawiano się nad kwestią usun'ę-

cia ich przy pomocy sił zbrojnych.

W oczekiwaniu sensacyjnych wyda-
rzeń przed jedną z fobryk zgroma-

dził się liczny tłum widów. Guberna-

tor Murphy ponownie stwierdził, iż

nie dojdzie do rozlewu krwi. Wice-

prezes General Motors Knudsen

zgodził się odbyć jeszcze jedną kon-

ferencję z delegatami robotników,

chociaż fabryki nie zostały ewaku-
owane. liście do gubernatora

Knudsen pisze: nie mogę uczynić

nic innego jak zgodzić się na życze-

nie prezydenta Roosevelta, który

nie pozostawia mi wyboru.

Pomoc dla powodzian w Ameryce
WASZYNGTON 3.11. Prezydent

Roosevelt przedstawił Ikongresowi

program odbudowy w ciągu lat 6

okolic nawiedzonych powodzią. W'yr
datki, związane z wykonaniem tego

programu, wynoszą 5 miliardów 11

milionów dolarów. Program ten

przewiduje m. in. budowę wielkich

zbiorników w _ celu kontrolowania

wylewów. Budowa tych zbiorników

kosztować ma 85 milionów na wy-
ikonanie natychmiastowe planów

przepowiećziano pół miliona  dola-
rów. Prośram przewiduje też dreno-

wanie różnych okręgów w całych

Stanach Zjednoczonyich. Niektóre z

tych robót podjęte będą niezwłocz-

nie, inne zaś odłożone zostaną do

chwili większego nasilenia bezrobo-
cia.

—————n

Nowy Alkazar —
w Santa Maria de la Cabeza

Jednemu z samolotów powstań-

czych udało się po raz pierwszy wy-

ladować w pobliżu małej wioski San

Maria de la Cabeza, położonej w sa

mym. środku prowincji Jaen, opano-

wanej przez wojska czerwone”.

W pobliżu tej wioski znajduje się
klasztor, do którego schroniła się za

raz po wybuchu wojny. domowej

garstka powstańców - falangistów i

wardzistów z ich rodzinami. Obię-

Żenie trwa już od przeszło pół roku.

Naakoło kraj na setki kilometrów

znajduje się w rękach „czerwonych”,

iktórzy jednak dotychczas nie: zdoła-

li zwyciężyć bohaterskiej załogi, lub

skłonić ją do poddania się. Połaże-

nie jest dla jeśo obrońców 0. tyle

sprzyjające że klasztor znajduje się
na niedostępnym wzniesieniu tereno
wym. >

Już po kilku tygodniach załoga

cierpiała z powodu braku żywności.
Szczęśliwym trafem główna kwatera

powstańcza dowiedziała się o jej bo-
haterskich zmaganiach i skierowała
do Santa Maria de la Cabeza samo-
loty które na spadochronach co pe-
wien czas zrzucają środki żywności.

Jeden z aparatów zauważył w

niedużej odległości małą dolinkę,

iKtóra nadawała się jako miejsce lą-

dowania. Pilot zdecydował się na lą-

sowanie, nie bacząc na niebezpie-

czeństwo, grdiące jemu oraz apara-

towi w razie nagłego natarcia ,„czer

wonych'. _Ryzykowny krok jego

skończył się jednak fortunnie i zdo-

łał wejść w osobisty kontakt z oblę-
żonymi powstańcami.

W kwaterze: głównej powstań-

ców, do której odważny pilot na-
stępnie szczęśliwie dotarł, rozważa-

ją obecnie możliwości ewakuacji ca-
iej załogi klasztoru za pomocą sa-

molotów, gdyż w chwili obecnej nie

ma innej drogi dla uratowania życia

oblężonym. 

(zjazdu i oświadczył: „Jestem żydem

dowskiego.
W czasie dyskusji nad wnioskiem

doszło iio drobnego, ale charakte-
rystycznego incydentu. Po przemó-
wieniu jakiegoś tchórzliwego urzęd-
nika, proponującego, by zaniechać
głosowania, gdyż jakoby w stowa-
rzyszeniu nie ma i nie będzie iżyr
dów, wstał jeden z uczestników

i żądam przegłosowania wniosku”.

To wystąpienie przecięło dalszą
dyskusję. -

 

Kronika telegraficzna
+ Stan zdrowia Ojca świętego jest na-

dał zadowalający. Papież rozpoczął wczo-

raj udzielać audiencje w ustalonym po-

rządku.

** Wczoraj król szwedzki Gustaw 5-ty

przybył z Brukseli do Paryża.

** Francuskie ministerstwo lotnictwa,

wobec opóźnień w dostarczaniu samolotów,

rekwirowač fabrykę „Moran-Saulnier".

** Min. Eden wyjeżdża na dwutygo-

dniowy wypoczynek do Francji.

** Лейпа z tureckich fabryk ma do-

tarczyć do Grecji bomb na sumę półtora

miliona funtów tureckich.

WARSZAWA, 4.1. Wydział wy:

komunikuje:

Dziennikarzy Rzplitej

Sieroszewskiego, prezesa

Akademii Literatury następuący

W. orzeczeniu, wydanym

wie członka Akademii p.

gotowym materiałem,
(nym przez publicystę,
źródła”...

molie, w pośpiechu — opinia

demii,

w publicystyce,
pracy, bez cytowania źró:  nym.

Wydział

patrywanie to jest mylne i dla za-

przeznaczonych dla armii, postanowiło za-|

` przez dziennikarzy,

Polską Akademię Literatury w spra”
W. Kzy-

mowskiego, znajcuje się m. in. ustęp

następujący: >

„<ważywszy... że pośpiech pracy

dziennikarskiej niejednokrotnie na-

rzuca konieczność posługiwania się
stormułowa-,

bez podania

Ta publicznie wyrażona — być
а

przytoczona w konkretnym

wypadku jako okoliczność łagodzą-

ca, dać może podstawę do interpre-

towania jej w sposób, że w pracy

dziennikarskiej wogóle, a więc także

orzystanie z cudzej! dk.

dła, jest; P2 B

zjawiskiem normalnym i tolerowa-

Wykonawczy, Związku

Dziennikarzy R. P. stwierdza, że za-

uchwalono | Zaminięcie Konėresi PPS.
„Przeciw nacjonalizmowi i antysemityzmowi"

We wtorek zakończył obrady w

irezolucje są w swej treści powtó-
rzeniem uchwał powziętych w li-

'stopadzie r. ub. przez radę naczelną

„PPS. Uchwały te zwracają się w
, pierwszym rzędzie przeciwko na-

cjonalizmowi i antysemityzmowi.

Kongres ujawnił dwie zasadnicze

tendencje w PPS.: jedną, którą re-

prezentował p. Niedziałkowski, dą-

|žacą do ofensywy za wszelką cenę,

drugą, bardziej umiarkowaną, re-
prezentowaną przez p. Pużaka, ktė- į
ry nawoływał przede wszystkim do
wzmocnienia szeregów, zanim przy-,

stąpi się do ołensywy.

Kongres zakończono wyborem

naczelnych władz partii. Wybór nie

przyniósł zasadniczej zmiany, ale |

zaznaczyły się w nim pewne cha-

rakterystyczne przesunięcia perso-|

nalne.
Do Rady Naczelnej weszli trzej!

Wyrokw procesi

 

więźniowie brzescy:  Ciołkosz, Ma-

stelk i nieobecny Lieberman. Dwaj

inni, p. Dubois i Pragier, wybrani

zostali tylko do, Komisji Rewizyjnej.

Kto orientuje się w stosunkach par-

tyjno - politycznych, ten wie, że jest

to honorowe spławienie.

Charakterystyczny jest wybór na

członków Rady Naczelnej p. An-

drzeja Struga i p. Bronisława Zie-

mięckiego, b. prezydenta Łodzi,zaj-

mującego obecnie wysokie stano-

wisko w Ubezpieczalniach,

Kongres zakończył przewodni-

czący b. poseł Kwapiński podzięko-

waniem dla magistratu i klasy ro-

botniczej Radomia. Odpowiadał b.

prezyčent, a obecny ławnik magi-

stratu p. Grzecznarowski. W. nie-

dzielę, witał kongres prezydent mia-

sta Szczawiński. Zebrani na podzię-

kowanie gościnnym gospodarzom

wznosili okrzyki: „Niech żyje czer-

wonyj Radom“,

e antyżydowskim
w Długosiod.e

BIAŁYSTOK 3.1. Sąd Okręgowy

> Łomży skazał głównego oskaržo-

nego M. Rzęsę na 10 miesięcy wię-

za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

konawczy Związku Dziennikarzy) RP., Tolerancja ta jednak "nie odnosi się

|w żadnym wypadku do publicystyki,

„Wydział wykonawczy Związku, a tylko o publicystykę szło w spra-

Polskiej wy-

stosował na ręce senatora Wacława.skiej
Polskiej zatem zdarzyły: się wypadki plagiatu

list: |w pracypublicystycznej zrzeszonych

j wie, której dotyczy orzeczenie Pol-

Akademii Literatury. Gdyby

władze organizacyjne

lzwiązku dziennikarzy wystąpiłyby

W/ poniedziałek 1 b. m., odbyło

się роште posiedzenie rozwiązanej

rady miejskiej. Ustawa samorządo-

wa z r. 1933 dopuszcza takie posie-

dzenia w tym celu, ażeby raca,

względnie jej większość, mogła prze

ciwko rozwiązaniu odwoływać się

do Najwyższego Trybunału Admini-

stracyjnego.
"Tak się też stało w danym wy

Rada zebrała się w zmniej-

iszonym komplecie, ponieważ sana-

| cyjna mniejszość po złożeniu man-

datu i zatwierdzeniu przez magi-

Mimo tego,udziału w posiedzeniu. 1
kcimpiet i u-zebrał się wymagany

wodu dziennikarskiego uchybiające.

Przy ocenie moralnej plagiatu nie

może zachodzić żadna różnica po-

między dziennikarzami i literatami.

godne u jednych,
z dobrymi

drugich. Korzystanie

ze wspólnych, a nawet wyraźnie cu-

dzych źródeł, jest praktykowane wy-

łącznie w informacyjnym dziale pra-

cyt Gziennikarskiej i tam nie uchodzi

iii ks o" O

Co jest potępienia

(jest tak samo sprzeczne

obyczajami u

ZLITWY.
demii Datnowskiej

w Datnowie na Litwie wypade.

niu obyczajów wśród

studiującej w tamtejszej |

Miał on przebieg następujący:

Studenci 1 kursu i

batkę* w celu

koleżeńskich. Do lokalu, gdzie od-

bywało się przyjęcie,
grupa studentów z innych . kursów,

którzy wywołali do sąsiedniego po-

mieszczenia studenta 1 kursu, Pola-

ka, Józefa Rojcewicza. Gdy, wywo-

łany, nie przewidując nic złego, 0-

puścił salę, spadł nań niespodziewa-
nie grad ciosów przy akompania-

mencie okrzyków: „Precz z Polaka-

mi!" -Roicewicz usiłował wyrwać się

napastnikom,
przytrzymało
sposób okrutny. Uderzenie pięści,

wymierzone przez studenta LI kur-
su Chodasewicza, nadwyrężyło mu

poważnie szczękę, inny cios wybił

mu przedni ząb, rozcinając wargi,

szereg dalszych razów okrył jego
głowę i całe ciało siócami i guzami. 

Napad na studenta Polaka w Aka-

W: ubiegłą sobotę wydarzył się

świadczący o niesłychanym zdzicze-
młodzieży,
Akademii.

zorganizowali

w sobotę (30 stycznia) wspólną „her

zaznajomienia się i

nawiązania między sobą stosunków

wtarśnęła

lecz kilkanaście rąk
go i zmasakrowało w ;

Poszukiwani

„Warsz. Dzien. Narod." donosi z

Wielunia: Wielokrotnie. już czynio-

no poszukiwania

księdza Augustyna Kordeckiego,

słynnego obrońcy: Częstochowy w
szwedzkiego. O-

czasie „potopu“
która prawstatnio znaleziono urnę,

dopodobnie zawiera serce bohater-

skiego kapłana. Pozostałe szczątki

zwick według wszelkichprzesłanek

winny znajdować się w podziemiach

b. klasztoru ©0. Paulinów w Wie-

ruszowie, pow. wieluński, w którym

; to klasztorze zmarł ks. Kordecki w

r. 1637. >
W, najbliższym czasie zostaną

przeprowadzone w tym klasztorze

prace związane Z odszukaniem

szczątków zwłok ks. Kordeckiego,

przy czym ślady prowadzą w kiikie-

runku ołtarza św. Antoniego. Pod

Miejski Komitet Walki
bractwem w Poznaniu organizuje

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Prze-

ciwžebraczy, dzie się wiktóry odbę

Poznaniu w środę, dnia 24 lutego

 

Polk а 
 

| © przyśpieszenie:

strat tego aktu, nie mogia już brać|

szczątków zwłok)

R ji ukrytego w

PIECKO POLSKIE— | handlu, przemysłu i rzemiosła, usta-
ilenie wytycznych działania na przy:

POLSKIGJ SZKOLE |

zienia. Dwaj oskarżeni zostali na 6

mies. więzienia, jeden na 5 miesięcy,

trzech na 6 mesięcy z zawieszenaćm.

z: marta "Tikemira CAi a

G) obronie godności zawodu dziennikarskiego
stanowczo przeciwko tym prakty-

kom i ćążyły do ich wytępienia.

Ponieważ orzeczenie Polskiej A-

kademii Literatury zostało ogłoszo*

ne w całej niemal prasie polskiej,

niniejsze oświadczenie pozwalamy

sobie podać także do wiadomości

publicznej.
Z wysokim poważaniem (nastę-

pują podpisy).

Klub Narodowy dąży
do przyspieszenia wyborów w Puznaniu

chwalono wnieść skargę do N. T. A.

W. skardze tej raca mieska nie wy”

stępuje przeciwko samemu faktowi

rozwiązania, ale staje na stanowi-

sku, že nie powinno ono nastąpič na

podstawie art. 69 ustawy, ale na

podstawie art. 50.

O co chodzi w tej grze artykułów.

terminu wybor

rów. Przy zastosowaniu art. 69 wy*

bory mogą być  przeciągane do 12

natomiast wediug art. 50
miesięcy, ь |

muszą się odbyć w ciągu trzech

miesięcy od daty rozwiązania.

O to właśnie chodzi Klubowi Na-

rodowemu, którego pogląd stał się

ostatnią uchwałą poznańskiej rady

| miejskiej, wybranej w 1933 r.

e szczątków
ks. Kordeckiego

tym ołtarzem miał być podobno po-

chowany ks. Kordecki.

* Podziemia klasztoru OO. Pauli-

|nów w Wieruszowie w czasie rzą-

jdów rosyjskich były stale zamuro-

|wane. Vozczas pobytu Niemców w

jPolsce były raz przeszukane przez

iwładze niemieckie i z powrotem za-

|murowane. "To też utrzymały się do-

jtychczas w dobrym stanie.

Jak się w związku z tym dowia-

dujemy, Generał OO. Paulinów O.

jPius Przeździecki wraz z O. Win-

jcentym Olszewiczem już kilka mie-

sięcy temu byli w klasztorze wieru-

szowskim, badając bliżej sprawę tę

na miescu, jednakże narazie okaza-

ło się, że wersja o szczątkach zwłok

ks. Kordeckiego w Wieruszowie jest

tylko przypuszczeniem i wymaga

ścisłych i dłuższych badań.

pierwszy Ogólnopolski Zjazd
Przciwżebreczy w Poznzniu

z Że- 1937 r. o godz. 9.30 rano w Ratuszu
na sali Rady Miejskiej.

Celem -Zjazdu ma być zapozna*
nie się interesowanych z dzisiejszym

stanem walki z żebractwem w Pol-

sce, przyczynienie się do ujednostaj-

(nienia i usprawnienia form 1 sposor

bów zwalczania żebractwa jawnego
formie nielegalnego

(szłość i propaganda opieki nad mat-
„ką i dzieckiem, młodzieżą i dorosły=

„mi.
{ Zjazd odbędzie się za zgodąMi-

| misterstwa Opieki Społecznej. zał

a



NADZIEJE
Na ostatnim posiedzeniu kongresu

PPS., obok uchwał organizacyjnych,

przyjęto szereg wniosków treści po-

litycznej.

Żydowski „Nasz Przegląd“, dobrze

z natury rzeczy poinformowany 0
tym, co się dzieje wśród socjalistów,
pisze, że były to „wnioski Zaremby,

dotyczące walki z faszyzmem, oraz

uchwały rady naczelnej w sprawie

walki z Narodową Demokracją i z

antysemityzmem”. Ponad to, „wśród

różnych rezolucyj przyjęto tezę o

kul'uralnej autonomii dlą ludności

żydowskiej i terytorialnej autonomii

dla mniejszości słowiańskich”.

W ten sposób „ideologia“ frontu
demokratycznego, którego głównym,
widomym filarem ma być PPS., zo-

stała już naszkicowana. Inne uchwa-

ły kongresu mają drugorzędne zna-

czenie. Dotyczą one już to wyłącznie

partyjnej kapliczki, już to szerszej
taktyki w walce o „demokratyczną

Polskę”.

Gdyby. istota polityki frontu de-

mokratycznego, budowanego z takim

zapałem przez Żydów, została urze-
czywistniona,  pańs'wo nasze do

reszty zatraciłoby charakter polski,

a w dalszym następs'wie mogłoby
stracić swoją niezależność.

Na wschodzie powstałyby obszary ;

au'onomiczne: białoruski i ukraiński

z lokalnymi rządami i sejmami, w

centrum zaroiliby się Żydzi, mając
za parawan takich panów, jak rele-

renci wniosków poli*ycznych za kon-

śresie ZPS. ,
Jak długo w podobnych warun-

kach imożnacy było utrzymać całość |
i niepod'esłość państwa polskiego?

]co w takim państwie miałby do
spełnienia odwieczny jego władca,
założyciel i twórca: naród polski?

Wszystko to jest pomyślane bar-

dzo misternie, zgodnie z celami poli-
tyki żydowskiej, zmierzającej do 3-

słabienia narodowego charakteru

Polski i odpowiednio do ostatnich u-
chwał „Kominiernu”, zalecającego

walkę z nacjonalizmem.

Chodzi obecnie tylko o to, aby

front demokratyczny wzmocnić i |
rozszerzyć, pozyskując dla tejmyśli |

S:ronniciwo Ludowe, radykalie od-

łamy sanacji i wszelakiego rodzaju

wolontariuszy politycznych, wystę-
pujących pod szumnymi szyldami

różnych „zjednoczeń”, „li$”, „fron-
tów" i £. p.

Sprawa „anschlussu” Stronnictwa

Ludowego do frontu demokratyczne-
śo nie jest jeszcze załatwiona.

(Wprawdzie obecni kierownicy tej
partii świadczą wiele uprzejmości

PPS. i deklarują się jako przeciwnicy
nacjonalizmu i antysemityzmu, ale
dół Stronnictwa w dużej swej części

ogląda się na Witosa, a nie rzadko i

na kłonicę, jeśli chodzi o nazbyt na-

tarczywe wścibstwo żydowskich fak-

torów „zgody demokratycznej”.

Tyłko młodsze elementy tego do-

łu, mianowicie „wiciowcy”, ulegają

wyraźnie wpływom marksistowskim,

na nie też przede wszystkim liczą

zwolennicy szerokiego frontu demo-

kratycznego w Polsce. * ;

„Nie mniej jednak pp. Rataj i Thu-
gutt wysłali na kongres PPS. swoje

orędzie, a centralny organ Sironnic-

twa Ludowego, „Zielony Sztandar”,

oświadczył, że w kwestii żydowskiej

 
„pozostawia endekom nie tylko

pierwszeństwo, ale całkowitą wy:
łączność”. ,

Poprawiło to widocznie nastroje
aranżerów frontu demokratycznego,

śdyż syjonistyczny „Nasz Przegląd”,

stwierdziwszy, że „między organem

centralnym ruchu ludowego a „Pia-

stem", reprezentującym prawicę

chłopską, zachodzi różnica na ko-
rzyść Żydów”, wyraża nadzieję, że

„pod wpływem uświadom'en'a całe

S'ronnictwo Ludowe dojdzie do wnio

sku,że musi zająć wobec ludności ży

dowskiej stanowisko życzliwe". |

A kiedy zajmie takie stanowisku.

ostateczne pozyskanie go dla idei

frontu demokratyczneśo nie będzie

przedstawiało już wielkiej trudności.

i „nowinek”* europejskich i na powro-

! szy szerokiej

 

Nowy rząd w Japonii
Zmiana rządu w Japonii nie jest—

jeśli się tak wyrazić wolno — nor-
malną zmianą gabinetu. Jest pewne*
go rodzaju rewolucją pokojową.
Rząd p. Hiroty został obalony

przez zgodne wystąpienie obydwóch
stronnictw — konserwatywnego i li-
beralnego — w parlamencie; powstał
stąd zatarg między armią a stronnic-
twami politycznymi. Gen. Ugaki,
któremu cesarz powierzył misję П-
tworzenia rządu, dążył do sformowa-
nia gabine'u porozumienia, w któ-
rym zasiądaliby przedstawiciele par-
larieniu obok przeds'awicieli armii.
Nie udało mu się to dlatego, że przy”
wódcy armii odmówili udziału w ta-
kim rządzie.
Wówczas zwrócił się cesarz do

gen. Hayaszi, który nie tylko cieszy
się zaufaniem armii, lecz jest jedno-
cześnie reprezentantem radykalnych
dążeń reformatorskich w dziedzinie
politycznej, "społecznej i gospodar-
czej. Utworzył on rząd oparty o ar-
mię, bez udz'ału stronnictw. Jedy-
nym reprezentantem ciał społecz-
nych w gabinecie jest p. Yamazaki,
przywódca obozu, który w Europie
nazwaliby komuniści  „faszystow-
skm”,

S'anowisko armii w Japonii jest
zgoła niepodobne do stanowiska ar-
mi w pańs'wach europejskich. Ar-
mia opierająca się o szerokie war-
s'wy ludowe, reprezentuje w Japonii
dążenia do zasadniczych zmian w
organizacji państwa. Zmiany te ma-
ją polegać na odrzuceniu różnych

cie do dawnego us'roju państwowe-  go, w którym dęcydujące i centralne

 

stanowisko zajmował Mikado. Zmia-
ny te mają dotyczyć także siosun-
ków społecznych i gospodarczych|
przez wysunięcie na pian pierwszy
interesów szerokich warstw ludo-
wych i ograniczenie kapitalizmu.

+ Wszystko to jednak, na co powy"
żej pobieżnie wskazaliśmy, ma być
podstawą, na kiórej ma być oparta
energiczna polityka narodowa, któ-
raby zapewniła Japonii możność
ekspansji politycznej i gospodarczej
oraz dała jej stanowisko kierowni-
cze wśród ludów azjatyckich. Wa-
runkiem i narzędziemtej polityki ma
być — według przedstawicieli ruchu
narodowego w Japonii — armia, od-
powiednio liczna i odpowiednio zao-
parzona. Dlatego to przypuszczać
należy, że rząd gen. Hayaszi będzie
dążył nie tylko do przeprowadzenia
reform gospodarczych i społecznvch,
lecz także do powiększenia wydat-
ków na wojsko i marynarkę.

Co się tyczy polityki zagranicznej,
to nie sądzimy, by uległa ona istot-
nym zmianom, będzie ona tylko z pe-
wnością prowadzona bardziej ener-
gicznie. Tekę spraw zaśranicznych
obiął narazie sam gen. Hayaszi, po-
dobno na stanowisko 'ю jest upa-
trzony dotychczasowy ambasador ja-
poński w Paryżu —p.Sato.
Rząd nowy będzie pewnie nieży-

czliwie przyjęty przez parlament.
Najbliższe dni wyjaśnią, jaki będzie
los parlamentu, wątpić bowiem na-
leży, by rząd oparty o armię, uzależ-
niał swoje istnienie od zachowania
się parlamentu. Raczej parlament
ten będzie usunięty.

MARGOSZESY PRZY ROBOCIE

Akcja Żydów amerykańskich prze-
ciw Polsce potwierdza naszą tezę o

ścisłym, ponadpańsiwowym, związ-

ku światowego żydostwa. Tworzy 0-

no rodzaj międzynarodu, pod:rzy-

mującego się wzajemnie swymi wpły-

wami na rządy i na opinię publiczną.

Każdy Żyd jest przede wszystkim
członkiem tego międzynarodu i pod

jego znajduje się opieką. Wobec Žy-

dów nie obowiązuje suwerenność

państwowa, o ile jej działalność staje

się dla nich niekorzysina. Tak

którzy przeciw emigracji Żydów z
Polski zaprotestowali.

„Nasz Przegląd“ usiłuje obecnie
akcji tej nadać charakier „amery-

kaūski“, czuje bowiem, jak fatalnie
intryga Margoszesów nowojorskih
może się odbić na ich współplemien-

nikach w Polsce:
„Hasło — pisze — masowego pozby-

cia się Żydów z Polski, jako elementu
rzekomo „nanlywowego“, musialo spo-
wodować w Stanach Ziednoczonych ak-
cję protestacyjną, badącą żywym zaprre-
czeniem powtarzanego z uporem twierdze
nia pewnych kół. jakoby ónmicjatywa de-
RR polskiej w Genewie znalazła „na-
leżyte zrozumienie” w żydowskich sie-

rac] międzynarodowych”. :
Bardzo jest źle, jeśli zrozumienia

tego nie znalazła» Nawet bowiem
przywódcy syjonistyczni Grynbaum i
Żabotyński uznali, że w Polsce nie
ma miejsca dla milionowych mas ży-
dowskich į že po'rzebna jest ich
szybka ewakuacja. Jeśli żydostwo
światowe ewakuacji tej przeciwdz'a-
ła, to składa tym dowód, że nie cho-
dzi mu o dobro Żydów w Polsce m'e-
szkających, ale tylko o zachowanie
obecnego zażydzenia Polski celem 

DZIS "Tym T PĄCZEK DARM
dodajemy do każdych 10 pączków,
Przy kupnie 20-tu dodajemy 2 pączki
darmo, przy 30-tu — i t. d.

 

IEMIANSKA

„Przyjaźń włosko-iurecka |
Spoikan.e dwóch ministrów w Mediolanie

RZYM (PAT). Rozmowy, prowa-
dzone przez m.n. Ciano z min. Rustu-
Arasem, trwały ad ARoda. godz.
17-ej, O wyniku spotkania ministrów
wydano  nasiępujący  komunika*:
Min. spr. zagr. Włoch hr. Ciano i min.
spr. zagr. Turcji Rustu-Aras spotkali
się w środę w Mediolanie. Dokonaw-

wymiany poglądów,
ministrowie przystąpili w duchu trak
tatu włosko - tureckiego z .30 maja
1920 roku do zbadania. różnych kwe-
styj interesujących oba kraje, jak ró-
wnież spraw o charakterze ogólnym,
przede wszystkim zaś będących w
związku z konwencją w sprawie cie-
śnin zawartą w Montreux oraz z sy-
tuacją obu krajów. we wschodniej
części morza Śródziemnego  

Ww iku tak przyjaznegoiszcze-
śółowego zbadania oraz wymiany
zdań, stwierdzono w sposób wyraź
w że żadna kwestia nie dzieli

łoch i Turcji i że w stosunkach
między obu krajami istnieją tylko u-
czucia wzajemnego zaufania. Stwier-
dzono także wolę i pożytek dla obu
„rządów współpracy w interesie sto-
sunków włosko - tureckich oraz w
celu wypełnienia dzieła powszechne-
go pokoju i stabilizacji. Obaj mini-
strowie zgodni byli w tym, że dla u-
czynienia w praktyce skutecznymi
wyników dokonanej wymiany poglą-
dów pozostawać będą nadal w kon-
takcie w zwykłej drodze, za pośred-
nictwem przedstawicielstw dyploma-
tycznych. |

 

 

pod

MATERIALI
rewolucji naukowej, którą niech nam

„Pierwiastek świata jest pierwiast-
kiem myślowym*.

(The stuff of the world is „mind-
stuff), =,

r Eddłngton
(Prot Uww. w temdrrdo

„W chwili obecnej zaczyna się zary-
sowywać powszechna zgodność docho-
dząca w dziedzinie flzyki wprost do

jednomyślności, a wyrażająca się w
mniemaniu, iż strumień wiedzy płynie
ku rzeczywistości nie mechanicznej: 

| Świeżo ukazała się książka StanisławaMajewskiego, kończąca cykl
„Z Tajemnie Bytu*, zawierający dotąd ‹ 4

I „Wszechenergję wobec Materji i Žycia“
Il „Duch wśród Materji* :

2М wos. NAUKI
Jestto wielkie streszczenie przebiegającej w 8-miu ostatnich latach

ryzujące wielkich badaczów i profesorów:

SKŁAD GŁÓWNY u GEBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE |
CENAZł.6.

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

tytułem

tylko ilustrują 2 cytaty charakte-

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

„Jeżeli „wszechświat jest światem
myśli, to i stworzenie jego musiało być
również akiem myślowym”,

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

Sir James Jeans
(Prof, Uwiw. w Wefordsia  
 

_Miejcie nadzieję, to wolna każde-
mu. Inną rzecz, czy się ona sprawdzi.

Ale wybijcie sobiez głowy, że po-

zwolimy na parcelowanie Polski w
auionomiach terytorialnych, że po-
godzimy się z pozostawieniem miast
polskich i naszego życia gospodar-
czego w rękach żydowskich, że do-

puśc'my do tego, aby z tych wszyst-

kich głupstw i niedorzeczności, któ-

re nazywacie. „demokratycznymi”,
wynikła krwawa, niszcząca kraj i na-
ród rewolucja. Eni

Co do.tego radzimy nie mięć ża-
dnej nadziei. ;

W kraju istnieje już wielki ruch.
który potrafi udaremnić wszelkie po-
ważniejszę próby w tym kierunku ro
bione i unieszkodliwić ich inspirato-
rów oraz wykonawców. :

 

Mazowiecka 12, Marszałkowska 114 i 66,
Wierzbowa 7, Jerozolimska 8,
Ujazdowska 22, Filtrowa 64.

 

stałego utrzymania jej pod wpływa-
mi Izraela.
Przede wszystkim jednak trzeba

ustalić fakt, że ruch cały w Amery-
ce robiony jest wyłącznie przez Ży-
dów. Oni to wyłudzają lub wymu-
szają swymi wpływami różne listy od
dygnitarzy amerykańskich, które
miają nądać całej akcji charakter
głosu amerykańskiej opinii publicz-
nej. Znamy dobrze sposoby reżyser-
skie tych „oburzeń* i „protestów”,

wznawianą komedię szantążu.
Widzieliśmy przecież tych reżyse-

rów przy robocie w Paryżu, gdy
przed 4 laty zdawało się żydostwu.
iż „żywiołowym oburzeniem” potra-
fi.zastraszyć Hitlera. W wielkich sa-
lach Bullier'a lub Wagram zbierały
się tysiące. Żydów i marksistów, a z
trybun przemawiali obok pa'en'owa-
nych retorów z Ligi Praw Człowie-
ka różni naiwni idealiści, nawet księ-
За katoliccy (!) i protestanccy pas'o-
rowie, by wyrazić swe moralne obu-
rzenie na hi'leryzm wobec oklasku-
jących ich Żydków i komunistów.
Kończyło się to wszystko śpiewem
„Międzynarodówki* i w świat szła
wiadomość, że „Paryż protestuje

przeciw antysemickiemu hitleryzmo-

© REŻYSERIA SZANTAŻU
Reżyserami tej farsy byli dwaj Ży-

dzi węgierscy, naturalizowani we
Francji, Wiktor Basch i Bernard Le-
cache, prezes „Ligi do walki z anty-
semityzmem“, obaj — typy wyjątko-
wo nachalne. Urządzano i przeciw-
Polsce takie intrygi, głównym na nich
tenórem bywał adwokat Torres, Żyd

MACZZAKTWAKTTOWKPORTZWNZANZACA

Dwa nowe minsterstwa
powstały w Niemczech

BERLIN (PAT). Urzędowo komu*
nikują: W wyniku postanowienia pod
dania kierownictwa kolei państwo-
wych Rzeszy rządowi, kanclerz Hi-
tler zarządził zniesienie dotychczaso-
wej unii personalnej w kierownictwie
ministerstwa komunikacji. ; minister"
stwa poczty. Oba ministerstwa kie-
rowane będą nadal każde przez. od-
dzielnego ministra.
Ministrem  komunikacii _ Rzeszy

mianował kanclerz. dotychczasowego
„dyrektora generalnego kolei państwo
wych Dorpmuellera, powierzając mu,
na czas wprowadzenia nowej orśani-
zacji, sprawowanie swych dotychcza*
sowych obowiązków dyrektora gene
ralnego kolei, -

Ministrem poczt Rzeszy kanclerz
mianował sekretarza stanu w min.
komunikacii barona van Elta Rue-
banach. `

wywiyzot of. +
 

rozumują owi Żydzi amerykańscy, |.

: ; 2 ;
składających się na starą ale ciągle , a ao

\ my ich mieć „wśród si

noA

Przegląd prasy
i oczywiście mason. Na wszystkich

| takich zbiegowiskach od ywano
| zawsze pompaiyczne li:
j w$ch luminarzy i uchwalano ró
pompaiyczne rezolucje,
Początkowo łudzili si

że Hitler się przelęknie.

więc przed a!takowaniem
rodu niemieckiego i przed
mowaniem bojko'u Niemiec. Gd
baczyli jednak, że ich roboia w
łuje w Berlinie kp.
stąpili groźnie z hasłer
sło wzięło w łeb, ale Żydów r
kich kosztowało drośo. Przys
stawy, usuwające Żydów z ob
stwa niemieckiego, przyszło da
graniczenie ich praw N

  

  

  

    

  

 

  
  

   
    

  

 

   
   

  
  

  

mieckich zahamowano V
j Paryżu całą tę teatralną „a
| testacyjną”, ale już było z
Zapłaciła i Francja za swój zbytni
beralizm wobec prowokuj
schów i Lecachów. Dz oba fe ty-
py siedzą cicho, jak myszy pod mio-
tłą i sam „wielki Żyd” Leon B
pilnuje, by osławiora „Т/8а @0 w
z antysemityzmem' nie ob hi-
tlerowskich Niemiec jakąś nową pro-

wokacją. ”
Wobec obecnej próby szant

ka się w stosunttu do Polsk
cza w Ń. Jorku (a którą
przygotowują i w Paryż
naszą zasadą musi być
męsk'e i dumne. War
szych spraw! Nie zi

 

   

 

    

  
  

 

   

 

  

y do-
 

 tąd w Warszawie wieców przec'w
traktowaniu milionów Murzyrów a-
merykańskich przez rząd S'anów
Zjednoczonych jak parinsów, nie nię-
tnowaliśmy w uchw l blicz-
nych rozs'roju ich po! A
jącego po worny roz!
go wiek XX gangsieryzmi, k
prawia najnikczemniejszy z szan aży
i najnikczemn'eiszą ze zbrodni: dz'e-
ciobójstwo. Obejdz'emysię hęz mo-
ralnych nauk, inspirowanych przez
nowojorskie ghe**ol Niech już Ame-
ryka ośraniczy sie wobec Europy do
roli konsumen'a kul'urv wejl
Nigdy nie zdoła swym 3
cić się z dłusu, jaki wob
śnęła i ciągle jeszcze z

NIESTOSOWNE PORÓWNANIE

Trzeba jeszcze porus

   

  

 

  

    

   

 

  

 

zyć porówna-

  

  
nie między Żydami w Polsce a Pola-
kami w Sianach Zjedn., e prze-
prowadza „Nowy Dzien Pisze
on:

„Nie zdarzył się dotad nigdy
dek, żeby w ,Kongresi
stanął przywódca si
tycznego czy rzpub

  

  

  

 

   

  

  

   
  

 

  

  
  

 

szukać jścia, muszą ex
SA także niśdy wypa
młodzież polska w Ameryce
na uniwercytetach, byla
ciągłe napady... ,

„„Polacy w Stanach Zjedn
typowym _ „elementem mn `
mieszkają w Sianach Zjednocz
ledwie kilkadziesiąt lat i nie
się wcale wyłącznie z saznych 4.
a jednak mL nie wytyka im tego
„elementem napływowym, nil
zuje ich na nędzę i nikt ni
wyrzuceniem z kraju. Żydz
w Polsce od setek lat, a oto prz
sposobności, z trybuny se
szpalt pism mówi j woła sięo „napływo-
Zemencie', którego trzeba się po-
zbyć”. i
Autora tych słów usprawiedliwia

tylko ignorancja. „Nie wie on, czym
jest Ameryka i czym się różni od
pańsiw europejskich, które są ojczy-

 

  

 

   

znami  h'storycznych narodów. i
siedzibami narodowych cywili -
zacyj.  Wytłumaczmy mu więc, że
całe Siany Zjednoczone (poza
garstką Indian), składają się z ele-
mentów napływowych, że dotąd jesz-
cze nie wytworzyły one osobnego
narodu w europejsk'm rozumien'u te-
śo słowa „ale ciąśle są tyślem sia-
piającym różne elementy. Tylko n-*
ród o skrysializowanej świadomości,
naród z własną historią, kuliurą i
ziemią ma prawo — i obowiązek —
dążyć do wyeliminowania przesad-
nych, a więc przez to samo szkodli-
wych wpływów obcego elemeniu na
swe życie narodowe. i
może mieć „za dużo'* ani Polaków,ani
Irlandczyków, ani Anglosasów, bo
Ameryka jest konglomeratem różno-
narodowych imigrantów, osiadłych
nie na swojej ziemi.
Dodajmy, że Polacy grają w życiu

kulturalnym, gospodaczym i nań-
stwowym Sianów Ziedn. rolę zuneł-
nie nikłą, gdy rola Żydów w Pelsce
jest wyjątkowo wielka. Polacy w A-
meryce są pożytecznymi pracowni-
kami, wykonującymi ra'cięższe pra
ce i o'oczenie jest z nich zadowolo-
ne. Z Żydami u nas ma się rzecz a-
kurat odwrotnie. Polący w S'anach
amerykanizują s'ę — nawe! za szybe
ko. Żydzi zaś w Polsce są nierozpnsz-
czalnii pozostaną zawsze narodem
odrębnym... ‚

Zais'e ztą musi bvč sprawa, kiėrej
„Nowy Dziennik“ broni tak niefor-
tunnym porównaniem.
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W Hiszpanii narodowej Nawarra;
Godziny bohaterstwa narodu, Który się budzi
Korespondent francuskiego dzien-

nika „La Croix“, Victor Montserrat
daje taki opis tego, co widział i sły

szał w Hiszpanii:
Noc zapadła, kiedy przybyliśmy

do Pampeluny, stolicy i serca Na-

warry.
MWysiedlišmy na placu Kastyt-

skim, najpiękniejszej i najruchliw-

szej części miasta. Właśnie tłumy!

zalegały plac i sąsiednie ulice.

Wszędzie panowało ogromne  oży-
wienie. Młodzi ludzie i. dziewczęta,

a nawet starcy, mieli na głowach

„boina roja“, czerwone” berety „„re-

quetów', albo niebieskie kaszkiety

falangistów. Sprawiały one wrażenie

typowe i malownicze, rzucające zara

zem jaskrawe światło na nastrój tłu-

mów, w historycznej godzinie ży-

cia.
Z wszystkich okien, bałkonów, a

nawet z wystąw sklepowych, po-

wiewają si czerwono żółte,

ozdobione godłami religijnymi, naj-

częściej obrazem Najśw. Panny z
Pilar, lub Serca Jezusowego. Na
wszystkich murach wielkie napisy:

„Viva Espana“ i „Arriba Espagna'!
Jednocześnie widnieją wszędzie wie-

tobarwne godła Falangistów z napi-
sem wojowniczym: „Ahora o nun-
ca!“ (Teraz albo nigdy!).
W. całym mieście (kipi zapał, Gdy-

by nie karabiny na tylu ramio-
nach, gdyby nie ciężarowe wozy z

bronią i tylu uzbrojonych żołnierzy,

którzy przechodzą obok nas, moż-

naby sądzić, że lud Navarski obcho-

dzi z triumfem wielką uroczystość.
°

O godz. 9 wieczorem. Z chwili

na chwilę staje się tłum coraz licz-

niejszy naprzeciw balkonu „Circolo

tradicionalista"”. Jest to godzina, w

Której odbywa się codziennie wiel-
kie zgromadzenie ludowe. Zaraz o-

dezwie się głos mówcy, rozchodzą-

cy się daleko przez potężne mega-
fony. Słucha go cały naród, chciwy

wiadomości o ruchach wojsk na róż-
nych frontach.

Następnie słowa zachęty.
Gwałtowne oklaski przerywają

mówcy. Tłum pijany zapałem, nie

może, się wstrzymać dłużej 0“

krzyków „Viva Espana!“ i „Viva la

religion", co trwa długą chwilę.

Te demonstracie całego narodu

są potwerdzeniem prawdziwych po-
wodów powstania:„O Hiszpanię ka-

tolicką, o Hiszpanię zjednoczoną, ©

Hiszpanię anti-marksistowską wal-
czy cała Navarra!'.

ZA BOGA I OJCZYZNĘ.

Widok codziennie ten sam. Za-

pał tego miasta jest niewyczerpany.

Pochody wojskowe, „Reketów”,
„Falangistów* i młodych  „Pelayo-
sów” ciągle się powtarzają na  uli-

cach Pampeluny. Ludność zawsze je
wita gorąco podniesieniem ręki i
woła z uniesieniem:. „Viva Espana!
Viva la religion“! Na wszystkich
piersiach widnieje obok kolorów na-
rodowych gódła religijne. Kościołyj
są przepełnione. Prawie w każde
święto organizują się pobożne рго-

cesje, ogromnie długie, w których
udział biorą 'wszyscy.

NAVARRA OCALIŁA HISZPANIĘ.

Z jalką to dumą powtarzają Na-

varrenczycy: „Navarra ocaliła Hisz-
panię!'* Słyszałem te słowa często.

Przychodzi mi na myśl wspom-
nienie: Było to 19 lipca, data histo-

ryczna. Komitet narodowy) utworzo-

ny przez wojskowych, Karlistow,

Falangistów i innych mniejszych u-

grupowań, wydał wojnę marksizmo-

wi, który chciał zająć cały kraj: Naj-

zuchwalsi i najwaleczniejsi czemprę-

dzej wyszli na ulicę z bronią w ręku,

lecz odszczepieństwo marynarki i

lotnictwa byłyby »udaremniły ten|

ruch, gdyby nie Navarra. Później wii
chwilach niezdecydowania; zapytał
generał Mola — po szlachetnym od-

rzuceniu teki  ministerialnej, którą

mu zaraz ofiarował rząd, w razie

poddania się M. Martineza ' Barrio

— czy z zaciągniętych do wojska w
Pampelunie 6.000 rekrutów mógłby

liczyć na 2.000 ludzi. Odpowiedzia-

no mu, że nazajutrz odbierze odpo-

wiedź. Była ona wspaniała! Dnia

następnego zebrało się na“ wielkim

placu Kastylskim w Pampelunie 20
tys. „reketów”.

Kilka dni później dostarczyła Na-

varra, która ma tylko 350.000 miesz-
kańców, jeszcze 30.000 ludzi na

front. „Zapał i uniesienie w tych

dniach, mówił mi gorliwy szef Fa-

langistów, Daniel. Arraiza, był czemś

naprawdę wielkim i nie dającym się |

opisać. Niema wznioślejszego zda-
rzenia w całej historii”, |

Ulibarri, szef służby  transpor-|

tów Jumty karlistowskiej, opowiadał,

mi, że w jednym dniu musiał wysłu-

chać przeszło 500 komunikatów te-
lefonicznych i że zmuszony był od-

mówić zapisywania nowych ochotni-

ków, bo wobec olbrzymiej ich licz-

by nie można ich było przyjąć. By-

ła np. rodzina, z której 8 synów po-|
szło w ślady ojca na front. |

„GDYBY ICH TAM NIE BYŁO!” |
Zapał. całej Navarry i jej udział

decydujący w ruchu narodowym,
jest faktem, nie dającym się zaprze-

i

   

SPORT |
PIERWSZE WYNIKI POLAKÓW

W ZELL AM SEE.
ZELL AM SEE. 3.IL. W środę od-

był się w Zel am See bieg narciar-
ski o mistrzostwo akademickie świa-
ła na 18 km. W tym biegu nastąpił
pierwszy start Polaków: Orlewicza
i Bandury. Bieg wygrał Niemiec
Buechel w_ czasie 1:21:22 sek. 2)

Heggstad (Norwegia) 1:21:34,

Kraisy (Niemcy) 1:21:35. Na 5-ym

miejscu sklasyfikował się pierwszy

Polak Marcin Orlewicz z czasem
1:22:21, Za nim przybył do mety

znany z pobytu w Krynicy Norweg
Nils w czasie 1:22:46. Drugi z Pola-
ków Bandura znalazł się na 56-ym
miejscu z czasem 1:38:32.

Trasa biegu była bardzo ciężka.
Zamiast zapowiedzianych 16, wyno-
siła naprawdę 18 km.

Po południu odbyły się mistrzo-
stwa łyżwiarskie w jeździe tiguro-
wej panów. Pierwsze miejsce zajął

Węgier Kertesz, 2) Tertak (Wegry),

3) Ratzenhofer (Austria), 4) dr.

Buechler (Austria). Z Polaków star-

tował Sojka, który zajął 5-te miej-
sce. Ogólna konkurencja w łyżwiar-

stwie jest bardzo silna. Polacy spi-

sali się nieźle, ustępując właściwie

tylko Węgrom pod względem klasy.

POLSKA BIJE ANGLIĘ, BELGIĘ
I NIEMCY.

WIEDEŃ 3.11 W środę w dal-
szych rozgrywkach 0 mistrzostwo

świata w tenisie stołowym Polska
odniosła trzy zwycięstwa, bijąc ko-
lejno Anglię 5:0, Belgię 5:1 i Niem-
cy 5:1. Inne wyniki były następu-
jące: ;

Rozgrywki „panėw Austria —

Francja 5:0, Węgry — Jugosławia

5:0, Czechosłowacja — Litwa 5:1,

Ameryka — Anglia 5:0, Rumunia —

Egipt 5:1, Węgry — Rumunia 5:1,

”

3)

Anglia — Litwa 5:2, Jugosławia —
Francja 5:0, Węgry — Litwa 5:1,
Czechosłowacja Francja 5:0,
Ameryka Rumunia 5:0, Francja —
Eśipt 5:0, Jugosławia — Belgia 5:1,
Jugosławia — Niemcy 5:0.

Rozgrywki pań: Ameryka —
Niemcy 3:1, Ameryka — Rumunia,
3:0, Czechosłowacja — Węgry 3:0,
Niemcy; — Belgia 3:0, Austria —
Anglia 3:1, Francja — Węgry 3:1.

WARSZAWSKI AZS. PROWADZI
W TURNIEJU HOKEJOWYM
O MISTRZOSTWO POLSKI.
KRYNICA. 3.2. W drugim dniu

turnieju hokejowego o mistrzostwo
Polski w Krynicy odbyły się dalsze
trzy mecze. #

Pierwsze spotkanie pomiędzy
warszawskim AŻS, a KTN. wygrali
akademicy warszawscy w stosunku
2:1 (0:0 1:0, 1:1). Mecz ten zadecy-
dował o wysunięciu się akademi-
ków warszawskich na pierwsze
miejsce tabeli, zajmowane przez
KTH. Po zwycięstwie nad zeszło-
rocznym mistrzem Polski Czarnymi.
KTH. grało znacznie słabiej niż na
meczu z Czarnymi. Mimo to kryni-
czanie mieli pewną przewagę, któ-
rej nie umieli wyzyskać. Bramki dla
zwycięzców zdobyli Więckowski i
Rybicki, a dla Kryniczan Kulig.
Najlepszy w AZS. Przeździecki w
bramce.

Wieczorem Czarni walczyli z
Cracovia z wynikiem  nierozstrzyś-
niętym 2:2 (1:1, 0:0, 1:1). Wynik ten
odpowiada stosunkowi sił. Gra sta-

jła na wysokim poziomie. ‚
Trzeci mecz Warszawianka —

AZS. Poznań nie doszedł do skutku
z powodu dalszej nieobecności po-
|znańczyków. Warszawianka zatem
deze walkowerem 5:0. A

 

"ma u siebie.

czyć. Dodajmy, że jest on zrozu-|
miały. Dla czego? I

Żadna inna część Hiszpanii, nie!
przechowała tak dobrze swej wiary.
i tradycji Więc też Navarra byla:
prowincją, która najwięcej cierpiała|
pod rządami bezbożników, którzy
stale prześladowali wszystkie obja-
wy religii. Świeżo jeszcze mamy w
pamięci radosne manifestacje . z
okazji powrotu krzyżów do szkół, z
których wypędził
Madrycie.

Wi Navarze mieli 'narodowcy
zawsze większość. Przy wyborach
zdobywali 85, a nawet 90 na sto
głosów. Była ona stale fortecą i o-
statnim basionem katolicyzmu hisz-|
pańskiego i wszystkich dawnych;
tradycyj. Nigdy nie sympatyzowała:
z. Republiką, którą uważała za rów-
noznacznik łaicyzmu i prześladowa-,
nia Kościoła. ' |

Karliści, zażarci obrońcy: dynastii|
Karola  Burbońskiego, utworzyli | BS
partię polityczną, która przeważa w|
całej Navarze. Dla tego to „rekeci“,|
organizacja wojskowa tej partii, da-/
ła tak liczne wojsko powstańcom. |

 

Navarra, jako lkraj rolniczy, po-
siadający dobrze urządzone: insty-
tucje popularne, uświęcone przez)
tradycję, nigdy nie . zaznała takiej
biedy, jalk np. wielkie majątki ziem-
skie w Estramadurze i Andaluzji.
Nie stała się też ofiarą demoraliza-
cji, która towarzyszy zwykle wiel-|
kiemu przemysłowi, a którego nie:

Miłość wiary, ojczyzny i króla
była płomieniem, który! "zawsze o0-
świetlał i ogrzewał jej ognisko do-
mowe, :

Mając charakter dzielny i  nie-
ustraszony, nie żawahali się, kiedy
nadszedł dzień, w którym można
skończyć z polityką prześladowania.
i*.przeszkodzić "opanowaniu przez
czerwonych Hiszpanii. Wyszli na u-|
licę i gołą pierś wystawili na. kule
wrogów. | k 2

KILKA RYSÓW BOHATERSKICH.
Z-'równym zawsze zapałem wy-

ruszają jeszcze dziś „rekeci* i falan-
giści na front. й

Widziałem ich na własne oczy
maszerujących w nieprzeliczonych
szeregach. Ludność cała ożywiona
tym samym zapałem towarzyszyła
im daleko... ;

Stoi mi jeszcze przed oczami
starzec z siwą brodą, łzami w
oczach, w tych oczach, które miały
się wikrótce zamknąć na zawsze
spoglądał z niewypowiedzianą  za-
zdrością na szeregi odchodzących
żołnierzy. Wargi jego poruszały się...
westchnąwszy głęboko, zawołał: „O!
gdybym miał ich lata, nie zostałbym
tutaj!“. Zasłonił twarz pokurczonymi
przez więk rękoma i płakał...

W kilka dni później zajechało
przed pałac Deputowanych auto to-
warowe, które przewieźć miało za-
silki na front do Sigueqza. Przy
mnie stał młodzieniec 18 lat mający
w uniformie, z bronią na ramieniu;
miał odjechać za chwilę. Rozmawiał
z towarzyszącą mu matką, W chwili
odjazdu usłyszałem słowa Gożcgneć
nia dzielnej matki: „Idź zastąpić
twego ojca w boju. Walcz z takim
męstwem, z jakim walczyłby on. Nie.
obawiaj się śmierci Kocham cię z
całego serca, mój syneczku, ale je-!

 
I

je rząd laicki w

"sali kina „Pama“

POCHÓD NA MALAGĘ.

 

Wojska powstańcze wkracz ają do miasteczka Porcuny.
  

   

Tłum żytdows

 

ki zdemolował
   

 

biura Wydz. Palestyńskiego w Warszawie.
Między Organizacją Rewizjoni-

styczną a Organizacją Syjonistycz-
ną i Centralnym  Syjonistycynym

| Wydziałem Palestyńskim, trwają od
(kilku lat tarcia na tle nieudzielania
certyfikatów na wyjazd do Palesty-
ny.
Wi ubiegły czwartek odbył się w

wiec rewizjoni-

styczny, na którym mówcy atako-
wali politykę i działalność  syjoni-
stów i Wydziału Palestyńskiego, Po
wiecu, część uczestników udała się
do biur Wydziału Palestyńskiego,
mieszczącego się przy: ul. Królew-
skiej 18, gdzie wyłoniona delegacja
skierowała się do zarządu wydziału,
jednak nie została przyjęta.

Zawiadomieni o tym  demon-
stranci usiłowali dostać się do lo-
kalu Wydziału Palestyńskiego, zo-
stali jednak wyparci przez woźnych
i personel.

Dn. 3 b. m. około godziny 10 ra-
no, zjawiła się niespodziewanie

przed lokalem Wydziału Pal. na ul.
Królewskiej grupa złożona z około
150 osób. Demonstranci wtargnęli

żeli ciebie Bóg chce, jeżeli ciebie
Hiszpania potrzebuje, wiedz, że u-
mierać za Boga i za Ojczyznę, to nie
śmierć”, Matka z synem ściskali cię
serdecznie i długo, może ostatni raz
tu na ziemi.

W małej wiosce, w pobliżu Pam-
peluny, oczekują wszyscy mieszkań-
cy w milczeniu i skupieniu ciała
szeła reketów Irizara, który poległ
na froncie. Kiedy je przywieziono,
witano je, jak zawsze, okrzykami:
„Wiva Espana! Viva religion! Viva
Christo Rey!“. Utworzył się żałobny
pochód, kroczący powoli na cmen-
tarz. W chwili spuszczenia trumny |
do grobu, dała matka zmarłego znak
ręką, zakazujący manifestacji żałob-
nej i nad zwłokami swego dziecka
wypowiedziała takie słowa: „Wśród
bólu, jaki mi sprawia twoja śmierć,
dumną jestem, że dałam syna oj-
czyźnie!”, i

Ta sama matka miała jeszcze
trzech synów na froncie.

do biur i zdemolwali lokal, przy
= pobito znajdujące się tam oso-
y.

Napastnikėw usilowalo zatrzymač
kilku urzędników i dwóch woźnych
Stefan Jarosz i Jakób Lerman, zo-
stali jednak dotkliwie pobici.
Po obezwładnieniu personelu biu-

ra, demonstranci dokonali niepraw-
dopodobnego zniszczenia. Rozbito
wszystkie szafy, biurka i zniszczor
no certyfikaty, paszporty zagranicz-
ne, metryki, dowody osobiste krajo-
we, podania, różne dokumenty, ak-
ta i papiery. Następnie połamano
meble, krzesła, stoły, szaty, biurka,
rozbito maszyny: do liczenia i do pi-
sania. Rozszalały tłum posługiwał
się żelaznymi drąśami, siekierami,
laskami i t. p.

Wnętrze biura przedstawia opła-
kany widok. Stosy papierów, akt,
wala'ą się śród szczątków połama-
nych sprzętów, maszyn, odłamków
szkła.

Na przeraźliwe krzyki bitych,
dozorca domu zamknął bramę i za-
wiadomił policję. Na miejsce przy-
były dwa samochody z policją oraz
przedstawiciele urzędu: śledczego,
którzy wszczęli energiczne docho-
dzenie.

Ogółem zatrzymano 33 osoby i
przewieziono 'samochodami policyj-
nymi do aresztu przy ul. Daniłowi-
czowsikiej. *

Listy do Redakcji
Do Szanownej Redakcji

gazety „Dziennik Wileński”,

Powołując się ma stosowne przepisy

prawa — pracownicy Elektrowni Miejskiej

proszą Szanowną Redakcję o pomieszcze-

nie następującego sprostowania:

Nieprawdą jest, że wyłączenie oświetle-

nia miasta w dniu 3.II 37 r. nastąpiło na
skutek nieumiejętnej obsługi nowej maszy-

ny przez pracowników Elektrowni, nato-

miast prawdą jest, że wynikło ono z powo-

du niewłaściwego  wyregulowania przez

Firmę nowych elektrycznych aparatów za-
bezpieczających. A

Za pracowników Elektrowni Wileńskiej

Inżynier M. Żelisławski

 

Rehabilitacja Kas Bezprocentowych
„Mały Dziennik” z dnia 26 stycz-

nia br. zamieścił notatkę pt. „Trze-
'ba trochę porządku”, w której autor
rzuca niesłuszne uwagi pod adre-
sem ruchu Bezprocentowych Kas,
opierając się na materiałach „Ty-
godnika Handlowego" z 15.1. Chwila
dzisiejsza. wymaga bezwzględnego
poświęcenia dla pracy narodowej,
jesteśmy w ogniu całego frontu ° ш-
dowego, który atakuje każdy odci-
nek pracy, zmierzający do unieza-
leżnienia się żydów.

Jednym «z tych odcinków jest
właśnie akcja  Bezptocentowych
Kas. Autor notatki mimowoli więc
znalazł się po stronie żydowskiej,
Alkcja została zapoczątkowana od-
dawna, znalazła gorących zwolen-
ników, którzy z samozaparciem
pracują, choć nigdy przedtem w tej
dziedzinie nie pracowali. Autor wyr
imaginował sobie, że rząd da instruk
torów, utworzy katedry na uniwersyi
tetach, sypnie milionami, ażeby dać
„solidną podstawę”. Lepiej będzie,
gdy samo społeczeństwo będzie or-
ganizowało kasy bezprocentowe, -

Nikt zresztą nie da instruktorów,
Ikapitałów i nie. poprowadzi, skoro
tego sami nie zrobimy. Autor nie
znając się zupełnie na tem złapał za
pióro i.. popełnił galię. i

Bezprocentowe Kasy poczęly juž
organizować się wczešniej w XVI į
XVII wieku, następnie przed wojną,
obecnie od szeregu lat. Sieć Kas po-
wołała do, życia Polską Centralną
Kasę Kredytu Bezprocentowego w
Warszawie, Miodowa 7 m. 5. Cen-
trala ma za zadanie: zabieganie ©
subsydia, instruowanie Kas, zakła-
danie nowych, reprezentowanie Kas
wobec władz, ażeby ułatwić pracę
czuwa nad ich całokształtem. Zda-
wało się więc, że wszystko jest w
porządku, ale komuś zależyj na mą-
ceniu i dlatego rozbija miast
poprzeć istniejącą Centralę — orga-
nizują szereg innych central, do któ-
rych pod przymusem różnych lokal-

niem pożytecznej pracy uczciwie
myślących ludzi, starają się tę orga-
nizącię rozbić, rozproszkować, by
nie mogła skutecznie walczyć z ży-
dami,

Te nowe centrale wprowadzają
bałagan w dobrze funkcjonującą or-
ganizację. „Tygodnik Handlowy”,
jako organ apolityczny, posiadający
w swej redakcji żydów, określił ca-
łą walkę jako „bezprocentowy ba-
dagan' zaś współpracownik „Małego
Dziennika" poszedł bezkrytycznie
w jego ślady, nie znając również ca-
łokształtu sprawy. Musimy  popie-
rać akcje Bezprocentowych Kas na
łamach całej polskiej prasy, (która
nie ma za skórą żydów), a nie uirud-
niać pracę idyletanckiemi notatkami,
idącemi po myśli rozbijaczy. .

Informacji chętnie udzieli Polska
Centralna Kasa Kredytu Bezprocen-
towego, Warszawa, Miodowa 7 m. 5.

nych ikacykków wciągają Kasy, które Należy je wyzyskać i naprawić
bądź powstały z inicjatywy Central- krzywdę wyrządzoną działaczom
nej K. B. bądź już zapisały się do Kas.
niej na członka, Ci właśnie rozbija-. Adam Szczerba.
cze, pracujący, nad zdezorganizowa-:/. k* «©



 

Sprawa p-ko redaktorowi pisma litewskiego
4 bm., przed Sądem Grodzkim

odbyła się sprawa karna przeciwko
adwokatowi Antoniemu Juchniewi-
wiczowi, byłemu: redaktorowi litew-
skiego pisma młodzieżowego ,„Janui-

Kursy Akcji Katolickiej
W dniu 2 bm. rozpoczęły się w

Podbrodziu kurs Akcji Katolickiej
dla kierownictw poszczególnych or-
ganizacyj z Podbrodzia, Nowosiołek
i Powiewiórki. W tymże dniu rozpo-
czął się w Kiemieliszkach podobny
kurs dla młodzieży z Kiemieliszek,
Świranek, Bystrzycy i Balingrocika.

 

Echa listopadowych za
Grożby, których nie było...

Dnia 13 listopada ub. r. $rupy
studentów obchocziły wileńskie ka-
warnie i cukiernie, domagając się
od właścicieli tych zakładów usu-
nięcia z muzycznych zespołów
żydów. M. in. do „Zielonego Sztral-
ła" weszła spora gromada akademi-
ków i zwróciła się do właściciela,
p. Krasowskiego, z powyższym żą-
daniem. Po rozmowie, prowadzonej
w tonie spokomym akademicy opu-
ścili lokal.

Na drugi dzień jeden z akademi-
ków — Franciszek Kościów, wstą-
pił do „Zielonego Sztralia* ponow-

mo Draugas*, z art, 18 kik. (demon
stracyjne okazywanie niechęci da
państwa polskiego). Wyrok zapad-
nie w sobotę, dn. 6 bm.

Kurs ten potrwa dwa dni. Takież
ikursy odbędą się dn. 5 bm. dwu-
dniowy w Święcianach dla młodzie-
ży z Nowych Święcian, Starych
Swięcian i Łyntup, dn. 7 bm. w Ho-|
duciszkach, dn. 8 bm. w Białymsto-
ku dla młodzieży żeńskiej, dn. 9 bm.,

W dniu wczorajszym dało się za-
uważyć duże uspokojenie tempera-
mentu u żydów, którzy w większo-
ści wypadków pogodzili się z ghe-
tem.

Na Prawie odbyły się wykłady na
Ш i IV roku w=spokoju. >.

Na Medycynie były sporadyczne
wypadki chęci zakłócenia porządku
przez żydów, lecz zostały szybko zli-
kwicowane.

Na Farmacji żydzi siedzą po le- w Komajach. (m)

nie, by! wyjaśnić czy i kiedy nastąpi
zmiana w. składzie orkiestry przy-
śrywającej w tym lokalu. Po wy-
jaśnieniąch właściciela, że nie może
narazie zrywać kontraktu ze wzglę-
du na straty — Kościów pożegnał
się i zmierzał już ku wyfściu, gdy
został zatrzymany przez jednego z
pracowników cukierni, Kanclerza,
który zażądał od akademika wyle-
gitymowania się, gdy zaś ten od-
mówił, wezwał policjanta. Posterun-
kowy zaprowadził studenta do ko-
misariatu i sporządził protokół, na

„antyżydowskich wystąpień miodzie-

 

DZIECKO POLSKIE-W POLSKIEJ SZKOLE
POPRZYJ ZBI NA SZKOŁYPOLSKIEZAGRANICĄ

 

Syn zamordował matkę
Mieszkaniec wsi Drozdowo, śm.

bielickiej,j Paweł Machnacz, karany
więzieniem, od dłuższego czasu mal-
tretował swoją matkę Annę, która
przed kilku dniami zmarła. Oględzi-
ny lekarskie wykazały sińce na cie-;

ie zmarłej. Ponieważ Machnacz zna-
ny jest ze swego okrucieństwa

Niebezpieczny dłużnik siekierą

względem rodziców, gdyż odbywał
karę za znęcanie się nad ojcem, któ-
ry też zmarł, — przeciwko wyrod-
nemu synowi policja prowadzi do-
chodzenie. Machnacz przez śmierć
rodziców pragnął zawładnąć gospo-

| darstwem.

zranił
swego» wierzyciela

Romuald Sawicki mieszkaniec
t. zw. Śnipiszek pożyczył od swego
znaomego Piotrowskiego Andrzeja
70 zł, Gdy umówiony termin zwrotu
długu minął, a cłużnik nić śpieszył z
gotówką — da. 28.XI 36 r. Piotrow-
ski wybrał się do niego po należ-
ność,
Od rozmowy czysto handlowej

Ujciec zabity w,obroniesyna <
LIDA. We wsi Kiwańce, gm. ra-

duńskiej, na tle sporów o dziewczy-
nę, wynikła bójka między braćmi
Leonem i Dominikiem Adamonisem
a Żuromskim. Dotkliwie pobity Żu-
romski ratował się ucieczką do do-
mu. Adamonisowie, dognawszy ucie-
kającego, natarli znowu. W obronie

Zamarzło kilka tys. klg. ziemniaków
WI okresie silnych mrozów, na-

gromadzone większe transporty
ziemniaków w piwnicach miejskich
od kinem „Mars“ przy ul. Ostro-
ramskiej 5, przeznaczone na zimo-

BRR min LSSR IESKO SODA OZDSOSORZOWOORA,

ODSŁONIĘCIE POMNIKA POLEGŁYCH

   

  wi

głonięcia

przeszli do kłótni, a następnie do
bójki, na zakończenie zaś gospodarz
zadał „gościowi' szereg ciosów sie-
kierą. Sąd, który w dniu dzisiejszym
|rozpatrywał tą sprawę — uznał po-
dobne traktowanie wierzyciela za
niewskazane i skazał Sawickiego na
1 rok więzienia. (ln)

wej stronie.

Sytuacja na U. 5. B.
Jeden usiadł razem z żydami

į Na Rolnictwie — na wykłady
II roku żydzi nie przyszli, na ćwicze-
niach zas siedzieli po lewej sironie.

, Do incydentu aoszio na' lll roku Kol-
mictwa, gdzie żydzi pozrywali kartki
z nazwiskami, Które oznaczaiy miej-
|sca zajęte przez miodzież poiskąi
sami je zajęii. Froszony 0 interwen-
cję prot. Jaśmin, guy nie pomogio
zwrócenie uwagi, kazał żydom cpus-
;cic salę.

| Na Chemii niema wykładów, gdyż
jwszyscy proiesorowie įpocoonie, jak

prawej. Żydzi demonstracyjnie sta-
nęli pod ścianą. Tym razem p, Sła-
wiński złamał solidarność, siadając...
po stronie lewej. (s)

ZebranieN.0.K.
W dniu 3 bm,, w sali przy ul. Mo-

stowej 1, odbyło się zeoranie Naro-
dowej Urganizacji Kobiet.
Ko przyjęciu przedstawionych przez

Zarząa IN. U. K. sprawozdan, z doko-
| na il roku Frawa) chorują na grypę.

Na Matematyce na drugim roku
również aoszio do incydeniow. Mia-
|nowicie, gdy wszedź na salę wykia-
|dową proti. Rudnicki, żydzi zaczęli
zajmować miejsca po stronie prawej,
iw sposób dość oryginalny — bo

p

jsc
przeskakując przez iawki. Młodzież|

mocy którego Kościów stanął przed Miodzież polska, oburzona n:eprzy-
sądem oskarżony z art. 201 — zmu- zwoitym zachowaniem się żydów, o-
szanie innej osoby zapomocą gróżo puściia salę. ŹZostało czterech Ży-
bezprawnych do dziaiania lub za- gów i gorący ich przyjaciel, p. Sia-
niechania, Ё 2 ži wiūsiki, który! mimo, że nie uczęszcza

‚ „Na rozprawie wczorajszej w S4- na wykiacy algebry wyższej, tym ra-
dzie Uroazkim świadkowie ustalili, zem znalazł się. na wykładzie, Na
że żadnych gróżb wiaściwie nie by- następnej godzinie studenci Polacy
ło. Uprońca oskarżonego apl: adw. usunęii żydów z ławek po. stronie
P. Kownacki wyjaśnił, że powodem
zajścia było; po pierwsze — zdener-
wowanie p. Kanclerza, który jako
czionek PPS (b. raany miejski z ra-
nienia te, partii) przejął się taktem

ży; po drugie zaś — zbytnia gorli-
wość polici, która zanadto pochop-
nie śpieszy; się z interwencją w wy-
padku, w którym chodzi o żydów.

dąd oskarżonego Franciszka
Kościowa uniewinnit, (In).

Teatr t muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance.Dzisiaj |

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno i miejscami mglisto z

przejaśnieniami w południowej połowie

,kraju, a z drobnymi opadami w północnej.
W dalszym ciągu odwilż (nocą przy-

mrozki, głównie na południu kraju).

Słabe, chwilami żywsze, wiatry z po-

łudnio-zachodu.
Z MIASTA.

w piątek i jutro w sobotę 0 godz. 8.15 w.! —Zażegnanie epidemii śrypy w

powtórzenie współczesnej sztuki „Tajem- ie, Fala mrozów w Wilnie mi-

nica lekarska” W. Fodora, w świetnej pre- nęła. W związku z tym zanotowano
mierowej obsadzie. Zniżki ważne. w mieście zmniejszenie grypy. We-

—Przedstawienią po cenach propagen- dług opinii władz lekarskich, epide-

dowych. W niedzielę na popołudniowem mia grupy powoli, lecz systematycz-
przedstawieniu po raz ostatni „Oto kobie- nie zmniejsza swe nasilenie i już nie

ta" W poniedziałek o godz. 8.15 również zagraża mieszkańcom miasta. (h)
po raz ostatni arcywesoła komedia „Tem-
po 120“,

— Wspaniale widowisko W. Szekspira L eszcze
„Poskromienie złośnicy'* będzie najbliższą | wyborowego gatunku codziennie otrzymuj

nową premierą sezonu. Spółdzielnia producentów ryb.
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dzisiej-

sza premjera „Broadway“ jest sztuką o

niezwykłem napięciu dramatycznem, któ-
rej nastroje wymagają zarówno ilustracji

muzycznej, śpiewanej lub tanecznej, Wszyst

kie te czynn.ki składają się na całość wi-

dowiska nowoczesnego, trzymającego wi- wą

,dza w niezwykłem napięciu. „Broadway w wych na najbliższy: kwartał r. b.
:teatrze „Lutnia“ otrzymał caikowicie nową myśl planu, z dniem 9 b.m. roboty

%
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SPRAWY MIEJSKIE,
— Rozpoczęcie robót kanaliza-

cyjnych na źwierzyńcu, Zarząd miej-
jski opracował szczegółowy plan ro-
bót kanalizacyjnych i o

nanych prac, zostaiy omówione za-
gadnienia z ostatniej doby, dotyczą-
ce polityki tak zagranicznej, jak i
wewnętrznej.

Fo omówieniu sprawy bojkotu.
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
uchwalono następującą rezoluc;ę:

„Narodowa Urganizacja Kobiet
'niejeanokrotnie siwierdzaia szkodli-
'wą działalność Z.N.P. Obecnie, soli-
daryzując się z akcją stowarzyszeń
katcuickich, zaznacza jednocześnie,
że osiawiony „Płiomyk* da się cał-
'kowicie zastąpić pismem, wydawa-
nym w Warszawie przez Narodowo-
Chrześcijańskie Stow. Naucz. Szkół
Fowsz., pod nazwą: „Młody Polak"

| (Warszawa, Chmielna 58).

Kronika wileńska
 

— Ostatniej soboty karnawaiu
nie mozna inarnować, a w stu pro-
cenitach wykorzysia ją ten kio pój-
azie na DysOczuy Dai FrAWiiKOW dO
(Wieikiej Dali Miejskiej wiasnie w
sopotę © iuiego Э/ Г. .

lam. ocezkują wszystkich najmil-
sze rendez-vous Zz Nasirojem, Hiumo-
rem, Laicem do upaaiego no i z ca-
tym bawiącym się Waiinem. k/'ozatem. ы
«oiory, śwaatia, de«oracje, buiet,
jazz 1 tt a. Wyiącznie za zaprosze-
niami, Które moŁua Otrzymać w l0-
kaiu Noia ul Uimiwersytecka 6.

w asADD
— Ciężkie zatrucie czadem urzędnika

Kuratorium Szkolnego, Wczoraj nad ranem
w uneszkaniu przy ul. Wieikiej 5, znale-

zionoz oznakami ciężkiego zatrucią cza-

dem 51-ietniego Józeła Pielrykowskiego,

|urzędnika Muratorium Okręgu Szkolnego

Wiienskiego. Wezwany lekarz pogotowia

| ratunsowego, po udzieieniu doraznej po-

mocy, poiecił skierować Pietrykowskiego

do szpstala św. Jakówa. (b)

Listy do Redakcji
Wieice Szanowny Kanie Kedantorze.

W związku z imprezą, jaka odbyła się

wystawę. W rolach głównych wystąpią: kanalizacyjne rozpoczną się na ul.) w dn. 3.1 w t. „Lutnia”, zatytułowaną Jan

| Zofja Lubiczówna, Kalinowska,
j wicz, Tatrzański i K. Wyrwicz-Wichrow-

|ski, który tę sztukę wyreżyserował, Nad
syna stanął ojciec .49-letni Józef Żu- częścią wokalną i muzyczną czuwa kapel-
romski, któremu napastnicy zadali mistrz M. Kochanowski, Początek o 8.15 w.
szereg ran w głowę КорасхКа od, „Księżniczka błękitu”,  Kierow-
ziemniaków i siekierą w plecy. | nictwo teatru „Lutnia” zakwalifikowało do
Przywieziony do szpitala w Ejszysz-| wystawienia operetkę Michała Józefowi-
kach, Żuromski zmarł, nie odzys-, cza „Księżniczka błękitu”.
kawszyi przytomności. — Społeczny film Fritza Langa. Tłum

jest niebezpieczny. Wystarczy, aby ktoś

rozniecił płomień buntu, aby spowodować
! nieobliczalne skutki.

Statystyka wykazała, że w Ameryce w
„giągu ostatnich lat co trzy dni jedenczło-

,wą pomoc bezrobotnym, zmarzły.  |wiek pada ofiarą linczu.
Kilka tys. klg. ziemniaków nie! _ Słynny reżyser Fritz Lang, zrealizował

nadaje się do jedzenia. Ziemniaki film, poruszający tę fascynującą sprawę
będą posegregowane i rozdanebez- społeczną. Film ten p. t. „Furja” (polski
|robotnym. (h)

tlany wkrótce w kinie „Casino“.

Polskie Radio Wilno
Piątek, dn. 5 lutego, в

6.30 Pieśń poranna; Gimnastyka; Mu-
zyka z plyt; Dziennik poranny; 8.00 Audy-
ca dla szkół; 11.30 Audycja dla szkół; 11.57

Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Jerzy Bizet

Arlezjanka; 12.40 Dziennik południowy;

12.50 Pies na podwórzu, pog.; 13.00 W ryt-
mie karnawału; 15.00 Wiadomości gospo-

„ędarcze; 15.25 Życie kulturalne miasta; 15.30

Codz. odc. prozy; 15.45 Na listy dzieci od-

powe ciocia Hala; 16.00 Orkiestra B. B. C.

koncertuje; 16.15 Rozmowa z chorymi ks.

hara; 17.00 Nad Amurem, fel. N. Lepackie-

go; 17.15 Fragment z operetki Diabelski

jeździec; 17.50 Pogadanka aktualna; 18.00
Wiadomości sportowe; 18.20 Jak spędzić
święto?; 18.25 Ze spraw litewskich (w jęz.

litewskim); 18.35 Muzyka; 18.50 Przegląd
prasy rolniczej, wygł. inż. Niewodniczań-

 
Fogadanka muzyczna; 20.15 Koncert sym-

Wawrzko- |

tytuł „Jestem miewinny“) będzie wyšwie-“

odbędzie się w poniedziałek dn. 8 wazne już legitymacje na r. 1936 na-

Rękusa, 16.30 Z operetek Kalmana i Le- karnawałowych.

|
ska; 19.00 Organista z Ponikły — nowela;
Sienkiewicza; 19.20 Z pieśnią po kraju —̀°
aud,śpiewna; 19.45 Fragment operowy; 20.00,

JasnejiMoniuszki. Z dniem 15 bm. ! Strauss z 50-cio osobową orkiestrą, mamy
skanalizowana będzie ul. Sosnowa,| zaszczyt prosić WPana Redaktora o u-

18 bm. rozpoczną się roboty ka-| mieszczenie w Jego poczytnem piśmie po-
nalizacyjne na Litewskiej, od 23 bm.| niższej wzmianki:
'na ul. 1. Zana. Od 2 marca r.b. ro- „Wileńska Orkiestrą Symfoniczna, wy:

boty prowadzone będą na ul. In- stępująca w  Kozgłośni P. Radja, w kon-

Banolień 1 2 Grodzkiej, 9 marcaul. ł cercie w dn. 3.11 1937 r. o g. 21 w teatrze

yminowską. „Lutnia* pod dyr, J. Straussa udziału nie
W. terminie od 6 do 20 kwietnia S r Žž

\

i 4
r.b. skanalizowana zostanie ul. Kal- i Wil, Orkiestry Symionieznej
waryjska, 13 marca ul, Rydza-Śmi-| P. Radja..
głego, 25 marca ul. Piłsuaskiego, | Józet Kuczewski, Michał Małachowski,
6 kwietnia ul. Połocka (od zaułka „ Al. Braj Sal Bi
Białego do Gór). Roboty woki aan p: =
gowe przeprowadzone zostaną przyj
s Bir eg, Kolejowej i Pie-
iełko.
L н Stronnictwo Narodowe

WY. AKADEMICKIE, ZARZĄD OKRĘGOWY.
— Akademickie przedstawienie. Rei. legitymacyjny Ukręgu Wileń-

w teatrze miejskim na Pohulance skiego S. N. zaw: ia, iż nie-

 

 

jlutego b. r. w programie „Tajemnica jeży zamienic na nowe w
Lekarska" Fodora. nich sekretariatach Kół.

„Bilety do nabycia w kasie już; W Wilnie wymiana odbywa się
|dzisiaj od godz. 19—20. codziennie w lokalach Mostowa i i
: ZABAWY.! Soitaniska 30.
— Ostatni Wesoly Lektorat Tai-! Cena iegitymacyj normalna 1 zi,

ca AZS. 7 b. m. będzie syntezą naj- dją bezrobotnych 50 gr..
„weselszych wspomnień SALON |

Młod. Wszechpolskaj wych.
Początek o godz. 19, HotelEuro-|

Dziś, o godz. 18-ej, w lokalu włas-pa. Gorący bułet, doskonały jazz, 2
stęp 1 zł. nym, odbędzie się zebranie Młodzie-

Tylko Olimpijski Śledź pozwolij ży Wszechpolskiej. :

„zdobyć rekord najmilszych wrażeń Pożądana obecność wszystkich
członków.

 

Ile posiadamy sklepów?
Przeprowadzone ostatnio obli- się powstają nowe. Tłumaczy się to

| czenia stwierdziły, iż na terenie tym, że wiele osób z braku innych

Wilna znajduje się 4.950 sklepów, środków do egzystencji ima się han-

najwięcej spożywczych.  Przedsię- dlu lub drobnego przemysłu.

biorst przemysłowych — 2.340. j, Niestety, większość

Liczba przedsiębiorstw mimo biorstw znajduje się w r
rzedsię-
ach ży-

Mis. Delbos wygłasza przemówienie podczas uroczystości о4-
pomuika poległy ch ierzy w Chatearoux.

foniczny z Filh. Warsz.;, 21.00 Dziennik /cjęjlkiej sytuacji w handlu i prze- dowskich, ostatnio jednak daje się

wieczorny i Pog. aktualna; 22.30 Legenda myśle nie ulega ostatnio zmniejsze-
o Farysie — szkio literacki; 22.45 Nowościniu, gdyż na miejsce likwidujących

jtaneczne; 22.55: Ost, wiad, dzien. rad,
 |zawważyć pocieszający cbiaw wzro-

jaz liczby chrześcijańskich  skle-

*



 

 

Nieodwołalnie ostatni dzień

SZCZEPKO i TONKO
w filmie „BĘDZIE LEPIEJ“

JUTRO PRcM:ERA!
Najnowszy sukcesl

po raz„Lpierwszy razem ze swoją sławną

© światowym rozgłosie

Casino de Paris
" WIDOWISKO TYSIĄCA SENSACYJ. Czarowne

8 uludy nocnego žycia Nowego Jorku

Na taką rozrywkę czekały miliony 

 

OEKISETCZAE
CAS I N40F

Wkrótce

"1
5
1
0
1
M

Ad
01
1

13
3U
3d
ŪS

I

KA
au
pi
s

P
[
M
I
A
S

V

 

STUDENT
U. S. B. udziela ko-
repetycji w zakresie
gimn, ze wszystkich
przedm. specj. grec-
ki, łacina, niemiecki.
Kojro Brunon, м-
rowa Góra 5—1.

UDZIELAM
korepetycji w  zakr.

ki do pracy na:
spodynie, kucharki

chowawczynie,

cownic codziennie

OGRODNIK, |

nie w ogrodnictwie,
dobrymi
mi, poszukuje

Wileńskiego”.

PRACZKA

domach.

szk. pow. i gimn. Szy-
kuję do matury, oraz
egzam. konkursowych.
Spec.: matem., fizyka,
chemia. Ofiarna 2-24c

я 00447000900049>

; š KUPNO

i SPRZEDAŻ
004100000000000000

; Futro męskie
'w dobrym stanie z
kołnierzem karaku-;
AE era

3 sie E Państw. Szk. Handl.

; SPRZEDAJĄ SIĘ
młode rasowe jamni-
„ki. Mostowa 15 — 8.

 
 

Wieiki Cate Wilno
zachwyt. mówi P i

HELIOS = o filmie a n

z polską Mac Donald

minister tańczy Toi
i najpopularniejszym amantem A. ZABCZY

Polskie Kino

ŚWIATOWIO| |jan Har
Paul Kemp iinni W Przebojo-

wym filmie 33

 

ąMankiewiczówną
Sała dobrze ogrzana lub bez.

Dziś po raz pierwszy w Wilnie. Wielka rewelacja rano od godz. 10-ej i

vey, Willi Fritsch|
DZIECI SZCZĘŚCIA"

Sala dobrze ogrzana*

 

\ w adm. „Dz. Wil.”

         

ładne, ciepłe, z wygo-,
dami, z utrzymaniem

Dowiedzieć|
się: Ofiarna 4, m. 17;|

Instytut
Germanistyki

popoł. od 3—4. 490—3

torjum Szkoln.)
 

POTRZEBNE
2 POKO. P

£ wygodami i lazien-
ką. Zgłoszenia dla
„Kawalera” składać w

 

 

 

     
     

 

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

"Student
U.S.B., fachowy kore-

1120 m?, dochód rocz-
ny 2100 zł, Na Zwie-
rzyńcu. Cena 19.500,
w tym długu banko-
wego 3000 zł. Inform.
Mickiewicza 46—9, od
godz. 3—4 popoł.

prosperującego
Objazd — po

 

   
BLIŽNIM

lifikowane kandydait-;

66

majątków i na ple-,
banje), pokojowe, wy-

pielę-
śniarki, nawet i nau-
czycielki, Zapisy pra-'

10—13: Młynowa 2/9.

obeznany wszechstron-

świadectwa-

Adres w Admin, „Dz.

poszukuje prania po
Posiada

świadectwa i rekom.
tz. Bernardyński 4—5,'

ABSOLWENTKA

DO ROZSZERZENIA.

4 udźwiękowieniajuż!możności danej dzielnicy.
Kina-

trzebny |
wspólnik z gotówką
500zł, od zaraz. Zgło-

  

Z za kotar studio
NAGRODY ZA URZĄDZENIE

WIECZORNIC
na Pomoc Zimową dla Bezrobotnych.
Z przyjemnością słuchaliśmy radiowego

wieczoru tanecznego. Cztery zespoły or-

kiestralne przygrywaly do tańca radiosłu-

chaczom, a udział w koncercie wzięła też

| „Czwórka radiowa” i reireniści. Stwierdzić

dzisiaj już można z zupełną słusznością, że

audycja — „Wielka wieczornica taneczna

w całej Polsce" — była zupełnie udana.

Jak już donieśliśmy. bowiem Polskie

Radjo w związku z tą imprezą urządziło

Wielki Konkurs Karnawałowy na najlepsze

rezultaty finansowe, uzyskane podczas za-

baw. Przypominamy więc, że organizacje

i organizatorzy zabaw tanecznych w dn.

30.1 powinni nadesłać do dn. 10 lutego

sprawozdania pod adresem: Polskie Radjo,

Warszawa, Mazowiecka 5, w których na-

z

y.

z

dobrym świad. poszu- leży wyszczególnić:
kuje pracy w przedsię-
biorstwie handl. Adres

a) sumę uzyskaną na zabawie (załą-

czyć dowód wpłaty na rzecz FunduszuPo-|

 

MIESZKANIA ! 23 —- |mocy Zimowej, konto PKO. 70.200),

1 200000 i

I POKOJE DO SPRZEDANIApoc» I b) dane dotyczące liczby osób, wraz Z

NAUKA dom drewniany, nowo' RÓŻNE į podpisami osób biorących udział w zaba-

POKO j wybudowany, lat 11 { wie,

15 1be pedalų, plac eeese ej. dane dotyczace cecy biletów,

d) informacje o środowisku i stanie za-

Po zebraniu wszystkich danych między

15 a 20 lutego odbędzie się jury konkursu,.

które uczestnikom przyzna nagrody, mię-

szenia do Adm. „Dz. Ats io S Sios у
4 abi dzy którymi znajduje się również i 10 od-

PRACA SA enie biorników lampowych, a mianowicie: od-

ZAOFIAROW.$ ,,ocqeoococesocoeee |DioTNIE lampowy „Echo” 121 z Państwo-

BONA $ POMÓŻMY wych Zakładów Tele i Radiotechnicznych,-
„Elektrit“, od-odbiornik „Titanic” f-myi

 
® i i administracji _ „Dzien. pet dziel .jdo 5-letniego chłop-
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38 LOTERIA:panśrwowAa Zł. 1.000.000
. Losy do nabycia w szczęśliwej kolekturze

ZAMKO-$, GORZUCHOWSKIEJ zn
Cena losu — 40 zł., Pół — 20 zł. Ćw. — 10 zł.
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Zegary, zedarki, budziki,
GWARANT. PIERWSZORZ. FIRM
„Najlepsze kupisz" — tej rady użycza
innym — kto kupił

Mickiewicza 4
w Wilnie

(b. mistrz Firmy P. Bure)

TO WZMOŻENIE REKLAMY

ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ
(НЕ ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.
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Odśnieżne pługi oczyszczają drogi.

 

ARNO ALEKSANDER.

FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Zdawało się, że cierpliwość Nie- zastrzeżone dyskretnie — ale cen-

38

džwiadowskiego byla
pana.

aiz

niewyczer- trala przedsiębiorstwa ubezpiecze-
: jniowego może mieć poważne obawy,

Dziś o dziewiątej rano zatele- że złoto oraz inny cenny ładunek też
łonował do mnie dyrektor polsko- zostały uratowane i gdzieś ukryte...
gdańskiego towarzystwa ubezpie- No, tak, Jarowy, sprawa jest bardzo

czeń — ciągnął Niedźwiadowski — brzydka. A przecież tyle razy mó-
i zapytał, czy to prawda, że się uka- wiłem, jakie ogromne znaczenie ma

zały w obiegu banknoty z „Aurelii”, zachowanie tajemnicy. Przed pół
Zaprzeczyłem, oczywiście, lecz do- godziną doznałem wielkiej przykro-
wiedziałem się z dalszej rozmowy, ści — miałem telefon ze Scotland

że te pogłoski pochodzą od agentki Yardu. Kolega londyński zapytywał
towarzystwa ubezpieczeniowego, od z nieprzyjemnym zdziwieniem, jak

niejakiej pani Stefanii Oraczowej.się mogło stać, że jeden z ich

Ona zaś otrzymała te
wczoraj wieczorem od komisarza wał dziś sensacyjny artykuł o uka-

policji... No, tak... Więc dziś rano zaniu się w obiegu banknotów z

zaprosiłem do siebie panią Oraczo- „Aurelii'”
wą i, niestety, wysłuchałem ze tiem: „A Bank Angielski

wszystkimi szczegółami historii o milczy!”

banknotach, które ujrzały nagle _ Jarowy! znów wstał, lecz tym ra-

światło dzienne. W gruncie rzeczy zem podniósł się powoli, jak gdyby:

same banknoty niewiele obchodzą całe jego ciało było nalane ołowiem.
towarzystwo ubezpieczeń, bo ono — Panie inspektorze... wy-

w tym wypadku nie poniosło strat krztusił z trudnością — daję słowo

— jak panu wiadomo, numery były honoru, że tej pani Oraczowej niei

PTE EDSASTLBO A SSPIN Is

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 śr.

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za

sobie prawo zmiany terminu

„Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

informacje dzienników południowych wydruko-

— ..artykuł pod tytu-.
ciągle

 

powiedziałem ani słowa o bankno-

tach angielskich z „Aurelii“...

— Więc pan zaprzecza?
— Nie zaprzeczam, panie

,spektorze. Mówię prawdę.

—- Prawdę?.. No, takl.. Ależ

przecież pan wie z doświadczenia,
Jże prawie każdy... hm... przesłuchi-
|wany... zapiera się z początku, a po-
tem zaczyna dodawać. stopniowo,

laż wyśpiewa wszystko. O ile pana
znam , uważam, że pan byłby nie-
'zdolny do zmyślenia całej historii z

najdrobniejszymi szczegółami. — А
jednak w tym musi być odrobina

prawdy. Skąd się Oraczowa dowie-

działa? Dlaczego wskazała na pana

jako źródło informacji, na człowie-
ika dla niej zupełnie obcego? Jeśli

pan ma coś do dodania, radzę to

zrobić teraz.

— Nie mam nic, panie inspekto-
rze. Chciałbym tylko powiedzieć,

skąd pani Oraczowa o tym wie. Od
Bundera, oczywiście.

— A Bunder?

— Uważam go za mordercę Bo-

rewicza. Bunder miał możność przej-
„rzeć akta sprawy o banknotach

Aurelii".

Niedźwiadowski wzruszył ramio-

nami.
— To są tylko przypuszczenia.
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ogłoszenia cy!
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frowe i tabelaryczne o 25%

przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

a;j Wilno, Mostowa 1.

Do tej pory pan nie udowodnił jesz-

cze, że Borewicz został zamordo-

wany.
— Ale udowodnię!“
Inspektor zbliżył się do okna i

stojąc plecami do Jarowego, po-

wiedział:
— Obawiam się, Jarowy, że pan

już tego nie udowodni, Niestety,

jestem zmuszony przekazać Balko-

wi dalsze opracowanie tej sprawy.|

Pan powinien zrozumieć, że nie mo-

gę postąpić inaczej. Dochodzenia |

przeciw panu są w toku. Do czasu

ich ukończenia i do zupełnego oba-

lenia zarzutów zawieszam pana w

pełnieniu obowiązków służbowych.
— Panie inspektorze! — zawołał

Jarowy z bezgraniczną rozpaczą,
Urwał nagle, stał ze zwieszoną

glową, patrząc tępym wzrokiem na

popękane obramowanie biurka, za-

walonego papierami i książkami. Po-,
woli życie zaczęło weń wstępować.

Wyprostował się, podniósł na Nie-

dźwiadowskiego gorączkowo błysz-
czące oczy i zaczął mówić głuchym,

rwącym się głosem:
Rozkaz, panie inspektorze...

Zawsze z dumą nosiłem ten mundur

i nigdy go nie splamiłem.. Mój oj-

ciec też.. Pan inspektor go znał.

Dosłużył się tylko starszego przo-|

downika, ale: był uczciwy... Pewne-

{
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drożej, Dla poszukujących. pracy

'zmą, jeśli Jarowy

 

go dnia nie wrócił do domu... Za-
strzelili go z ukrycia. Los policjan-
ta... każdego z nas może to spotkać.
Ale zostać oskarżonym przez ja-

kichś łotrów i doczekać się, że

przełożony im będzie wierzył, te-
| gom się nigdy nie spodziewał... i ku-

la w plecy... i pogrzeb z honorami są

znacznie lepsze... Panie inspektorze,

' melduję posłusznie swoje odejście!

Zrobił w tył zwrot i opuścił ga-'
binet, :

Po jego wyjšciu Niedžwiadowski

stał jeszcze kilka chwil pod oknem,

potem odwrócił się powoli. Na ogół

inspektor był wybitnie brzydki, ale
każdy byłby odmiennego zdania,
gdyby ujrzał w te; chwili jego szero-
ko uśmiechniętą twarz. Zbliżył się

pośpiesznie ido biurka, chwycił po-

rywczo za słuchawkę i kazał się po-
łączyć z komisarzem Balkiem.
— Hallo, Balk! — zawołał try-

umfująco. —.Niech mnie! diabli we-
jest winien!... Co?

. Ale skąd?! Jesz-
czę nic nie udowodnił, a od czego

jesteśmy оба]!.. Co?.. No, tak!

Niech pan do mnie przyjdzie, tylko
prędko!...

Czy udowodnił?..

(C. d. n.)

do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kw artalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

50% zniżki. Administracja zastrzega

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 


