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Zmiany w dekrecie leśnym
Porażka min. Poniatowskiego w Senacie

WARSZAWA 17.1. Dziś, poza-
łatwieniu kilku drobnych spraw, Se-
nat obradował nad nowelą do de-
kretu leśnego, będącą — jak wiado-
mo —.przedmiotem sporu pomiędzy
izbami a min. Poniatowskim. Refe-
rent sen: Rdułtowski podkreślił, że
zmiany, wprowadzone przez Sejm,
zmienia'ą do częściowego przywró-
cenia uprawnień izb w dziedzinie
budżetowania. Nowela daje prawo
izbom ustalenia planu użytkowania
lasów państw., ale daje również rzą-
dowi ułatwienia w gospodarce leš-
nej.

Po przemówieniach kilku posłów
zabrał głos min. Poniatowski, który
wprawdzie stwierdził, iż propono-
wana nowela różni się bardzo od
projektu posła Dudzińskiego, jed-
nakże w słusznym wywodzie uza-
sadniał negatywne swoje stanowisko
wobec tej części noweli, która po-
zostawia  ciałom ustawodawczym
prawo uchwalania planu użytkowa-
nia lasów,

Po udzieleniu jeszcze odpowiedzi
na sprawy poruszone w. dyskusji,
przez pp. senatorów izba że

i

piła do głosowania wniosku mniej-
szości sen. Plocka.

Za wnioskiem sen. Plocka — оро-
wiedziała się mniejszość, a zatem
wniosek upadł. Wniosek sen. Bo-
rowskiego © głosowanie imienne
nad wnioskami sen. Malskiego rów-
niadż upadł.

Z kolei przystąpiono do głosowa-
nia poprawek sen. Mialskiego, idą-

cych po linii zapatrywań min, Po-
niatowskiego.

Wynik głosowania jest następu-'
jący: za poprawką sen. Malskiego
głosowało 39 senatorów, przeciw
poprawce 43 senatorów. Poprawka
została odrzucona.

Wybór członków
Na wczorajszym posiedzeniu Se-

natu dokonano wyboru 6 kandyda-
tów na członków Trybunału Stanu
i tyluż kandydatów na zastępców
członków celem przedstawienia ich
p. Prezydentowi Rzejczypospolitej.

Po odczytaniu nazwisk kandyda-
ów, których wybrał Sejm,. Marsza-
łek ze swojej strony zaproponował

Z kolei odrzucono inne poprawki
sen. Malskiego, przyjęto matomiast
poprawkę komisji, ażeby w art. 26
określenie „10 proc.“ zmienić na
„20 proc.', po czym uchwalono całą
ustawę.

Trybunału Stanu
Okręgowego we Lwowie, 5) Sągajłło
Józef sędzia Sądu Najwyższego, 6)
Scholz Rajmund sędzia Sądu Naj-
wyższego. Na zastępców: 1) Boruć
Stanisław sędzia Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie, 2) Gajewski Jan
wiceprezes Sądu Okręgowego w
Równem; 3) Juński Stanisław sędzia
Sądu Apel. w Poznaniu, 4] Klisz Mi-

naastępujących kandydatów na kołaj wiceprezes Sądu Okr. we
członków trybunału: 1) Dmochow- Lwowie, 5) Kostołowski Marjan sę-
ski -Władysław, wiceprezes Sądu dzia Sądu Okrg. w Krakowie, 6)
Apelacyjnego w Wilnie, 2) Fleszyń- Włyrobek Stanisław sędzia Sądu
ski Kazimierz sędzia Sądu NIE. Najwyższego.
szego, 3) Frendl Agenor prezes Są- Senat przyjął kandydatury 414
du Apelacyjnego w Katowicach, 4) d:ś«:v:; proponowane przez mar-
Malicki Lucjan wiceprezes Sądu szałka.
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Hontowanie nowego obozu rzqdowe$go
(Teletonem od własnego korespondenta).

| WARSZAWA. Dziś odbyło się
drugie z rzędu posiedzenie klubu

dyskusyjnego posłów i senatorów
byłych uczestników walk o Nie-

podległość, Wicemarszałek  Mie-
, dziński rozwijał tezy swego reiera-
„tu wygłoszoonego w ubiegły piątek.
| Tezy programowe są następują-

1

' ru
" społeczny.

P. Miedziński dużo miejsca po-!rozsądnymi
święcił zagadnieniu mniejszości na-

| Zwolnieni z Berezy
WARSZAWA 17.11. Dn. 12 lute-

go rb. zwolniony został z miejsca
odosobnienia w Berezie Kartuskiej
Stefan Kraszewski, 17 lutego r. b. w
dalszym ciągu zwolnieni zostali z
miejsca odosobnienia Mieczysław
Kutessa, Aleksander Kierski, Józef

"Pogorzelski i Kazimierz Szerszeń,

 

Postępy powstańców w Madrycie
PARYŻ 17.1, Havas donosi z

Talavara de la Reina: Przez cały
ka była szczególnie zażarta pomię-
„dzy Arganda a Tajunax, gdzie woj-

dzeń wczorajszy na odcinku Jara- ;ska rządowe zajęły pozycje w ga-
ma trwały walki
stronnie z wielką zaciekłością. A

 

Olbrzymia rozbudowa floty
Wielkiej

LONDYN, 17.11. Najbardziej cha-
rakterystyczną cechą nowego pro-
śgramu brytyjskich zbrojeń jest ol-
brzymi nacisk, położony na zbroje-
nia morskie. W roku obecnym Wiel-
ka Brytania buduje dwa pancerniki,
dwa lotniskowce i siedem krążowni-
ków. W roku przyszłym wybuduje
ona dalsze trzy pancerniki, dwa lot-
niskowce i siedem krążowników.
Flota brytyjska dojdzie za dwa-trzyj
lata do tak potężnych rozmiarów, że
żadna flota na świecie nie będzie jej

Brytanii
równa. Z tego wynika, że Wielka
Brytania uważa w ewentualnej woj-
nie swoją flotę za broń decydującą.
Na drugim miejscu Wielka Brytania
stawia lotnictwo, które również bę-
dzie rozbudowane i powiększone w
ciągu 5 lat do liczby 10 tys. maszyn.
Natomiast wojska lądowe pozostają
stosunkowo na czarym końcu i wi-|
doczne jest, że W. Brytania nie prze-
widuje większego udziału swoich
wojsk w ewentualnej przyszłej woj-
nie na lądzie.

Prawicowcy francuscy ofiarują szpadę |
honorową obrońcy Alkazaru

PARYŻ, 17.11. Inicjatywa „Echo
de Paris', ofiarowania szpady hono-
rowej obrońcy Alkazaru, generałowi
Moscardo, wejdzie wkrótće w sta-
dium realizacji. Wręczenie szpady
odbędzie się w San Sebasian w koń-'
cu marca. W, tym celu uda się do
Hiszpanii, z ramienia redakcji „Echo'

zzz"

Zaproszenie dla Pani
Zakład Kosmetyczno-Lekarski „Neo-Kosmetyka” prosi Panią o łaskawe

prowadzone obu-|jach oliwnych, mając dogodne sta-
nowisko obronne. Powstańcy mu-
sieli posuwać się skokami, zdoby-
wając teren metr za metrem. Po-
wstańcy wspomagani przez  lotnic-
two, które bombardowało gaje oliw-
na i posługując się granatami ręcz-
nymi osiągnęli poważne rezultaty,
w natarciu, zadając milicji rządowej
bardzo ciężkie straty, Wczoraj mi-
licjanci cudzoziemcy poddawali się
całymi oddziałami,

JAK WYGLĄDA MARYT?
MADRYT, 16.1. W Madrycie pa-

nuje spokój. Zniszczone wybuchami
| pocisków drogi są szybko naprawia-
ne. Przedmiejskie dzielnice zachod-
nie przedstawiają obraz ogromnego
zniszczenia. Domy, fabryki, kościoły

jleżą w gruzach. Zniszczenie oszaco-
;, wane zostało na 400 milionów peset.
Obszar zrujnowany na brzegach rze-
ki Marzanares obejmuje sto hek-
tarów. j
ZACIEKŁE ATAKI CZERWONYCH

SALAMANKA, 17.111 Komunikat
głównej kwateryPA Na
odcinku Maja de Honda, przeciwnik

ścianie przechodzą na stronę naro-
dowców. Strąciliśmy 4 samoloty my-
śliwskie rządowe, straciliśmy jeden
samolot. Kilka samolotów „marksi-
stowskich* bombardowało spokojne
pozycje, powodując ofiary wśród lud-
ności cywilnej, co stwierdza „dzi-
kość'* marksistów.

rodowych podkreślając, że inaczej

j należy traktować żydów inaczej

autochtoniczne mniejszości słowiań-

skie, a jeszcze inaczej mniejszość

niemiecką i rosyjską,

Co do żydów, p. Miedziński jest

przeciwnikiem gwałtów. Problem

żydowski winien być, jego zdaniem,
ce: nacjonalizm, religijność, walka ž. rozwiązany wyiącznie na płaszczyź-

i odśrodkowymi i radykalizm nie społeczno-gospodarczej. W tym
|duchu prowadzone są rozmowy z

sierami żydowskimi,

które doskonale sytuację rozumieją.

: lian przybyli do Polski w okresie
AE ISKSIPS

prześladowań w innych krajach

Europy. Obecnie musi nastąpić ich

odpiyw z Polski.

W. stosunku do mniejszości sło-

wiańskich winniśmy odegrać rolę
starszych braci `

Element niemiecki i rosyjski na-
ieży doprowadzić do znaczenia z 0-
kresu przedrozbiorowego.

P. Miedziński poruszył dalej pro-
blem młodzieży i jej nacjonalizm.

| Jego zdaniem trzeba póść do mło-
dzieży z szerokim programem naro-

, dowym. Jest tem bardziej ważne, ze

' znaleźli się inni, * którzy potrafili
'wziąć młodzież na hasła radykalne i
nacjonalistyczne i — mówił p. Mie-

„dziūski — zostaliśmy przez tamtych
, zdystansowani.
| Dyskusja nad referatem toczyć

się będzie jutrowieczorem.

de Paris“, delegacja w osobach gen. atakował dwukrotnie w kierunku las
Castelnau i członka akademii fran-, Rozas i został odparty, porzucając
cuskiej Henryka Bordeaux. Manife- wielu poległych. Na odcinku Kor
stacja ta, w myśl intencji dziennika, © @ i i *
ma przybrać charakter manifestacji| ku Villa delRio, lecz nie osiągnęli
pe prawicowych elementów|celu. Na wszystkich edcinkach wło-
rancuskich dla powstańców hisz- g
pańskich.

* MIGRENO-NERVOSIN"  
jby czerwoni zaatakowali w kierun- '-

1

Zapowiedź enuncjacji płk. Kocai

| (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W. popoludnio- „tek zwołano w komendzie naczelnej
j wych pismach warszawskich ukaza- Związku Legionistów Polskich ze-
'ły się notatki zawierające pogłoskibranie informacyjne z udziałem
jna temat bliskiej enuncjacji przez wszystkich prezesów organizacji
radio pułkownika Koca. Na czwar- okręgowych Związku Legionistów.

| 0 sprzedaż „Wspólnoty Interesów"
1 WARSZAWA 17.П. W związku dlu stwierdza, że wiadomości te! po-
z wiadomościami, które ukazały się zbawione są podstaw.
w prasie, jakoby rząd zamierzał| (Wczoraj podawaliśmy wiado-
sprzedać przedsiębiorstwo „„Wspól-' mość o ewentualnej sprzedaży prze-
noty Interesėw“ obcym  kapitali- mysłowcom z Centr. Zw. Przem.
"stom, ministerstwo przemysłu i han- Polskiego — Lewiatana. Red.).

Przeciw sprzedaży ziemi w obce ręce
w Małopolsce Wschodniej

LWÓW 17.11. 76 organizacyj w polska musi być użyta jedynie dla
Małopolsce _Wschodniej: nauko- | wzmożenia polskiego żywiołu oraz
wych, kulturalnych, gospodarczych,że we wszelkiej akcji parcelacyjnej,
b. kombatantów itd, z  Towarzy-|komasacyjnej i melioracyjnej należy
stwem naukowym, towarzystwem przede wszystkim uwzględniać inte-
politycznym, polskim związkiem za- |res polskiej ludności jako pokrzyw-
chodnim, związkiem adwokatów;dzonej dotychczasowym  przebie-
polskich, związkiem legionistów,'giem parcelacji.

odwiedzenie Zakładu, celem skonstatowania, jak dalece posunęły się w dobie
obecnej starania w dziedzinie pielęgnacji

Zakład urządzony jest na wzór
zdrowia i piękna kobiety.

przodujących zakładów  zachodnio-
europejskich i odpowiada wszelkim wymaganiom leczniczym i technicznym.

W swej pracy Zakład posługuje się najbardziej usprawiedliwionymi nau-
kowo metodami i wyposażony jest w aparaty najnowszych typów.

Preparaty Zakładu opracowane są na podstawie dokładnej znajomości fizjo-
logji i patologji skóry, w zektawieniu składników najbardziej do niej zbliżonych.

Zakład nie trudni się sprzedażą preparatów kosmetycznych, będące zaś
na rynku, poddaje sumiennej selekcji i poleca tylko te, które cechuje prawdzi-
wa wartość lecznicza lub upiększająca bez szkody dla skóry.

Zakład udziela porad w najszerszym zakresie, stawiając djagnozy i prze-
pisując indywidualne pielęgnacje profilaktyczne, nawet w obrębie najprost-
azych środków domowych. Wilno, ul Jagiellońska 16—6, w godz. 10—19.

en

EM związkiem obrońców Lwowa związ-
, kiem strzeleckim itd. podpisało ode-
|zwę w sprawie zagadnień parcela-

ZASTOSOWANIE: ! cyjnych.

SEYA wał | Odezwa stwierdza, że parcelacja
„w Małopolsce Wschodniej jest ści-
jśle związana pos z". po-

i siadania i ustala, že rozparcelowa-
uPreżydent Łodzi nie nie ziemi w Małopolsce Wschodniej

uzyskał zatwierdzeniaw ręce nie polskie, pogorszyłobyi
|, WARSZAWA 17JII. P. Minister jtak już uszczuplony stan posiadania
| Spraw Wewnętrznych odmówił za- Polskiego.
jtwierdzenia na stanowisko prezy- Odezwa dalej mówi, iż akcja par-
denta miasta Łodzi-p. Norberta Bar- celacyjna musi być prowadzona z

   

 

   

 lickiego. | uwzględnieniem zasady, że ziemia

'

Kronika telegraficzna
** Ojciec Święty ponowił próbę cho-

dzenia. Próba miała przebieg zadowalający.
| ** Król Faruk uda się do Europy

dn. 28 bm. Po wizycie w Anglii, król egip-

ski zwiedzi inne kraje Europy.
** W Izbie Gmin lord Cranborne o-

świadczył w odpowiedziach na zapytania,

że rząd brytyjski nie zamierza uznać rządu

gen. Franco.
** Poseł czechosłowacki Szeba został

odwołany z Bukaresztu i wkrótce wyjedzie

do Pragi.

** W ubiegłym tygodniu umarło w An-
glii na grypę 697 osób,
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Sprawa Grzeszolskiego |
Dochodzenia, mające, ustalić o-

koliczności samobójstwa Grzeszol-
skich prowadzi I komisariat P. P. w
Krakowie. Zaraz po ujawnieniu sa-
mobójstwa zawiadomiono o akcie
policję w Sosnowcu, skąd przybył
do Krakowa tunikcjonarjusz wydzia-
łu śledczego, który stwierdził, że po
nad wszelką wątpliwość, samobójcą
jest Grzeszolski. [ymczasem policja
krakowska przystąpiła już do opra-
cowania materiałów w sprawie Urze
szolskiego dla władz sądowych. Gdy!
nastąpi ukończenie tych dochodzeń
sprawa przęciwko Grzeszolskiemu o
otrucie żony i dzieci będzie umo-
rzona,
W samej sprawie sansacyjnego

wypadku wychodzą na jaw nowe
fakty, które poprzedziły tragiczne
samobójstwo. Mianowicie okazuje
się, że Grzeszolski rozpatrzył przed
dokonaniem _ tragicznego czynu,

WARSZAWA 17.11 Jak wieedomo,
p. Minister Spraw Zagranicznych J.|
Beck w konsekwencji ciężkiej śryt
py, której nabawił się w Genewie
bawi na południu Francji. i

Choroba min. Becka

i ewentual- |
|wszystkie możliwości

ności, w związku z rozprawą w Są- |trzymał się w Krakowie. Z Sosnow-
|

dzie Najwyžszym. Jak wynika z li-

stów Grzeszolskiego, postanowil on

z góry, jeśli wyrok będzie dla niego

niepomyślny, pozbawić się życia.

Podobno Grzeszolski pierwotnie za-

mierzał pojechać do stolicy na pro-

ces i tam w wypadku wyroku skazu-

jącego w obecności sędziów zastrze-

lie Staciwińską i siebie. Jednak z te-

go zrezygnował. a

Ostatnią nąc w Sosnowcu spędził |

Grzeszolski u swego szwagra Kopi-

ka. Już wtedy był bardzopodnieco- |

ny, lecz mimo to starał się oddziały+ ;

wać na żonę, która ustawicznie pła-|

kała, uspalkajająco. Mówił poza tym,

do swych dawnych kolegów o tra-

piących igo przeczuciach, že spolka

go jakieś nieszczęście. !

Grzeszolski wyjechai do Krynicy,'
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p. minister

Beck będzie. musiał tam pozostać
Zdaniem lekarzy,

przez pewien czas dla uniknięcia

możliwych niepożądanych konse-

kwencyj przelbytej choroby.

Nowy wojewoda poleski
WARSZAWA  171I. Minister

Spraw Wewnętrznych mianował sta-
rostę powiatowego w Radomiu p.
Jerzego de Tramecourta wicewoje-“

wodą i powierzył mu jednocześnie

czasowe pełnienie obowiązków wo-

jewody poleskiego.

Zbezczeszczenie Świątyni
WARSZAWA 17.1. 16 lutego rb.

na skutek zarządzenia prokuratora

został osadzony w areszcie Lejzor

Moszek Zalcman zamieszkały w

Lublinie, student chemii w  Bor-

deaux. Zalcman przechodząc dnia

tego koło kościoła oo. Kapucynów

Wstrząsy podziemne na Śląsku
KATOWICE, 17.1. We środę nad

ranem, około godz. 5-ej, odczuto na

Śląsku ponowny wstrząs, piąty z ko-

lei w ciągu ostatnich 10 dni. Tym

razem wstrząs był bardzo silny i
trwał parę sekund, Odczuto go w

Katowicach, Mysłowicach,  Hajdu-

kach i t. d. Siła wstrząsu była tak

duża, że wielu mieszkańców zbudzi-

ło się za snu. W niektórych domach

zarysowały się ściany. W kopalniach
nie zanotowano z tego powodu żad-
nych wypadków ani szkód.

przy ul. Krak. Przedmieście wstąpił

do kruchty: kościelnej, gdzie zapanii

papierosa rzucając zapałkę na po-

saazkę, Władze sądowe prowadzą

dochodzenie na podstawie 173

art. K. K.

Trudno jest ustalić, gdzie znajdu-

je się centrum ostatnich, tak czę-

stych wstrząsów. Powstają one, we-

dle opinii ster górniczych w ten

sposób, że po wybraniu węgla grube

warstwy piaskowca pękają, co na

powierzchni sprawia wrażenie

wstrząsu. Zazwyczaj wielkie wstrzą- | miętając o przykazaniu: „Dzień świę-

sy zdarzają się tam, gdzie znajdują

się najgrubsze warstwy piaskowca.

Od tej okoliczności zależy też siła
odczuwanego wstrząsu.

 

sport.
MISTRZOSTWO _ŚWIATA

—_ W WADZE ŚREDNIEJ.
W Paryżu rozegrany został wo-

bec 20.000 widzów mecz bokserski o

mistrzostwo świata w wadze śred-

niej pomiędzy francuskim mistrzem

świata Marcelem Thilem a Louisem
Brouillardem. Zwyciężył Thil, przez
dyskwalifikację przeciwnika w 6-tej

rundzie, za zbyt niskie uderzenie.

REKORD NURMIEGO POBITY.
Na wielkich zimowych zawodach

lekkoatletycznych w Bostonie osią-

nięto znakomite wyniki, W skoku o

tyczce Varof osiągnął 4,39. Na dwie

  т PRE

 

POŻAR TEATRU CHIŃSKIEGO W ANTUNG.

mile angielskie Donald Lash pobił

rekord światowy, ustanowiony przez

Nurmiego przed 12 laty. Lash osią-

śnął 8,58 sek., podczas gdy relkord
Nurmiego wynosił 8,58,2.

BIEG NARCIARSKI W CHAMONIX
We wtorek rozegrany został w

Chamonix bieg narciarski na 18 km.

© mistrzostwo świata, otwarty i do

kombinacji. Pierwsze miejsce w bie-

gu zajął Norweg Lars Bergendahl, w

czasie 1:11: 21,2; 2) Jalkanen 1:12:35;

3) Niemi (Finlandia) 1:13:48; 4) Hans-

son (Szwecja) 1:14:08. :

 

МЕК5ЗУК, 17.П. Ze źródeł dobrze

' poinformowanych donoszą, że prezy”

dent Cardenas rozstrzygnie sprawę

kościelną osobiście swym zarządze-

niem, opartym na ścisłym brzmieniu

ustawy o wyznaniach, ogłoszonej w

1927 r. Stan Vera Cruz wówczas

lecz w drodze zmienił zamiar i za-

ca zabrał Grzeszolski paszport swe-
go drugiego szwagra, Antoniego

Woźniaka, zamieszkałego w Czela-

dzi. Tym paszportem też Grzeszol-

W Meksyku na 100 tys. ludności 1 ksiądz
sprzeciwił się wprowadzeniu tej u-

stawy i wskutek tego panował stan

ex lex. Na mocy zarządzenia prezy-

denta, komisje parafian otrzymają,

zgodnie z brzmieniem ustawy, obo-

wiązującej w Meksyku, zwrot ko-

ściołów i 14 księży, licząc po jednym

na 100 tys. luności.

 

'munta,

ski legitymował się w Krakowie w

„Hotelu Polskim". i
Z treści jednego z listów wynika,'

że Grzeszolski przed samobójstwem

miał zamiar podpalić dom Bugajów

oraz zamordować Bugajów i Ku-

czałską.
W. liście tym pisze on: „Chciałem

onegdaj zamordować rodzinę swojej

pierwszej żony, a mianowicie pierw-

szych teściów Bugajów i Kuczalską,

gdyż oni są sprawcami mego nie-,

szczęścia. Chciałem po zastrzeleniu

wszystkich podpalić dom, w którym”

Listy pozostawione przez Grzer

szolskiego do“ Staciwiūskiego Zyg-

do Sądu Najwyższego oraz
adwokata dr. Hoimokla - Ostrow-

' skiego są krótkie: Grzeszolski w dal

szym ciągu utrzymuje, że jest nie-

winny, że nie otruł swych dzieci i że

cierpi niesłusznie,
Grzeszolska, która

o ile pozwoli na to jej stan, krótko

przesłuchana przez sędziegośled- |

czego. Spodziewają się, że po prze-,

' mieszkają. |

odzyskała

przytomność w poniedziałek, ma być.

„Kontrrewolucjoniści” w republice Kirgiskiej
MOSKWA, 17.11. „Za kamuni- kow. Dziennik zarzuca opozycjoni-

sticzeskoje proswieszczenie" donosi, stom, że doprowadzili komisariat o-

iż w ludowym komisariacie oświaty światy do dezorganizacji. Poza tym

rdpubliki kirgiskiej usadowili się le- dziennik donosi, że już rok temu w

wicowi opozycjoniści do których na- lkomisariacie oświaty republiki kir-

leżą wicekomisarz oświaty Tatyxie- giskiej „wykryto kontrrewolucjoni-

stów i nacjonalistów".

Sprawa bezrobotnych zamieszkałych
w Skałach Twardowskiego pod Krakowem
Zarząd m. Krakowa donosj, co 9 stycznia 1937 r. Pogotowie Ratun-

następuje: kowe, była Zofia Karcz, kochanka

W. dniu 12 stycznia 1937 r. w wspomnianego Gorczycy, pochodzą-

późnych godzinach wieczornych Wy ca z Wieliczki i tam stale zamiesz-

dział Opieki Społecznej, łącznie z ikala. в

organami Policji Państwowej, prze-| Wincentego Wiechcia, jako we-

szukał wnętrze wszystkich Skał nerycznie chorego, umieszczono w

Twardowskieg$o, znajdując tam tylko ;Państwowym Szpitalu św. Łazarza,

2 mężczyzn, a to: Stanisława Gor- jzaś Gorczycę w Miejskim Domu

czycę, urodzonego w roku 1908 w|Noclegowym. Pieczę nad skałami,

Dąbrowie Górniczej, wolnego, bez | powierzono odnośnemu. Miejskiemu

 

słuchaniu wyjdą na jawszczegóły, pracy i stałego miejsca zamieszka-

dotąd nie opublikowane wsprawie nia, oraz Wincentego Wiechcia, uro-

Grzeszolskiego o znaczeniu dość po- dzonego w roku 1913 w Giebułto-

ważnym. Grzeszolska po przebudze- wie, wolnego, bezrobotnego, rów-

niu się i odzyskaniu przytomności nież bez stałego miejsca zamieszka-

| wypiła szkłankę herbaty i już niej nia. Kobietą, którą zabrało w dniu

Komisariatowi Obwodowemu. i

Skały Twardowskiego wogóle

nie były i nie są zamieszkałe przez

żadne rodziny, a tylko od czasu do
czasu i to przeważnie nocą, element

napływowy i przestępczy tu się za-

zasnęła. Na ogół czuje się nieźle.

1) Pozwalamy sobie zwrócić u:

wagę społeczeństwa, że, pomimo

dość rozwiniętego bieliźniarstwa w

naszem mieście, większe i mniejsze

sklepy chrześcijańskie galanterji za-

opatrują się, jeżeli nie całkowicie, to

częściowo, w bieliznę z labryk ży:

dowskich na ulicy Rudnickiej, Koń-

skiej, lub na Nalewkach w Warsza- pracowni chrześcijąńskich.
2) Sklepy, prowadzące tajny han-

| del w dnie świąteczne omijajmy, pa-

ty święcić”.
Sekcja prowincjonalna Narodowej

*' Organizacji Kobiet komunikuje, iż są

do objęcia placówki w następujących
miejscowościach:

Połuknia, gm. Rudziskiej, pow.
Wil-Trocki: Brak jatki chrześcijań-

skiej, sklepu z galanterją, restau-
racji.

Wilejka Powiatowa: sklepu goto-

| wych ubrań, cukierni, jatki, sklepu

j rybnego, ©wocarni, mleczarni, prże-

mysłu drzewnego. Wilejka Powiato-

wa jest poważnym ośrodkiem handlu

grzybami z zagranicą, który jest о-

'becnie wyłącznie w rękach obcych,

liczy 7.000 mieszkańców — w tem

1350/0 żydów. Niema hurtowni.

i Ostrowiec k/Wilna. Mieszkańców
akoło 700, w tem żydów30%. Brak
chrześcijańskich sklepów ze skóra-

mi i żelazem.

Rewizja
u ks. Małynicza1

i
| W mieszkaniu ks. 'Małynicz-Ma-.
lickiego przy ul. Bernardyńskiej 10 !
m. 6 policja przepr lziła rewizję,
w wyniku której zakwestionowano

niektóre ulotki. (h)

* Dlaczego terpentyny
nie oczyszcza się

: w kraju?
W. styczniu wywieziono z Wileń-

szczyzny 6 cystern terpentyny nie-

oczyszczonej do Austrii i Czechosło-
wacji. Tego rodzaju wywóz niezbyt

* jest pożądany, tambardziej, że cza-

sami taż sama tetpentyna wraca do

nas z ralfinerii zagranicznych po о-
, czyszczeniu. (h)

' Rynek papierniczy
ożywił się

Ostatnio tekturownie, położone na
terenie Wileńszczyzny, wyeksporto-
wały 77.000 kg. tektury =bronzowej
(Anglia, Palestyna, Egipt). Wobec
tego,że na rynkach zbyłu stale u-

W północnej Mandżurii spłonął teatr, przyczym około 800 osób utraciło trzymuje się tendencj

Žas Na iotograśii u góry scena teatru chińskiego, niżej dwa widoki jak iakiejw spoe

miasta Antung. _ wa znacznie wzrośnie, (s)

wie, Żądajmy w sklepach bieliznyz

trzymuje.

1S SAI AI I A IIS ZIIA

Komunikat Sekcji Gospodarczej
Narodowej Organizacji Kobiet

Święciany Wileńskie:  mieszkań-
ców po nad 5.000, w tem 350/0
żydów. Brak chrześcijańskich skle- narzedzia rolnicze itd. с

pów z galanterją, obuwiem, skó-, Placówka do objęcia od zaraz.
rami, jatki, pozatem potrzebny jest| Fabryka szkła w Chancewiczach,

krawiec, modystka, dentystka i ad: nieczynna od szeregu lat. Potrzebne
wokat. Święciany są dużym ośrod| inwestycje na urtichomienie.
kiem handlu ziołami lekarskiemi, Bliższych informacyj w sprawach

dział ten jest wyłącznie w -rękach |powyższych udziela sekretariat Na-
„obcych. "rodowej Organizacji Kobiet, przy
|  Niemenczyn n/Wilją: mieszkań- zauł, Dobroczynnym 2-a), lokal Her-
ców 1.500, w tem 40% żydów. Ko- baciarni dla bezrob: intel.), w ponie-
niecznie _ potrzebna współdzielnia działki, od godz. 12-ej do 1-szej p. p.

rolnicza, któraby zaopatrywała oko-
licznych włościan w cement, wapno,

- Prywatne szkoły zostały zamienione
na powszechne z litewskim językiemnauczania

Władze szkolne, na skutek próśb miły w pow. święciańskim prywatne
i starań zainteresowanej ludościuru- szkoły litewskie w Paszkańcach i

chomiły publiczną szkołę powszech- Dauksztach, gm. święciańskiej, oraz
ną w Rogowszczyžnie, gm, święciań- | Jodogalwiach, gminy mielegjańskiej,

 

skiej, która powstała na miejsce, po-
zbawionej całkowicie dzieci, prywat-
nej szkoły litewskiej w tej samej
miejscowości. : @ :

Nadto włądze szkolne unięrucho-

wobec braku dzieci,
Obwody tych szkół włączone zo-

stały do sieci publicznych szkół po-
wszec. mych z litewskim językiem
nauczania, :

Wywóz przetworów drzewnych
Jedną z najpoważniejszych pozy-

| pozycji naszego wywozu stanowią
przetwory, drzewne, Zwłaszcza do-
tyczy to dykt suchoimokro klejo-
nych, których jakość zdobywa Wi-
leńszczyźnie coraz szersze rynki zby
tu. Ostatnio wywieziono około 3000
m* dykt. Wywóz kierował się do
Afryki Wsch., Anglii, Belgii, Egiptu,
Grecji, Holandii, Meksyku, Palesty-

*

W Bukareszcie odbył się uroczysty pogrzeb

  
ny, Szwecji, Syrii, Marokku, Indii i
różnych państw Ameryki Połudn. ..
Ponadto wywieziono do Indii Bryt.

i Hol. 136 m* kompletów skrzynko-
wych. Eksport materiałów tartych
uplasował się na rynkach Anglii,
Francji i Niemiec (3000 tonn). Nao-
gół utrzymuje się dość duże. zapo-
trzebowanie przy mocnej tendencji
cen. (s)

EET

ARESZCIE,

legionistów, ||rumuńskich
którzy polegli w Hiszpanii, . - Е  



KONSOLIDACJA
PRAWDZIWA

I SZTUCZNA
Qd pewnego czasu niektóre pisma

warszawskie systernatycznie zajmu-
ją się sprawą konsolidacji politycz-
nej naszego społeczeństwa.

Sposób pojmowania przez nie tej
konsolidacji oraz zbieżność w cza-
sie, jaka zachodzi pomiędzy tą kam-
panią, a próbami pewnych kół sana-
cyjnych ratowania się przez ogłasza-
nie nowych, formułowanych nie ty-
le w duchu, co w sosie nacjonali-
stycznym haseł, przyczynia się do
hamowania prawdziwej konsolida-
cji, która od dłuższego czasu jest
już w. pełnym biegu.

Istotna bowiem konsolidacja- nie
może być wynikiem układu, kompro-
misu i targów. Jest ona wyłącznie
następstwem _— organizacji narodu,
klóra się odbywa dokoła jednej, wy-
raźnej zasady, stanowiącej pion ca-
łej tej budowy. Skonsolidowanym
może być tyiko naród zorganizowa-
ny, to znaczy "aki, który jasno widzi
swoje cele i posiada niezawodne
środki do ich urzeczywistnienia.

Czytając nawoływania do konsoli-
dacii oraz utyskiwania na przeszko-
dy, jakie ona napotyka w egoizmie
grup politycznych „odnosi się wraże-
nie, że gdyby grupy te zasiadły do
wspólnego stołu i zawarły ze sobą
kompromis, dzieło konsolidacji było-
by zakończone, Polska zaś znowu
stałaby się silną i szczęśliwą.

Jest to bardzo powierzchowne poj-
mowanie natury życia politycznego.
Konsolidacja nie jest kwestią kom-
binacji, perswazji, 'wzajemnych u-
stępstw i uroczystych deklaracyj.
Nie jest ona nawet kwestią pewnej
ilości tek w rządzie, czy też foteli
w parlamencie.

Konsolidacja wynika z rzeczywi-
stego, a więc przede wszystkim mo-
ralnego zwycięstwa określonej idei,
dokoła której układa się całe życie
narodu i z której czerpie zasadniczą
treść polityka państwa.

Idee te mają tę właściwość, że
trzeba je albo w całości przyjąć, al-
bo odrzucić. Nie nadają się one do
przyfasonowania i dzielenia oraz do
rozgrywek podejmowanych kosztem
ich żywej treści.

Konsolidacja społeczeństwa pol-
skiego, w obecnym okresie jego hi-
storycznego rozwoju, możliwa jest,
naszym zdaniem, jedynie na gruncie
szczerej zasady narodowejiwramach
państwa narodowego. Doprowadzić
do niej będą mogli przede wszyst-
kim ci, którzy jako kierunek  poli-
tyczny z zasady tej wyrastają i któ-
rzy systematycznie budują organiza-
cję narodu.
Jak już nadmieniliśmy, konsolida-

cja taka jest w Polsce w pełnym bie-
gu. Wystarczy przyjrzeć się zbliska
postępom . ruchu narodowego w ca-
łymkraju i zdać sobie sprawę z ol-
brzymich przemian ideowo - poli-
tycznych, jakie zachodzą wśród naj-
szerszych mas społeczeństwa, aby
przyznać słuszność temu twierdze-
niu.

Konsolidacja ta niebawem osiąg-
nie swój punkt szczytowy i zacznie
przez sam fakt swego istnieniai
przez olbrzymie siły w niej tkwiące
dokonywać rewolucji pojęć-i-stosun-
ków,. realizując, wbrew wszelkim
przeszkodom, polskie państwo naro-
dowe.

Taka natura konsolidacji naszego
„społeczeństwa nie odpowiada je-
dnak zamiarom pewnych kół poli-
tycznych Sprzeciwiają się jej przede
wszystkim czynniki zależne od wpły-

- wów żydowskich, ponadto zaś te

wszystkie grupy polityczne, które,
nie będąc organicznie związane z po-
litycznym rozwojem społeczeństwa,
unoszą się na podobieństwo piany na

fali życia narodowego. ;

Wolałyby one dokonać sztucznej

konsolidacji,  uzyskrjąc

szyldu politycznego poparcie czynni-

za "ce-|
„nę przemalowania dofychuzasowego| 

AGRZZ

Wieś a gospodarstwo narodowe
Streszczen.e referatu prof. R. Rybarskiego, wygłoszonego na zjeździe działaczy

PUNKT WYJŚCIA

Nie ma osobnej polityki rolnej, jak
nie ma osobnej polityki przemysło-
wej — jest jedna polityka gospodar-
stwa narodowego. Nie chcemy tu
formułować odrębnych postulatów
wsi i rolnictwa, nie mających związ-
ku z całością, lecz pragniemy się za-
stanowić nad tym, co wieś może
wnieść w dziedzinie dobrobytu całe-
go narodu i jego potęgi.

PRZEROST -BIUROKRACJI I ETA-
TYZMU

Spojrzyjmy w przeszłość na _ kil.
kanaście lat nowego__ bytu naszego
państwa. Ciąży nad nami ogromny
przerost biurokracji i przedsiębiorczo
ści państwowej. Mamy zbyt wielką
ilość tych, którzy nie sieją, ani nie

orzą, a żyją z kasy państwa. W Pol.
sce otrzymuje zaopatrzenie z kas pu-
blicznych około. 1.200.000 osób — li-
cząc z rodzinami, ponad 10 proc. lud-
ności. Na emerytury i zaopatrzenia
inwalidzkie idzie około 400 milionów
złotych z budżetu państwa. Tego cię
żaru nie udźwignie zubożałe gospo-
darstwo, zwłaszcza wieś polska. Trze-
baby w Polsce było więcej tych, któ-
rzy mogą płacić podatki ze swej dzia
łalności produkcyjnej, a mniej tych,
którzy z tych produktów żyją.
Etatyzm rozrastał się w Polsce za-

równo przed majem 1926 r., jak i po
maju. Pod tym względem nie ma za-
sadniczej różnicy mimo zmiany rzą-
dów. Przed majem państwo brało na
siebie zadania, których nie może
spełnić dzięki współdziałaniu socja-
lizmu z kłasowymi stronnictwami
chłopskimi. Te ostatnie głosowały za
socjalistycznymi reformami, z któ-
rych wieś nie korzystała, wzamian za
poparcie reformy rolnej. Po maju po
suwał się naprzód etatyzm policyjny,
dla którego opapowywanie gospodar-
stwa stało się narzędziem utrzymania
się przy władzy przez uzależnianie
społeczeństwa od administracji,

„REFORMA“ SAMORZĄDOWA
"2 tego duchazostały poczęte inne.
reformy, przeprowadzone w ostat-
nich czasach — np. reforma samorzą-
dowa. Doprowadzila ona do powsta-
nia po wsiach kilku tysięcy etafowej
biurokracji samorządowej. .W samo-
rządzie chcemy widzieć . szkołę bez-
interesownej pracy publicznej, szkołę
niezależnego życia obywatelskiego.
Samorząd terytorialny nie może być
narzędziem nacisku politycznego; nie
mogą go reprezentować mianowani
wójci i sołtysi, z których bardzo wie-
lu w różnych okolicach kraju, nadaje
się do zaludnienia i tak już przelud-
nionych, mimo amnestii, więzień.

„REFORMA* SZKOLNA
Reformu szkolna miała dać pań-

stwu bardzo wysoki typ szkolnictwa.
W praktyce,. z powodu tego, że nie
liczyła: się z. możliwościami finanso-
wymi, mamy z jednej strony siedmio-  

wiejskch Str. N.rodowego
klasowe szkoły, niedostępne często
dzieciom chłopskim z powodu vdieg-
łości, a z drugiej strony setki tysięcy
dzieci chłopskich, pozbawionych mo-
żności zdobycia elementarnego wy-
kształcenia. Dzisiejszy system szkoi-
ny tamuje naturalny odpływ ludności
wiejskiej do miast, uniemożliwia
dziecion. chłopskim zdobycie średnie-
go i wyższego wykształcenia. Nie od-
powiada nam obecna polityka szkol-
na, faworyzująca Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, zbyt dobrze zna-
ny. Chcemy wychowania narodowe-
go. uważamy za niedopuszczalne, by
yd wychowywał dzieci polskie.

OSZCZĘDNOŚCI

By wyzwolić siły gospodarcze naro
du, podnieść jego zdolność płatniczą,
należy w gospodarce publicznej prze-
strzegać jak najsurowszej oszczędno
ści. Czas ograniczyć różne fundusze
dyspozycyjne, zerwać ze zbytkiem re-
prezentacyjnym: Nie wolno  ulegač
psychice dorobkiewiczów, którym się
zdaje, że godność państwa wyimage
kosztownej reprezentacji. Nie oszczęd
nym jest zatrudnianie na odpowie-
dzialnych stanowiskach, na których
dysponuje się milionowymi sumami,
ludzi, którzy powołują się na swoje
dawniejsze „zasługi. Prawdziwa za-
sługa nie chce tego, by ją wynagra-
dzano z kasy państwa. Trzeba zer-
wać z rozdawnictwem milionowych
subwencyj, które uzyskiwane pod po-
zorem „pracy społecznej” nieraz do-'
brze płatnej, służą celom partyjno -
politycznym. Skarb nasz nie może
sobie na to pozwolić, by przerzucano
na niego ciężar utrzymywania grupy
rządzącej; przecież nawet na opraco-
wywanie nowej „ideologii* politycz-
nej przyznane są z funduszu państwa
setki tysięcy złotych.

KONTROLA

Bez względu na to, js»i będzie
przyszły ustrój państwa, nie dążąc do
powrotu do przedmajowego ustroju,
nie można dopuścić do tego, by admi-
nistracja państwowa, ta bez niezależ-
nej, skutecznej ipewnej.końtroli. Nie-
może tak się dziać, by ci, którzy rzą-
dzą i gospodarzą, sami siebie kontro-
lówali. Taki system, bez względu na
właściwości moralne jego wykonaw-
ców, prowadzi automatycznie do
nadużyć, których, jak powszechnie
wiadomo, jest dzisiaj mnóstwo.

REFORMA PODATKOWA

Gzynnikiem uzdrowienia  nasze-
go gospodarstwa, w czym wieś jest
szczególnie zainteresowana, musi się
stać reforma podatkowa. Potrzebę jej
wszyscy uznają. Ale mówiono, że tej
reformy nie można przeprowadzić w
okresie kryzysu, kiedy zmniejszają się
wpływy podatkowe. Obecnie ogłasza
się, że kryzys się skończył, ale podo
bno znowu nie czas na reformę. Jest
koniecznym usunąć niesprawiedliwo-
ści systemu podatkowego,_uprościć
wymiar i pobór podatków, ograniczyć
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„Pierwiastek świata jest pierwiast-kiem myślowym”: S

 

 

 

+Sir "Eddlngien
p 077, PTE Uaiw: w Camórtdo

“ „W chwili obecnej zaczyna się zary
_sowywać powszechna zgodność docho-
dząca w dziedzinie fizyki wprost de
jednomyślności, a wyrażająca się w
mniemaniu, iż strumień wiedzy płynie
ku rzeczywistości nie mechanicznej;

Świeżo ukazała się książka Stanisława Majewskiego, kończąca cykl
„Z Tajemnie Bytu*, zawierający dotąd Z

Р wobee Materji i Życia”
H „Duch wśród Materji* че
Ва abe G аан

MATERIALIZM wos: NAUKI
Jestło wielkie streszczenie przebiegającej w 8-miu ostatnich latach

rewolucji naukowej, którą niech nam tylko ilustrują 2 cytaty charakte-
ryzujące wielkich badaczów iprofesorów: .

SKŁAD GŁÓWNY u GEBETHNERA i WOLFFA w WARSZAWIE
СЕМА Zl. 6.

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

wszechświat zaś zaczyna się nam
cbjawiać raczej w postaci "
šil, niž wielkiej maszyny“, ——

 

„Jeżeli wszechświat jest światem
myśli, toi stworzenie jego musiało być
również aktem myślowym*,

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

Sir James Jeans
Proj. Umów, w Uafordzie    

ków, reprezentujących istotne siły
naszego narodu. ||| |

Alounikariokaboeiais
„gitymacjabyłaprzekony wająca. Ko-
ła te sąnamznanenieod dziś. Ich| „

derobek polityczny jest dostatecznie
oceniony przez najszersze warstwy
naszego społeczeństwa,

ilość opłat, często uchwalanych bez
podstaw prawnych, usunąć dowolność
opodatkowania samorządowego; a
przede wszystkim wymiar podatków.
trzeba oprzeć na wyraźnych  podsta-
wach prawnycn, obywatel, płacąc pv-
datki nie może być zdany na wolę czy
samowolę urzędu, każdy ma mieć moż
ność skuteczaego dochodzenia swego
prawa.

INWESTYCJE

Doceniamy wagę inwestycyj, prze-
prowadzanych przez państwo. Ale
chcemy, by te inwestycje były napra-
wdę produktywne, by istotnie wzma-
gały siły gospodarstwa narodowego, a
nie nakładały na przyszłe budżety no-
wych wydatków. W: planach inwesty-
cyjnych wieś była nieraz w zaniedba-
niu. Wznosiło się po miastach budo-
wle reprezentacyjne za setki milio-
nów, a równocześnie całe okolice kra-
ju były odcięte od świata z powodu
zrujnowania dróg. Państwo, przepro-
wadzając swe plany inwestycyjne, nie
może jednak zabierać wszystkich na-
rastających oszczędności, nie może
być na stałe głównym odbiorcą kredy-
tu, bo to ten kredyt podraża, tamuje
ożywienie wolnego życia gospodarcze-
go, płacącego podatki.

PRODUKCJA ROLNA I CENY

Z uwagi na wzrastającą ludność w
państwie, nie możemy dopuszczać do
tego, by obniżała się kultura rolna;
groziłoby to Polsce głodem. Ale pań.
stwo ma obowiązek, by utrzymać ce-
ny płodów rolnych na odpowiedniej
wysokości; nie mogą te ceny spadać
niżej poziomu opłacalności gospo
darstw rolnych. Równocześnie nie
może państwo dopuszczać do powsta-
wania prywatnych monopolów, pozo-
stających z reguły w rękach żydow-
skich, które utrzymują ceny niektó-
rych artykułów na poziomie, niedo-

siły nabywczej ludności wiejskiej.

" PRZEMYSŁ A ROLNICTWO

Chcemy związać wieś z miastem,
-rolnietwo: z: przemysłem. Zagranieżna
polityką handlowa winna liczyć się
wydatniej z potrzebami rolnictwa. W
budowie naszego przemysłu należy
dążyći do tego, by ten przemysł o ile
możności w najszerszym zakresie
oprzeć na przerobie surowców, wy-
twarzanych przez rolnictwo. Pod tym
względem otwierają się duże możliwo-
ści np. w zakresie surowców tekstyl-
nych, iłuszczów, skór, przez nikogo
zresztą niekwestionowane?

DROGi POLITYKI NARODOWEJ

Chcemy związać wieś z miastem —
ale oczywiście polską wieś z polskim
miastem. Wieś jest polska, radzi sobie
coraz lepiej z zalewem żydowskim.
Wiemy o tym, że Żydzi, wypierani ze
wsi, następnie z miasteczek do więk-
szych miast, postawią te miasta w
trudniejszym położeniu. Zdajemy so:
bie sprawę z potrzeby energicznej
walki. Ale patrząc na to, co dotych-
czas dokonano, oceniając w całej peł

nie rozstrzygnie się wyłącznie na dro-
dze społecznej, przez akcję pozapań-
stwową; że trzeba, by i polityka go-
spodarcza państwa tymi sprawami się
zajęła. To znaczy, że nie chcemy być
tylko organizatorami opinii i organi-
zatorami społeczeństwa w codziennej
walce o polskość naszego gospodar-
stwa, lecz że do pełnej realizacji ce-
lów narodowej polityki gospodarczej
potrzebne jest zdobycie władzy w pań
stwie. 4

PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Prowadząc politykę dnia. dzisiejsze
go, sięgamy po naukę do przeszłości.

Nie jest słusznym, gdy się w tej prze.
szłości widzi same błędy, gdy się wy-
rzeka równieżi na dawną  Rzeczpo-
spolitę. Nie mniej jednak trzeba sobie
przypomnieć, jak nienormalną byla
budowa społeczna upadającej Rzecz-
pospolitej. Była z jednej strony war-
stwa szlachecka, skupiająca pełnię
wiedzy, a z drugiej liczna masa chłop.
ska, zamknięta w ciasnych ramach
swego życia. A w środku byli Żydzi,
trudniący się handlem, przemysłem, a

„przede wszystkim lichwą którzy wy-
parli polskie mieszczaństwo. Pod tym
względem dzisiejsza Polska nie możc
stać się podobną do dawnej. Dzisiaj
nikt nie zdoła zamknąć wsi w jej
opłotkach. Chłop przestał być dzisiaj
biernym, pójdzie naprzód, wieś zwią

| że ściśle swoje gospodarstwo z pol-
skim gospodarstwem 0 miastach, po-
może -do wytworgenia polskiego 
stępnym dla wsi, nie uwzględniającym

ni dotychczasowe wyniki, trzeba po- -
wiedzieć, że tych wielkich zagadnień .

GRYPA. PRZEZIEBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW:ty
ŻĄCAJĄE ORYGINALNYCH PROSZKÓWzwrane 1,KOG M”

PATRZCIE 4ĄKIE:PROSZKI WAM
SĄ JUŻ NAŚLACOWNISTWA:

Orrammna PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN"ZKOGYTKIEM

YLKO JEDNE

Paoatu: „MISRENO-NERVOSN" Ją rel| w TABCETKAGĄ

PRZEGLĄD PRASY
NIE MA NADMIARU?

  
P. Hirszhorn zapewnia w „Naszym

Przeglądzie", że Polska nie posiada
wcale nadmiaru Żydów:

„Kraj powinien sobie dać radę z taką lu-

dnością, jaka istnieje. Na całej kuli ziem-

skiej Żydów ceńi się, jako naród ruchliwy,

| energiczny, jako podporę postępu polityczne-

| go, kulturalnego i ekonomicznego. Dopóki

| w Niemczech istniał reżym demokratyczny,

| nikt nie użalał się na „nadmiar” Żydów, prze-

ciwnie, do Niemiec przybywało na stałe za-

mieszkiwanie wielu Żydów polskich.

Dopiero, gdy wybuchnął przewrót faszy-

stowski, to wraz z paleniem książek i kne-

blowaniem ust obywatelom, poczęto upra-

wiać antysemityzm, przy czym,ażeby się nie

cśmieszać twierdzeniem, że pół proc. jest

„za dużo”, uznano za „Żyda* każdego, kto

| nie może się wylegitymować „rasową” pra-

babką”.

Każde zdanie w tym ustępie zawie-
) га błąd. Były, są i będą zawsze kra-

je, które nie dają sobie rady „z taką
ludnością, jaka istnieje”, Tym się tłu-
maczą różne rewolucje, ustawy wy-
jątkowe, emigracje, wojny zdobywcze
i kolonialne. Specjalnie z Żydami nie
dawano sobie rady. i musiano ich w
ciągu wiexów nieraz wypędzać. Że
dzisiaj na Zachodzie kwestia żydow-
ską w ostrej formie nie istnieje, po-
wodem nie są wcale jakieś zalety Ży-
dów, ale ich szczupła, nie rzucająca
się w oczy, ilość. Jednak ruch anty-
żydowski rozwija się dzisiaj wszędzie,
nawet.w Anglii i Francji,

Nie jest także prawdą, jakoby w
Niemczech ,,poczęto uprawiać antyse-
mityzm” dopiero po przewrocie hitle-
rowskim. Przecież wzrost hitleryzmu
i sam przewrót były nie przyczyną, a-
le przejawem olbrzymiego wzrostu

| antysemityzmu. Dopadłszy do wła-
dzy, hitleryzm wprowadził jedynie

| antysemityzm w życie prawne Nie-
! miec.
| Nadmiar Żydów w Niemczech wyra-

)
!

 
žal się nie ich, istotnie niskim, procen-
tem w stosunku do ogółu ludności, а-

( le przepełnieniem w licznych, bardzo
| ważnych zawodach, jak w adwokatu-
rze, medycynie, prasie, literaturze, te-
atrze, a ponad to w wielkim handlu i
bankowości. Tam ich udział docho-
dził czasem do 80 proc. Przeciw temu
to zażydzeniu warsztatów kultury wy-
stąpił hitleryzm szczególnie ostro.

Gdy mowa o antysemityźmie nie-
mieckim, warto przypomnieć, że jego
głosicielem był już Luter. Pozostały
po nim wynurzenia przeciwżydowskie,
nieraz bardzo gwałtowne. Opowiada-
ją, że delegacja pewnego miasta skar-
żyła się u niego na lichwiarskie i o-
szukańcze praktyki Żydów, Luter za-
pytał:
— Czy nie macie w pobliżu jakiej

rzeki?
— Mamy — odparli delegaci,
— W takim razie trzeba: zaprowa-

dzić Żydów do rzeki, zanurzyć i o-
chrzcić,
— Ale oni powrócą i będą dalej

robić swoje! — zawołali delegaci,
— Powrócą? Dlaczego mieliby po-

wrócić? — zapytał Luter.

Czy Żydów do rzek prowadzono,

zaczął się ich masowy odpływ z Nie-
miec do Polski. Imigranci ci przynie-
śli i narzucili żydom w Polsce ów o-
brzydliwy żargon, którym dotąd mó-
wią,Przed tym bowiem używali Żydzi
języka hebrajskiego i — jak ozytali-
śmy niedawno w „N. Przeglądzie” —
także języka polskiego.

Niemcy z jednej, Rosja z drugiej
strony, pchały Żydów do ziem pol-
skich. Dlaczego (en ich nadmiar ma-
my uznawać teraz za obowiązujący
nas po wszystkie czasy?

RZESZĘ TZSRCTDRETWY ATROZISZACY TYB

mieszczaństwa. I wtedy powstanie peł
ne gospodarstwo narodowe, co jest
jednym z wielkich celów polityki
obozu narodowego. W. urz aczywist
nieniu tego celu: przypadnie rozstrzy»
gająca rola narodowej wsipolskiej,

 

czy nie, faktem jest, że w XVI wieku |

  



 

Rajska jabłoń:
Jest to tytuł książki Poli Goja-

wiiczyńskiej, książki która jest dal-
szym ciągiem jej Dziewcząt z Nowo-

Symbolikę tytułu dostatecznie

Akumaczy ustęp na str. 208:

„Jabłoń _wpośrodku trawnika,

ogromna jabłoń, ostatek dawnego

sadu, jabłoń niesamowita. w rdzeniu,

źródło najdłuższych kontemplacyj,

dawczyni równowagi, namiętne i

ciemne słowo rozkoszy, ofiarowane

ziemi“.

Bywa, iż jakiś sprzęt, na który

ciągle patrzymy, lub jakis szczegół

w przyrodzie nas otaczającej, nasią-

ka jak gąbka nmaszemi, wciąż doń

powracającemi, myślami, uczuciami,

smutkami lub melancholją, wspo-

mnieniami i medytacją. Śnadź dla

autorki była takim żywym refre-

nem, uduchowionym przez treść jej

własnych przeżyć, owa jabłoń.

Snadź oko jej ciągle na niej spoczy-

wało, a wspomnienia obwiły ją sie-

«ią niezrywną. I nastąpił procesod-

wrotny: spójrzenie na jabłoń ożywi-

ło w niej orgję wspomnień, co ją nę-

ciły i męczyły razem, kusiły i pocią-

gały nieodparcie, A więc, powrót...

Zbyt często pokusom wspomnień

ulega nasza literatura współczesna.

Prawda, któż się oprze ich czarowi?

Wiemy n. p. jaką rolę odegrywają

one u Norwida, jak przemożnie pa-

noszą się u Żeromskiego. Ale w naj-

* nowszej literaturze polskiej jest już

ich bodaj za dużo. To już jest kro-

czenie po linji mniejszego oporu, to

co widzimy zwłaszcza w utworach

kobiecych, u Dąbrowskiej, Kunce-

wiczowej, Szelburg-Zarembiny, Bo-

$uszewskiej i wielu innych.

Co do Gojawiczyńskiej toć to;

tajemnica poliszynela, že jej)

Dziewczęta z Nowolipek, to,prze-|
tygiel literackiej;puszczony przez :
własnego dzie- |idealizacji, obraz jej

ciństwa i wczesnej młodości, Wszak,

że w Rozmowach z milczeniem, bę-|

dących przecież nietylko faktycznie, |

ale już i formalnie pamiętnikiem,|

(autorka od pierwszej |karty nawią-|

zuje nić wspomnień do Nowolipel |
właśnie, nazywając je swą „ojczyz-|

ną'. A nieco dalej (str. 98—99) tak

opisuje swe dorywcze odwiedziny

tamtych kątów, do których z cen-

tralnej (Warszawy się idzie przez

Leszno, Żelazną, Chłodną i Smoczą.

I oto: „Dom był niewysoki, pamię-

tam... Czy to ten, czy tamten, dalej?

Wchodzę do wnętrza, i tu i tam,

stoję i patrzę i porównywam — 0-

garnia mię rozpacz. Nic nie pamię-

tam, nic nie wiem! Nagle -

cówika w bramie, występ muru 6ze-

roki na tyle, że dzieci tam siadywa-

ły, na co znów tak krzyczał i gnie-

wał się dozorca. To tul Wszystko

nagle staje się jasne i wyraźne — to

tu! Idę w głąb podwórza, serce już

mie tętni, a wali — niema idrerwnia-

ka z kasztanami w głębi, kasztany

wycięto. Stoi tu murowanaoticyn-

ka, niby taka sama a inna; mieścisię

tam fabryczka”. |
A teraz otwórzmy Rajską jabłoń

ma str. 209 i czytajmy o wycieczce

Bronki na Nowolipki:
„Czy to ten dom, czy tamten da-

lej? Bronka weszła do bramy i ogar-

nęła ją rozpacz. Nic nie pamięta, nic

nie wie! Nagle podmurówka w bra-
mie, występ muru szeroki o tyle, że

dzieci tam siadywaly, na co znów
tak  gniewała się stróżka Prymasia-

kowa... To tu! podąża w głąb pod-
wórza, serce już nie tętni, a wali —
niema drewniaka w głębi, z kaszta-

mami przy sionce, kasztany wycięto.

Po tej stronie, gdzie się mieścił war-

sztat, jest teraz jakaś fabryczka”.
Chyba to rzecz tłumaczy!

Oczywiście z tego faktu, niepod-
legającego wątpliwości, że obie o-

mawiane powieści Gojawiczyńskiej,
®

wyślądaMalaga, po zdo

 

jak Dziewczęta z Nowolipek, tak i
Rajska jabłoń, są osnute na i-

stych wspomnieniach autorki, nie

wynika bynajmniej, by się ona miała

identyfikować z tą lub ową z owych

pięciu dziewcząt. Ani owaBronka, ;

ani uśmiercona przez autorkę w

części I-ej Franka, najmilsza bodaj

z całej piątki, ani Kwiryna, Amelka
czy Cechna — to nie Gojawiczyń-

ska, rzecz jasna. Ale ogólnie jej
przeżycia niewątpliwie są ich prze-:
žyciami, ich świat jest jej światem.
W Rajskiej jabłoni, powracają te

cztery kobiety, jednak quantum,

mutatae ab illo! Tam byžy to dziew- |
częta powoli podrastajace i docho-
dzące przy końcu gdzieś do dwu-
dziestki. Tutaj akcja się dzieje w.
1. 1922—1926 i cztery nasze znajo--
me zbliżają się ku trzydziestce. Ząb
czasu prześryzł im życie w najczul-

szym bodaj nerwie. Trzy są zamęż-

ne, ostatnia, Bronka, pozostaje w
stanie bezżennym, lecz chyba żadna
z nich nie może się nazwać szczęśli-
wą. Autorka jeno wyjątkowo każe
im się stykać ze sobą, pozatem
przejścia swych pupilek ujmuje w
luźne, niezłączone ze sobą obrazki.
Czytelnika naogół przekonywa kon-
sekwencja, z którą rozwija się nić
życia każdej z czterech, również i
psychologja każdej jest odmalowana

bez zarzutu. Rozwój fabuły zapo-
wiada bodaj jeszcze głębsze kon-.
flikty, które pewnie się rozegrają w
dalszych tomach. W! przeciwieństwie
do Dziewcząt mamy tu odrazu kil-
(ka środowiska: obok kupców mamy

| tu aptekarza, starostę, no i „plemię
zwycięzców” — legjonistów. Galerja
postaci drugorzędnych naogół też
wraża się w pamięć i wyobraźnię.

Książka pisana z wielką prosto-
tą, ciepło, żywo, nie bez zadumy fi-
lozoficznej, posiada też mnóstwo
ustępów, do których się powraca.
Oto n. p. psychologja macierzyń-
stwa:

„Dziecko. Oto ono. Leży i spo-
czytwa. Z początku to jest nic, sama
rozkosz z jego istnienia. Mało spra-
wia kłopotu, przebywa w jakimś in-
nym świecie, śpi i rośnie; rozwija
się jak roślina, śpiąc, gromadzi w so-
bie siły.
Budzi się i kwili: trzeba je nakar-

mić lub przewinąć. Potem znów za-
sypia. Matka kładzie się obok, na
łóżku i spogląda _nienasycenie.
Źdźbło. Lecz gdy leży tak, obok jej
ciała... czyż to możliwe, abyj było to
w miej talk niedawno?... Jakie dużej
by utworzyło nowy kształt z twego
ciała, z twojej krwi, z ciebie? Tak,
oto ono.

Z początku to jest nic: daje samą
rozkosz. Uśmiech rodzi się pewnego
dnia, dziecko śpi i uśmiecha się we;
śnie: o czemże myśli, jaki to błękit
nasunął się pod zamknięte powieki?
Niebo, anioły, niebiańska muzyka;
nic ziemskiego niema w tym uśmie-
chu, źródło jego jest z tego świa-
ta... Potem oczy pozostają otwarte
na dłużej, Matka jest tuż, spoczywa:

ręką ii
r Dziecko wznosi; ©

spójrzenie w, górę, szuka. Oczy ich! '

obok, podtrzymuje głowę
patrzy, pochylona.

spotykają się i nieruchomieją. To
ty? Tak, to ja... To ty? To ja, ma-
ma. Mama. Patrzą bez drgnienia, to-
ną w sobie. O! cóż to za porozumie-
nie ,cóż to za rozmowa bezsłowna,
jalkie poznanie tajemnicze! Trwa to
długo. Zawiązuje się jeszcze jedna
więź, mocniejsza, niż więź cielesna.

Dotychczas byłaś ty tylko: ty,
jeden człowiek. I cokolwiek uczyni-
łaś, jakie były twe myśli, twe po-
stępki, to dotyczyło tylko ciebie. A-
le teraz jest was dwoje, związanych:
z sobą, nierozdzielnych. I podobniej
jak pożywienie, które przyjmiesz,
przenika weń, wywołuje pierwsze
choroby i zaburzenia, podobnie jak

    byciu jej przez powstańców.

* (kom komisji budżetowej.

wyjaśniając.

twój płacz i cierpienie Ikwasi i za-

truwa. pokój, nie jest że tak samo z
twą myślą, ze wszystkiem, co w to-

bie jest? Strzeż się, strzeż się, pil-
nuj się nieustannie.

To dziwne, że w końcu, poza te-
mi wszystkiemi zabiegami 0 jego
zdrowie, dobro i wygodę, najwyższą

radość i uniesienie odnajdywała w
oczach, zwróconych na nią, zatopio-
nych głęboko w jej oczach. — Ta
ty? — Tak, to ja? To ti, to ti? —
Tak, to ja, mama, mama, mama“
(str. 62—67).

Alle zamykając książkę Gojawi-
czyńskiej z tem wszystkiem, co jest›
jej wartością, i czekając z cierpli
wem zaufaniem na tom następny
Rajskiej jabłoni, czytelnik nie może|

przykrych |jednak zapomnieć o
zgrzytach, lktóre tu autorka zgoła
niepotrzebnie: wprowadziła,

bez — arcy-naiwnych zresztą —
dygresyj politycznych? Nie każdy
przecież może o tem pisać: potrze-
bna znajomość rzeczy, moc przeko-
nania i zdolność stanięcia ponad
płynnemi fluktami polityki bieżącej.
Gdy u. p. Ferdynand Goetel w swej
powieści Z dnia na dzień nie cofa
się przed opisem owych strasznych
dni w listopadzie 1923 w Krakowie,
to chyba się zgodzimy, że on ma do
tego prawo, bo umie się wznieść
ponad przeciwieństwa partyjne, u-
mie spojrzeć na rzecz z nieco roz-
leglejszej perspektywy. „Niech bę-
dzie przeklęty k aż d y próg, na któ-
rym leży trup człowieka”,
poeta. I ma rację. Zaiste: każdy
krwawy próg winien być przeklęty,
każda zbrodnia potępiona!

Ale Gojawiczyńska nie umie się
wznieść na stanowisko rozjemcy, nie
powinna się też była wogóle polity-
ki dotykać. Bo wspcśninając o dwu

„progach”, je-takich goetlowskich
den z nich słusznie potępiła,
niestety,

gdyby rehabilitować. A. to szczegól-

ale

mie zadziwia dzisiaj, gdy, wiemy do-
kładnie, że ten próg drugi został

przeklęty przez samego tego, który!

$o zakrwawił (patrz w Marchołcie

1936 Artura Górskiego Ostrzeżenia,

str. 548).
Р. 5. Fatalna ortografja, zastoso-

wana bez żadnej podstawy przez
wydawcę, ogromnie utrudnia korzy-
stanie z książki, Czytelnik jest zmu-

szony najpierw ołówkiem poprawić

wszystkie błędy i nielkonsekwencje

pisowni, i dopiero potem swobodnie
książkę przeczytać.  Dopókiż to
Nitsch będzie teroryzować polską

literaturę? Napiętnować wreszcie

trzeba fatalną interpunkcję.

Czyż,
naprawdę nie można się było obejść

woła

drugi próbuje nawet jak-

Stanisław Cywiński |

Skład wyznaniowy studentów
| „Warszawski „Czas” podaje inte- go: — 1.144, 5, 26, 52, 105, 2.

resującą statystykę studentów: Akademia Sztuk Pięknych:

Skład wyznaniowy studentówwyż- 284, 10, 14, 9, 36, 2. :

szych uczelni ma swoją wymowę Akademia Stomatologiczna:

także na innych polach. W. Polsce 345, 20, 11, 17, %, 3.

każde wyznanie jest prawie całkowi Wolna Wszechnica Polska:

cie wykładnikiem przynależności na- 702, 10, 28, 8, 361, 17.

rodowej. O ile zaś narodowość cza- Szkoła Główna Handlowa:

sem zaciera się, rozpływa 'w otocze- 1.007, 4, 63, 18, 91, 2.

niu, o tyle wyznanie zostaje, świad- Szkoła Nauk Politycznych: 1.481,

cząc o tym, z jakiego środowiska da- 2, 39, 25, 23 1.

ny osobnik pochodzi. Wyższa Szkoła Dziennikarska: —

Skład wyznaniowy jest więc rów- 188, 9, 7, 0, 38, 0.

nocześnie odbiciem dążności spo- Ciekawe wnioski można również

łeczno-politycznych i gospodarczych. wyciągnąć z tego, jakie kierunki stu-

Jest uzawnętrznieniem: prężności we! diów skupiają największą ilość przed

| wnętrznej siły i ekspansji danej na- stawicieli danego wyznania. Jest to

|rodowości. Równocześnie uje również nie przejaw specjalnych u-

miejsce i aktywność ludności rdzen- zdolnień, ale dążeń polityczno-spo-

mie polskiej. Jest dobrym lub złym łecznych czy gospodarczych narodo-

świadectwem dla nas Połaków. wości, zamieszkujących terytorium

| Podajemy ostatnią statystykę za Polski. ;

|rok akademicki — 1935—36. Największym zainteresowaniem

I tak wyznania rzymsko-katolic- cieszą się: prawo, humanistyka i
i medycyna. Jest ono nawet stosun-
kowo większe niż u studentów wy;-

znania rzymsko-katolickiego. Jest to

znamienne, jeżeli np. weźmiemy

uwagę rozwijające się szkolnictwo i

kiego było 36.731 studentów, grecko-

katolickiego 1.422, ewangelickiego

1.315, prawosławnego 1.343, mojże-

szowego 6.207, inne 143.
Najciekawsza jest niewątpliwie

grupa ostatnia — wyznanie mojże- spółdzielczość ukraińską, znaczny

szowii. Stanowi ona więcej, niż jest odsetek żydów wśród adwokatów i

procentowo ludności żydowskiej w lekarzy.
Nauki techniczne wzbudzają wię-

Iksze zainteresowanie jedynie wśród

słuchaczy wyznania mojżeszowego.

Specjalnie zaś mechanika i elektro-

technika — 346, Minimalna ilość ob-

cych wyznań jest na górnictwie.

Rzymsko-katolickie 300, grecko-kat.

6, ewangelickie 12, prawosławne 9,
mojżeszowe —, inne 1.

Jest to objaw dla nas pociesza-
jący. Jest to jeden z powodów, któ-

ry być może już w niedługim czasie

przyczyni się do spolszczenia pol-

skiego przemysłu górniczego. Bo niet

stety, jeszcze dzisiaj, po 20 blisko ła-

tach niepodległości, zbyt dużo zatru-
dniamy tam cudzoziemców, zwłasz-

cza Niemców..

UREWEZOREZEOWOTTOOBETAOOCYE RACE

Miodz. Wszechpolska
ZWIĄZEK AKADEMICKI U. S. B.

Zarząd Mł. Wszech. wzywa do

stawienia się w sekretariacie Mł.

Wsz. w dniu 17, 18 i 19 bm. między

godz. 11—13. Obowiązani do sta-
wiennictwa są: a) członkowie posia-

ważne w rb. je, b)

Polsce. Z liczby tej 3.982 przypada

na mężczyzn, 2.225 na kobiety. Jest

to bardzo znamienne. Podczas gdy
ilość studentek ogółem na: wyższ

uczelniach wynosi 26,9%/0, to kobie-

ty-żydówki w stosunku do mężczyzn

tej narodowości, stanowią aż 35%.

Świadczy to — wbrew często szerzo-

nym poglądom — o emancypacji ko-

biet żydowskich.
Dla pełnego obrazu trzeba jednak

dodać, że w r.b. na studia zagranicę

wyjechało około 1.000 żydów, gdzie

olbrzymią większość stanowią męż-

czyźni. I jeszcze, jalko cielkawy fakt,

warto dodać, że w prywatnych szko-

łach wyższych studiuje 363 męż-

czyzn i aż 460 kobiet, a na oddziale

łódzkim Wolnej Wszechnicy Polskiej
44 mężczyn i 82 kobiet.

W. porównaniu z rokiem poprzed-

nim, wzrosła jedynie ilość słucha-

czów wyznania prawosławnego o 65.

Albowiem było wtedy: rzymsko-ka-

tolikėw — 36.737, greko - katolików:

1.506, ewangelików — 1.285, prawo-

ławnych — 1.227 i wyznania mojże-

szowego 7.114, inne 151. Wiyznanie

rzymsko-katolickie. „wykazuje mini-

malny spadek — zaledwie o sześć

osób.
Podajemy dane co do uczelni war- ) U

szawskich w tym samym porządku,W F- b. legitymacyj.

wyznań: | Członkowie Mł. Wsz. którzy

| / Uniwersytet J. Piłsudskiego: — powyższego obo ku nie wyko-

6.540, 41, 348, 328, 1.768, 25. jnają, będą pozbawieni wszelkich

Politechnika Warszawska: — praw przysługujących im z tyt.

544, 17, 127, 161, 534, 11. | członkostwa.

Szkoła Główna Gosp. Wiejskie-| Zarząd.

dają: legitymacje,
bea zostali, w tym roku

przyjęci i nie otrzymali jeszczelegi-

tymacyj, c) czł., którzy nie i

ja
Z DE

A

Podstawy
į Warszawie odbyło się w Sej-

w |
-

mie u Sprawozda)

Parlamentarnychców zebranie in-

formacyjne, na którym dyr. Janusz

Rakowski z ministerstwa skarbu

zaznajomił dziennikarzy: zprzesłan-

kami rządowego planu inwestycyj-

niego, 2 w szczególności zwyłkresa-

mi i mapami, które stanowiły

stawę do jego skonstruowania. |

Pian inwestycyjny. nie obejmuje

obszernego odcinka inwestycji pry”

watnych, a z publicznych —działu

inwestycyj obronnych, dotyczy zaś

tylko inwestycyj ocharakterze „ogól-

mo-gospodarczym (komunikacyjnym,

elektryfikacyjnym, meljoracje itd.).

Rysem nowym, odróżniającym.plan

obecny od dotychczasowych jest

scentralizowanie. zamierzeń inwesty-

cyjnych, zwłaszcza scentralizowanie

dyspozycji finansowej, <czego dotąd:

nie było, a co ze względu na szczu-

płość naszych środków finansowych

jest niezbędne.

Przy (konstruowaniu planu gospo-

darczego oparto się na analizie

trzechpodstawowych elementów: 1)

<złowiek i zagadnienia dlemograficz-

ne 2) ziemia i jej bogactwa, 3) strulk-

tura gospodarcza, a zwłaszcza ko-

munikacyjna i przemysłowa. W

dniach najbliższych aże się па>

ładem ministerstwa skarbu wyr

dawnictwo, które obok przemówień

ministrów dotyczących szczegółów

planu inwestycyjnego zawierać

dzie odbitki wszystkich 18 tablic,
jakie dla objaśnienia planu inwesty-

cyjnego zostały przedstawione, człon
Dyr. Ra-

kowski przedstawił zebranym dzien-

nikarzom te tablice, szczegółowo je

zaludnieniaDotyczą one gęstości

Zaludnienie — Bogactwa ziemi

pod- nym okręgu) znajdujemy

u inwestycyjnego
— Struktura gospodarcza

wiego, a piąty — biała plama pozo-
stałych województw we wschodniej
części Polski t. zw. Polska B, która

dochodzi pod Białystok i Warszawę
i ostrym klinem wrzyna się niemal

pod same Katowice. Uprzemysło-
wienie ziem wschodnich jest nie-

możliwe bez wypełnienia tej pustki,
jaka istnieje dotąd w środkowej Ma-

łopolsce. Obliczono przy tym wskaź

niki uprzemysłowienia (na podsta-

wie liczb ludności obszaruį produk-

cji przemysłowej), zestawiając za-
równo stan obecny jak i stan przy-

szły —.po przeprowadzeniu planu:

na tej ostatniej tablicy widać całko-

wicie wypełniony pas trzeci, obok
niego zaś nowopowstały pas czwar-
ty, od Lublina do Warszawy.

Ciekawą wreszcie jest tablica
sieci jelektrycznych i gazociągowych
na ikłórej widać zupełny brak po-

wiązania dotychczasowych linij elek

trycznych oraz inwestycję planowa-
ne w najbliższej przyszłości, przede
wszystkim linie wysokiego napięcia

i przyrostu ludności, przy czym już

tu zarysowuje się zarys przyszłego

centralnego okręgu przemysłowego,

jako leżącego w pasie silnej gęstości

zaludnienia. Tablice następne „ita

strują jakość ziemi, obszary żyw-

nościowe i kopaliny. W południowej

Polsce (a więc właśnie wplanowa-
wszystkie.

cztery zasadnicze źródła: energe-

tyczne: węgiel, naftę, gaz i siły

wodne. Jeśli chodzi o surowce to

narazie brak ich nam nie R A

dalszym jednak rozwoju inwestycyj

saba”będzie pogłębić prace ba-

dawcze i zabezpieczyć przywóz z

zagranicy. : :

Trzecią grupę tablic stanowią

mapy ilustrujące strukturę gospo”

darczą, a więc: pasy bezdrożne,jai:

gdyby szwy na rozdartym ciele Pol-

ski, pozostawione przez zaborców w

okręgach nadgranicznych (zarówno

dotyczy: to kolei jak idró bitych).

Dalsze tablice wykazują szlaki mię-

dzynarodowe biegnące przez Pol-

skę, a dotąd niepowiązane należycie|Mościce, Starachowice, Radom,

(które skupiają się w dwuch wę-| Warszawa. Elektrytikacja będzie

miała na celu dostarczenie taniej

energii również dla drobnego prze-

mysłu, który stanowi blisko połowę
ogólnego zatrudnienia przemysło-,
wego w Polsce. To, co planowano

swego czasu w niedoszłej koncesji

Harrimana, będzie już w niedługim

czasie w głównym zarysie osiąśnię-

te i to za cdnę o wiele niższą, gdyż ^
Harriman żądał taryfy 95-groszowej

za kilowat godzinę, podczas gdy no-

wa sieć elektryczna pozwoli odda-
wać kilowat dla celów przemysło-

wych po 18 groszy.
Wywody powyższe, zreferowane

przez p. Rakowskiego, nie а-
na konłerencji.

złach jeden w Warszawie, a drugi w.

okolicach Sandomierza), dalej pożą-

dane uzupełnienia sieci komunika-

cyjnej, dla powiązania okręgów prze

|mysłowych z żywicielskimi, wresz-

|cie układ dróg wodnych (główny sy-

stem Wisły: oraz linię Prypeć — Bug

žip = i ja okręgutąd powstała koncepcja

centralnego? Badania struktury

przemysłowej kraju wykazały istnie-

nie pewnych pasów przemysł 2

biegnących z południa na północ:

pierwszy to Poznańskie i Pomorze,

drugi biegnie od Śląska przez Łódź

do Warszawy, trzeci Tarnowa Ч k

(przez Kieleckie również ku War-|ły żadnej dyskusji

iszawie, czwarty do zagłębia nafto-|

  

 



 

 

Sytuacja na U. S. B.
Stanowisko ogółu - młodzieży

chrzelścijańskiej z wyjątkiem nielicz-
nych jednostek, jest jasne: — „Sie-
dzieć z żydami nie chcemy i nie bę-
dziemy”.

Postulaty swe akademicy wpro-
wadzają w życie spokojnie, ale zde-
cydowanie. Miejsca rezerwują kart-
kami, jeśli mimo to jakiś student
żyd usiądzie na zajętej ławce — to
gdy nie pomagają perswazje, usuwa-
ją go siłą. Żydówki przemosi się
wraz z ławikami na właściwą stronę.

Większość profesorów zrozumia-_
la, że jedynym środkiem do uzyska-,
nia

uwzZg| żąjdańnienie
chrześcijańskiej i godząc się ze sta-| kich, na profesorów i
nem faktycznym przestrzega zaj-! gdy ci nie pozwalają
mowania mięjsc zarezerwowanych wać się na wykładach, na studentów

okoju w Uniwersytecie jest|
młodzieży| mi żydów. Skarżą się na wszyst-

kartkami. Od tego stanowiska od-
biega, niestety postępowanie pew-
nych jednostek z grona profesor-
skiego, co wywołuje niepotrzebne
zaognienie.

Jeśli chodzi o żydów, to należy

chrześcijan _ usuwających
swoich miejsc, czasem skarżą
nawet... na nieobecnych.

Druga strona również złożyła
sporą ilość zażaleń na żydów, a tak-

J ) Е | że na ich sojuszników z fołksirontu.
stwierdzić, że ich taktyka w dużej Między innymi wpłynęła skarga

mierze przyczynia się do szerzenia studentów będących oficerami re-
zamętu. Z uporem stoją na wykła- | zerwy na osławionego Blatona... (s)
dach, siłą wpychają się na prawą ;
stronę( celują w tem žydėwki) prze- | аиливиинонннаионаннацисчие чаваооооаоиоио
skakują przez ławki, a nawet zry- я

List do Redakcjiwają wyklady. W arogancji i prowo-
kacjach sekundują im nieraz osoby

Wielce Szanowny Panie Redaktorze!
z lewicy akademickiej.

Rektorat jest zawalony skarga-

Powołując się na odnośne przepisy
ustawy Prasowej, proszę Pana Re-
dalktora o łaskawe umieszczenie na-
stępującego sprostowania do art. pod

docentów,
im awanturo-

 

2 TIIIII tytułem: — „Szastanie groszem pu-

Męka Pańska na podstawie badań
nad Świętym Całunem z furyny w świetle

nauki lekarskiej
Staraniem Koła Wileńskiego Zw.

Pol. Int. Katol. i Koła Wileńskiego
Zjednoczenia polskich lekarzy kato-
lików, dr. med, St. Karwowski z Po-
znania w piątek, dn. 19 lutego, pun-
ktualnie o godz. 19, w sali Śniadec-
kich U.S.B., skreśli dzieje Św. Cału-
nu, w którym złożono do grobu P.Je-
zusa, poda rewelacyjne wyniki ba-
dań naukowych nad tym Św. Cału-
nem, udowodni ponad wszelką wąt-
pliwość nie tylko autentyczność sa-
mego płótna grobowego, nie tylko
prawdziwość nad nim odbicia Ciała
Chrystusowego z całą Jego przeo-
krutną śmiercią, ale równocześnie
prawdziwość i autentyczność Pisma
Św.,a zwłaszcza czterech Ewangelij.
Zobaczymy na ekranie autentyczne,
prawdziwe, oryginalne oblicze Chry-

blicznym. Tajemnice gminne, Racja
istnienia gminy'' — umieszczonego w
Nr. 18 „Dziennika Wileńskiego”, wyr
danego w dniu 19 stycznia r, b.:

1) Nieprawdą jest, że za czasów
mego urzędowania na stanowisku

К wójta gminy w Przebrodziu szastano
stusowe, rzeczywisty portret. lmpul- groszem publicznym, natomiast praw
sem do badań był adw. Secondo Pio, Lą jest, že prowadziłam gospodarkę
któryw1898 dokonał zdjęcia fotogra bardzo oszczędną i celową, dowo-
ficznego Św. Całunu i dokonał od- dem czego jest uzyskanie w owym
krycia Odbicia Ciała Chrystusowego okresie dużych nadwyżek budżeto-
i Jego Św. Oblicza. wych i spłacenie ponad 20.000 zł.

To odkrycie niezwykle poruszyło długów gminnych przy budżecie rocz
ówczesny świat wykształcony. W r. nym -+—32.000 zł.
1931 utworzono dwie komisje nau-  2j Nieprawdą jest, że istniały wte-
kowe — włoska i irancuska, w dy jakieś tajemnice gminne, nato-
skład których wchodzą najwybitniej- miast prawdą jest, że gospodarka
si przedstawiciele Kościoła i nauki gminna była prowadzona normalnie,
Świętej (Iotogralika, biologia, chemja t. zn. drogą: Rada gminna, Zarząd
i medycyna). . gminny, Wójt i Komisja Rewizyjna.

Lekarze dowiedzą się o prawdzi- 3) Nieprawdą jest, że niema racji
wej bezpośredniej przyczynie śmier- jstnienia gminy, natomiast prawdą
ci Pana Jezusa z lekarskiego stano- jest, że, ze względu na dobro ludno-
wiska. Prelegent uwzględni najnow- ści gminy, samego miasteczka Prze-
sze materiały naukowe prasy za$ra- brodzia, gmina przebrodzka istnieć

ich ze.
się.

nicznej w tej sprawie (z r. 1935).

Odra panuje nadal
Inspektor lekarski sporządził wy-

kaz zachorowań i zgonów na choro-
by zakaźne i inne, występujące na-
gminnie w woj. wileńskim w czasie
od 7.ll-do 13.11 rb.

Zanotowano 90 wypadków (w
tyun23 zgony) odry, 67 jaglicy, 44
grypy, 32 (w tym 15 zgonów) gruźli-

cy, 18 (w tym 3 zgony) błonicy, 13
(w tym 3 zgony) krztuśca, 11 płoni-
cy, 5 duru plamistego, 5 róży, 4 (w
tym 1 zgon) zapalenia opon móz$.-
rdzen., 2 zakażenia połogowego, 1
Heine Medina, 1 drętwicy karku, 1
ospy wietrznej.

Starania © utworzenie nowej parafii
BRASŁAW, Ludność kilkunastu

wsi gminy widzkiej i rymszańskiej
rozpoczęła starania u wladz košciel-
nych i aćministrącyjnych w sprawie
erekcji nowej parafii rzymsko-kato-
lickiej z siedzibą w  Puszkach, śm.
rymszańskiej.

Sprawa jest tym bardziej aktual-
na, że właściciel folw. Puszki, Mi-
chał Pizani, jako benlficium dla
przyszłej parafii przeznacza 10 ha
gruntu, Władze miejscowe starania
ludności potraktowały przychylnie.

„Chrzczone' żydowskie wino
Cuda techniki—z wody i octu robił wino
Abram Kac, właściciel, już obec-

nie nieistniejącej przetwórni
p. L „Wino-Wil”, został ukarany
przez sąd odwoławczy ą
wysokości 2.000 zł. za następującą
kombinację: Wi lutym ub. roku Kac
„łojalnie* zawiadomił Urząd Skar-
bowy, że do kadzi z zepsutym i już
zupełnie na ocet skwaszonym wi-
nem, robotnik przez nieuwagę wiał
około 2 tys. litrów wody.  „Nieldo-
patrzenie” to powtórzyło się nieba-

win wy począł

grzywną w,
jże Kac dolawszy przez

wem znowu. Wtedy Urząd Skarbo-
baczniej śledzić firmę

„Wino-Wil' przeczuwając, że kryje
się tu jakaś aiera. lstotnie ustalono,

„niedopa-
trzenie“ wody do skwaśniałego wi-
na, następnie tę lurę (zapewne rów-
nież przez niedopatrzenie) sprzedał
naiwnym amatorom żydowskich fa-
brykatów. Teraz już niewiadomo
czy Wino-Wil, czy Wodo-Wil? (In)

Staranio 6 podniesienie jakości Inu
w pow. brasławskim

BRASŁAW. Organizacje rolnicze
pow. brasławskiego, pragnąc pod-
nieść jalkość produkowanego lnu,
prowadziły w roku ubiegłym szero-
ką akcję odczytową w kierunku u-
świadomienia rolnika o odmianach
Inu i sposobie przeróbki włókna.

Ponieważ w powięcie brak wzo-
rowych suszarni, przeto wedle pla-
nów Wileńskiej 7 Rolniczej wy-
budowano 4 wzorowe ogniotrwałe
suszarnie. Obecnie komisja rolna

przy Wydziale Powiatowym w Bra-

Zagadka kryminalna
Tajemniczy koń z zaprzęgiem na drodze

powinna.

‹ — 4) Nieprawdą jest, że „dużo było
hałasu w gminie przebrodzkiej za u-
rzędowania wėjta P. ArturaKlotta”,
nalomiast prawdą jest, że urojony
hałas robili — ci, którzy mieli do
mnie animozje osobiste.

5) Prawdą jest, że naskutek insy-
ls „zaczęli przebąkiwać o ra-
chunkach, o słoninie dla aresztowa-
nych. Podobno sprawą zaintereso-
wał się prokurator. Wójt i Sekre-
tarz zostali zawieszeni w czynno*
ściach”, W sprawie tej prowadzi się
dochodzenie, ja, jako gospodarz gmi-
ny, bezwzględnie ponoszę odpowie-
dzialność za wszelkie usterki tor-
malne i inne w gminie, to też zosta-
łem złożony z urzędu na mocy de-
cyzji Wsojewództwa, Sekretarz zaś
został ukarany dyscyplinarnie, Praw-
dą jest, że wyjaśnień w tej sprawie
nikt w prasie nie podawał. Żadne
przepisy bowiem tego nie wyma-

_ śają.
| 6) Nieprawdą jest, że „największą
jbodaj biedą dla P. Markula jest
„szkoła powszechna. Szkoły; jeszcze
mie przyjęto, a ściany nowiutkiego
budynku wychyliły się. Mają cały
budynek nowy brać w 18 klamer że-
lażnych'”, natomiast prawdą jest, że:
1) obecny lokal szkolny w Pasiutisz-
"kach sprawia tyleż biedy i trosk p.
Wójtowi, co i każdy inny lokal szkot
ny. 2) Ściany budynku nie wychyli-
ły się a 18 klamer żelaznych przewi-
dziane są w planie budowlanym i ko-
sztorysie budowy tej szkoły.

 

Szkołę budował Ł Pieciukiewicz
tAlojzy z Cieciełek, który jest kato-

likiem i zwykłym obywatelem tu-
tejszym.

8) Niepr. st, że robota szko-
ły jestpara:zĄjomiast prawdą
jest, że szkoła zostanie wykończona

sławiu projektuje przyjść z pomocą [kosztem gminy

PomnikA.Mickiewicza stanie,
| w ogrodzie po-

W dniu 17 bm. odbyło się po-
,siedzenie Komisji Artystycznej Ko-
| mitetu Budowy Pomnika Ad. Mic-
kiewicza w Wiline pod przewodnic-
twem konserwatora dr. Piwockiego,
która postanowiła zaproponować
Komitetowi Głównemu ustawienie
pomnika w ogrodzie po-Bernardyń-
skim. (Wexiług pierwotnego projek-
tu pomnik miał stanąć na pl. Orzesz-,
kowej).

Zdaniem Komisji pomnik winien
stanąć w ogrodzie po-Bernardyń-
skiin z lewej strony dzisiejszego te-
atru letniego (teatr zostanie znie-,

'siony, podobnie jak i inne budynki
w ogrodzie po-Bernardyńskim) na
tle wzgórza Adtarii na nowozapro-
jektowanym placyku, o osi zwróco-
nej na kościł po-Bernardyński. Miej-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno i mglisto, miejscami

drobne opady.
W dalszym ciągu odwilż.

Umiarkowane wiatry zachodnie,

SPRAWY MIEJSKIE.;
— Szpital Żydowski tylko dla|

Żydów. Prezydent m. Wilna zarzą-
dził, by chorzy narodowości żydow-
skiej skierowywani byli wyłącznie
do szpitała Żydowskiego.

Chorzy chrześcijanie kierowani
będą do szpitala św. Jakóba. (h)
— Likwidacja oddziału  chirur-

gicznego w szpitalu Żydowskim.
Na zarządzenie władz miejskich
zlikwidowany został ostatecznie! gd-
dział chirurgiczny w szpitalu Żyr
dowskim.
Chorzy z tego oddziału skierowa-

ni zostali do szpitala św. Jakóba. (h)

"SPRAWY _ AKADEMICKIE.|
— Akademicki Związek Łowiecki

podaje do wiadomości, że Nadzwy-
czajne Walne Zebranie Związku od-
będzie się jutro, dn, 19 lutego, o g.
20.30, w lokalu Wil, Tow. Myśliw-
skiego, ul. Mickiewicza 24. Obecność
wszystkich członków konieczna, go-]
ście mile widziani,

ODCZYTY.
— Odczyt proi. Górskiego. W dn.

20 lutego, o godz. 18,15, w Auli Ko-
lumnowej U. S. B. — prof. Konrad
Górski wygłosi odczyt p. t.: „Myśle-
nie utopijne — a realizm chrześci-
janski“.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wilnianin — Prezesem Okr.

Izby Kontroli w Krakowie. Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej  postano-
wieniem z dnia 12 lutego 1937 r.
mianował mgr Witolda Rusieckiego,
naczelnika wydziału Okręgowej Iz-
by Kontroli w Wilnie, z dniem 1
marca 1937 r. prezesem Okręgowej|
Izby Kontroli w Krakowie z uposa-
żeniem według IV grupy.

WYPADKI
— Fura ciężarowa przejechała  poli-

|cjan ‚ Przy zbiegu ulic Ostrobramskiej i
Bazyliańskiej, fura ciężarowa przejechała

posterunkowego z | kom. P.P. J. Szabłow-

skiego, stojącego na posterunku. Postecun:
kowy padając na jezdnię, odniósł ciężkie
obrażenia głowy i w stanie nieprzytom-

nym skierowany został do szpitala św. Ja-|

kóba. (h) |

 

  

Bernardyńskim ;_,
sce to zostało uzgodnione z Biurem
Urbanistycznym Zarządu m. Wilna.
Komisja Artystyczna zyskała rów-
nież aprobatę artysty prof. Kuny.

Usytuowanie pomnika na osi ul,
Mickiewicza przeszkadzałoby,  ru-
chowi ulicznemu, a wysokość jego
(przeszło 17 m) jest w skali zbyt
duża do domów otaczających pl.
Orzeszkowej. Natomiast tło wzgó-
rza Altarii oraz otoczenie ogrodu
po-Bernardyńskiego w zupełności
wytrzymuje olbrzymią skalę pom-
nika.

O ile Komitet Główny zatwier-
dzi projekt Komisji Artystycznej
prace przy montowaniu pomnika
rozpoczną się wiosną bież, roku, a
odstonięcie nastąpi przypuszczalnie
już w jesieni rb, >

 

KOGO Zd AS POLSKIEJ SZKÓL
NASZKOŁYPOLSKIEZA GRANIC

Kronika wiieńska
4 4 =

ŽZa K«otar Siudio
Program radiowy dla szkół w tygodniu

od 21.1 do 27.1 1937.
Codziennie w dnie zajęć szkolnych od

godz. 8.00 do 8.10 „Audycja dla szkół”,

poczym w południe od godz. 11.30 program

następujący: >
W poniedziałek — pogadanka inż, Pio-

tra Bielkowicza: „W Państwowych Zakła-

dach Lotniczych”, we wtorek — dla młod-
szych dzieci szkolnych „Antek, Józka i

Franek pracują”, we środę — dla młod-

szych dzieci szkolnych opowiadanie dr. Ja-
na Żabińskiego „Rodzina szympansów w

Zoo”, we czwartek — poranek muzyczny

dla mtodzieży szkół powszechnych, poświę-
cony twórczości Mieczysława Karłowicza,
w piątek — słuchowisko dla starszych dzie-

ci szkolnych pt. „Jak syn zgadł, że kulą
jest nasz świat”, opracowane według opo-

wiadania Sydney Reida przez  Stefanię
Kossuthównę, w sobotę — audycja muzycz-

na pt. „Śpiewajmy piosenki” pod kierow-

nictwem Tadeusza Mayznera. Również w

sobotę o 8.10 pogadanka poświęcona Koł-

iątajowi z okazji 120-ej rocznicy śmierci.

116.000 abonentów radia w Polsce.
Na dzień 1 lutego br. statystyki wyka-

zywały cyfrę 716.006 abonentów radia w
Polsce. W ciągu ostatniego miesiąca przy-

było 48,532 abonentów.

Marsz narciarski Wilno — Zułów
w programie Polskiego Radia,

Tradycyjny marsz narciarski Wilno —

Zułów znajdzie odzwierciadlenie w  pro-
gramach Polskiego Radia, dzięki czemu

ważniejsze momenty marszu będą dostępne

dla radiosłuchaczy całej Polski.
W piątek 26 bm. Polskie Radio transmi-

tuje z Rossy uroczystość złożenia hołdu
przez zawodników Sercu Marszałka. Trans-
misja ta rozpocznie się o godz. 19.45.

Następnie dn. 27 bm. o godz. 18.00 mi-
krofony Polskiego Radia zainstalowane w
Zułowie przyniosą słuchaczom echa uro-

czystości, jakie odbywać się będą w wio-

sce rodzinnej Marszałka Piłsudskiego w
związku z przybyciem zawodników do Zu-
łowa.

Trzecia transmisja, jaką przewiduje

Polskie Radio z marszu narciarskiego Wil-
no — Zułów odbędzie się w niedzielę dn.

28 bm. o godz. 14.00 z mety marszu w Wil-
nie.

Mecz Polska — Austria.
Jak się dowiadujemy Polskie Radio

transmitować będzie z Łodzi fragmenty z
sensacyjnego spotkania bokserskiego

ska — Austria. Transmisja odbędzie się dn,

21 bm. o godz. 20.15.

 

Pol- |

materialną zainteresowanym  rolni- 9) Nieprawdą jest, že same robo-
kom i dopomóc w budowie: dalszych, ty murowania fundamentów w jednej
2 suszarń wzorowych: Pozatem pro-. tylko szkole dziedzińskiej kosztowa-
jektowane jest założenie w gminach ły, 2.500 zł., natomiast prawdą jest,
leonpolskiej,  drujskiej, miorskiej, że kwota powyższa została wydana
nowopohoskiej, jodzkiej i słobódz- na fundamenty pod dwa budynki,
kiej 10 ulepszonych moczydeł słomy pod dwuklasowe szkoły z mieszka-
lnianej.

Przyczyni się to niewątpliwie do spodaruje się groszem publicznym
podniesienia jakości produkowane- b. oszczędnie.
go Inu jak również do zwiększenia
obszaru zasiewu lnu. gminny w gminie przebrodzkiej wę

nosi po 24 zł, od ha, natomiast praw-

3 zł, od ha.
11) Nieprawdą jest, że „tylko się

mówi o oszczędności, a gdy można
WILEJKA. Policja powiatów wi- powracał nocą z targu ze Smorgoń, oszczędność zrobić, wyszukują się

lejskiego i oszmiańskiego stoi w gdzie sprzedał krowę i w drodze za- argumenta, by do oszczędności nie
obliczu ciekawej zagadki ikryminal- ginął w

tajemniczych  okoliczno- dopuścić”, natomiast prawdą jest, że
nej. Przed kilku tygodniami na trak- (ściach, bez śladu, Nad rozwikła- od szeregu lat nastawienie po-
cie Smorgonie — Woistom: znalezio- | niem tej zagadki pracuje usilnie po- lityki gospodarczej gminy jest skie-
no konia z zaprzęgiem, idącego sa- |licja, możliwe bowiem, že drogę maksymalnychBochan rowane na
mopas. Zaprzęgiem tym zaopieko- ;mógł paść ofiarą zbrodni. Dochodze- oszczędności, przy jednoczesnej rów-
wała się policja i okazało się, że na- |niem kieruje wiceprokurator

> Bochana, gospo|okręgowego Wolski.1 o Stefana
darzaz gminy wojstomskiej, Bochan

sądu nowadze budżetowej.
Z J

ROC Akioišioii,

niami dla nauczycieli, czyli więc Ś0- |nia taki Co rok podczas przeglądu

10) Nieprawdą jest, że podatek;

dą jest, że podatek ten wynosi --—|znacznie dawali do zrozumienia, że

i Przegląd sanek dorożkarskich
co zapewnieniom 0.

Jednak

wypa-

Chrześcijańskiego

W, związku z mającym się odbyć wierzyli i tacy
przeglądem sanek dorożkarskich — wpływie wiary nie dawali,
„wśród dorożkarzy znać poruszenie i jedni i drudzy na wszelki
zaniepokojenie. Powód zaniepokoje-|delk—płacili.

Członkowie
Związku, jak wiadomo,
składki w Sekretariacie swego Zw.
przy ul. Metropolitalnej 1, gdyż u-
ważają, że pobieranie składek przy
przeglądzie pojazdów jest niemoral-
ne, bo często jast pod taką lub inną

„wśród dorożkarzy kręcili się inka-
senci Związku Zawodowego Doroż-
karzy (mieszanego żydowsko-chrze-
ścijańskiego) i pobierali składki
członkowskie, a opornym  niedwu-

Związek ma wpływ na kwalifikowa-
nie sań i dorożek. Byli tacy co w to przez władze tolerowane.

Kobiety rzuciły się z nożami
na poborcę skarbowego

LIDA, W. Nowosiołach, gm. wa- Anastazji Lubeńskich, W chwili,
wiórskiej, Wiktor Matusiński, po- gdy sekwestartor dokonywał zajęcia
borca urzędu skarbowego w Lidzie, nieruchomości za podatki, Lubeń-
w czasie swych czynności spotkał skie rzuciły się na niego z nożami.
się z czynnym oporem sióstr Zofii i j Matusiński w obawie o życie przer-

wał swe czynności, 2

oplacają |

presją i wogóle nie powinno być .
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AMERYKAŃSKA
AWANTURA

Premiera. Film dla wszystkich. Wspaniały dramat dżungli, pełen przygód i emocji

Nalwiększy

lua TARZANA'
EST ETSESSSTREETDAC

Dziš
Premiera,

Wielka
poiska
komedia
muzyczna

eee.HELIOS |©

-° К-`
© Marlena DIE TRICHi Charles Boyer Nad program: Atrakcje i aktual la

ma

e

film egzot

Rewelacyjne

nad fiimy,

 

jród
Wspaniała uc|. _ Polskie Kino

j pierwszy wŚWIATOWID
 

W rol. gł. bożyszcze świata

lij Weissmul
i Mauren 0“ Sullawan

Nad program atrakcja kolorowa i aktualia

 

Cud współczesnej kinematografii.

BENJAMINO GIGLI
NIE ZAPOMNIJ O MNIE

yczny
T „ZB

pomysły. Zwycięstwo techniki

Gigantyczny film

całkowicie wykonany w barwach
naturalnych

Aiiacha

zta dla miłośników śpiewu i muzyki. Po raz

Wilnie wszechświatowej sławy tenor włoski

w olšniewają-
cym filmie

Ze wzgledu na wysoką wartość artystyczną fil-

mu, uprasza się Szanowną Publiczność o przy-
bywanie na początki seansów; 4, 6, 8 i 10.15
 

POSZUKUJE| сооотовоеоеаеоноовосо!
іі KUPNO
Il i SPRZEDAŻ ca 1е
320000000006000000008 francuskiego i muzyk

Oferty do Adm.
Wil.”

 
jFutro męskie.
|w dobrym stanie £

 

pokoju rytunowana na- 3 v Ad

uczycielka za lekcje korepetytorki, wycho Wileńskiego",

„Dz

1090%0000000000000000

 

ZndB. = J

NAUCZYCIELKI, Adres w Admin, „Dz

| 20000000000000000000>
$$ ROŽNE

| |wawezynie, bony i

"į wszelkiego rodzaju

służbę domową pole-

Grają: B O D 0, Nakoneczna, ©kotnierzem  karaku-|$ MIESZKANIA

© Piękny nadprogram,

——S
Okazja taniego kupna naczyń od 15 lutego do 1 marca

WYPRZEDAŻRESZTEK WYSORTOWAN
EJ E

I PROPAGANDOWA SPRZEDAŻ SERWISÓW. SEE

Jedyna w Wilnie chrześcijańska hurtownia
porcelany i naczyń

D.H. „T. ODYNIEC“ wi. L

; WILNO
ш, WIELKA 19 TEL, 4-24

Serwis stołowy fajansowy 32 części zł.

celanowy do kawy|

38 LOTERIA
"PANSTWOWA

S Losy do nabycia w szczęśliwej

S, 6
Cena iosu — 40 zł.,

Zegarki, biżuterja, srebro stołowe, papieroŚnice

uL MICKIEWICZA 6.

15 sztuk za zł. 8.50.—. Na Prowincję wy-

syłamy za zaliczeniem,

zł. 1.000.000 !

ORZUCHOWSKIE
Pół — 20 zł. Ćw. — 10 zł.

Cwiklińska,
znicz,
Sielański
КИ. оы

 

PIÓR WIECZNYCH
-*HATERNAN'S

+ KAWUSKA

PARKER jį

7 MŃNE

PORCELANY

szkła,

MALICKA

fajansu,

24.50.—. Serwis por-

kolekturze
HŁADSSŁAW

zamko. ||BORKOWSKI
WA 9 HILNO, MICKIEWICZA 3,

 

 

PODNIESIENIE KA —

UMIEJĘTNIE ZuEUAGOWANE

9 — 19 p.p.J
M
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.ARNO ALEKSANDER.

Q WZMOŻENIE REKLAMY
NAJSTARSZE I NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

DZIENNIK QILEŃSKI>
DA WAM ZWIĘKSZEKIE KLIJENTELI PRZEZ

Aaministrzcja zaa: przy ui Mostowej 1
o

Г
Iwagzkiewiia

Wileńska 25, tel. 16-84 
kulary, ściśle wedłu

kulistów. Poleca naj-
1 nowsze modele,

OGŁOSZENIE. 9DMRO

‚ „М КО
leczy i goi ranki

49

az | NAJLEPSZE ŹRÓDŁO |

recept p.p. lekarzy o-' miecki.

 

łowym do

\ DOM
idrewniany 9 izbowy
fw centrum miasta,
plac 140 sążni dooko-
„ia obsadzony lipami
„sprzedam tanio, Dow.
ul. Tomasza Zana
23-b m. 3 B. W.

 

TNAUKA

   
 

ostytui |
Gormanistyki

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

 

STUDENTKA
udzieli lekcyj, najchęt-
niej uczennicy (język
niemiecki). Własna me-
toda stworzona prakty-
ką. Zgłoszenia w Adm.
„Dz. Wil.“-šub; „S.B.“,
tamže adres.

UDZIELAM
korepetycji w  zakr.

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

STUDENT U.S.B.
udziela korepetycyj w 

wykonuje binokle i o-|zjum. Specjalność:ma-
tematyka, fizyka, nie-

J=> 8 kl. gimna-

„Dz. Wal“, &а J. Ch,

 

ЗЕНЕį
į Oryginalna maść (Z kogutkiem)

ZO "
pewstałe od od-

mrożenia, Sprzedają apteki i składy
apteczne

nic udowodnić, jednak stryj pozostał

sprzeda- |
mia, Królewska 1—8.|

Oferty w adm. |? od 18—19.

 $ | POKOJE
000000000000000000000

 

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie z 5-ciu
pokoi, 2 piętro, ze
wszelkiemi -
„mi — balkon, duży
sad owocowy. Na żą-
nie może -być i garaż.
Zakretowa 13 — do-
zorca wskaże,  400-3
 

MIESZKANIE

jednoizbowe z cen-
tralnem ogrzewamiem,
„Wielka 10. 545
jk
+. UMEBLOWANE
2:pokoje. z łazienką,
z kuchniąi z posługą
w śródmieściu do wy-
najęcia na okres 3-ch
miesięcy. Wiadomość
przy ul. Uniwersytec-
kiej 9—15, od godz. 4
—1 po poł. (4)

 
 

PRACA
ZAOFIAROW.   
POTRZEBNA

służąca do  wszyst-
kiego z dobrym goto-
waniem, samodzielna,
na wyjazd. Adres w
adm, „Dz. Wil".

| CUDZOZIEMIEC
poszukuje impresario-

"sekretarza znającego
'języki polski i nie-
'miecki.  Zglosič się
iul. Jagiellońska 1 m.

-000040000100106000оо

$ PRACA
į POSZUKIW,
+440609%09000006:

POSZUKUJĘ |
pracy na przychodzą-

7 pracy na  przycho-

| GOSPODYNI

j laty.

„poleca uczciwe i kwa-

ca Wojew, Biuro Fun-

ska 2, tel. 12-96.

PANIENKA
sierota, skończyła

Szkołę  Powsz. po-

szukuje pracy do

dzieci. W. Pohulan-

ka 6—20.

POSZUKUJĘ

dzącę. Umiem goto-
wać, prać sprzątać,
UL Św. . Ignacego
Nr. 1 dowiedzieć się
w sklepie.

młoda, inteligentna,
bez rodziny , zajmie
się prowadzeniem do-
mu kulturalnej osoby
lub jako pielęgniarka
yplomowana do cho-

rych. Wilno, ul. Ar-
tyleryjska Nr. 4 m. 1

RZĄDCA (ekonom)
lat 34 z wieloletnią
praktyką i
świadectwami, po-
szukuje  posądy za
skromne wynagro-
dzenie. Adres: A.
Borkowski, poczta
Sużany  folw. Lepo-

BIURO PRACY
Stowarzyszenia Šw.
Wincentego a Paulo

lifikowane kandydat-
ki do pracy na: go-
spodynie, kucharki (do
majątków i na ple-
banie), pokojowe, wy-
chowawczynie, pielę-
śniarki, nawet i nau-
czycielki, Zapisy pra-
cownic oodziennie od
10—13: Młynowa 2/9.

OGRODNIK,
obeznany wszechstron-

duszu Pracy, Poznań-|

dobremi:

 200000000400000000000

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro, o godz. 8.15, dalsze powtórzenie ko-

medii Wiliama Szekspira — „Poskromienie
złośnicy”, w premierowej obsadzie zespołu
z pp.: Wieczorkowską i Szymańskim (role

główne).

— Niedzielne popołudniowe przedsta-
wienie — po cenach propagandowych, wy-
pełni sztuka W. Fodora „Tajemnica le-

karska”. .
— Nową premierą Teatru na Pohulance

będzie sztuka „Anna Christie" — amery-
kańskiego autora E. O'Neila, ostatniego lau-
reata nagrody Nobla. — Przygotowania no-
wej premiery odbywają się pod reżyserskim

kierunkiem Wł. Czengerego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiejszy

występ Chóru Dana. Dziś o godz. 8.15 w.
wystąpi, po powrocie z Ameryki, słynny

Chór Dana. Dzisiejszy program składać się
będzie z 15 numerów, nieprodukowanych

jeszcze w Wilnie, a wśród nich utwory Cho-

pina, Szuberta, Dworzaka, Czajkowskiego,

Rimskij-Korsakowa i innych, Jako soliści

„|wystąpią Mieczysław FOGG i Adam WY-

"|SOCKI. Pozostałe bilety dziś od godz 11 r.

w ciągu dnia całego.

—Jubileusz M, Józefowicza w „Lutai*.

„Księżniczka błękitu*, W sobotę najbliższą

społeczeństwo wileńskie tłumnie przybędzie
ma jubileusz Michała Józefowicza, aby ucz- 

Pracownią
Szmukierska
T-wa „LABOR“

TROCKA 9
wyrabia guziki, frędz-

 

książkę wojskową wy
daną przez P. K. U.-
Wilno Powiat, na
nazwisko
Józefa zam. obecnie

— unieważnia się.

ZGUBIONE:
dowód osobisty na i-
mię Julii Wiśniewskiej
Nr. 365 L. 31189 wy-
dany 31.Х 1927 <.
przez Starostwo Pło-
ckie, woj. Warszaw-
skie, oraz legitymację
Państw. Urzędu Po-
średnictwa Pracy Nr.
6142/36 — uniewaž-
nia się.

 

0200000000:

$
$  BLIŽNIM
"4074040020044%6400'

WDOWA
chora z 9-0

 

letnią

nych środków do ży-
cia, prosi o  naj-
skromniejszą pomoc.
Stolarska 8 lub adm.
„Dz. Wil.”.

O OBIADY dia glo-
dującej inteligencji go-
rąco prosi lnstytuż Ca-
ritas — Wilno, Żaza-  cą. Wielka 12—19,

nie w ogrodnictwie, z

wiadanie.

kowa @,

pokladzie

ZGUBIONĄ w 1935r.

Sobieraja

Białystok Sukienna 5

POMÓŻMY Ż

dziewczynką, bez żad.|

cić Jego 50-cio letnią działalność muzycz-
па i kompozytorską. Zespół teatru muz,

/ Lutnia” wystawia w dniu tym operetkę

| „Księżniczka błękitu”, z muzyką Jubilata.

„Premiera tej nowości wzbudziła ogólne za-
jinteresowanie.

| — Słynny balet JOSS w „Lutni*, Ba-
2 let JOSS, o slawie wszechšwiatowej, odzna-

czony I-szą nagrodą na międzynarodowym

konkursie tańca w Paryżu, wystąpi w Wal-

mie w teatrze „LUTNIA” 26, 27, 28 bm.
— Dziś w kinie „Pan“ wielka premiera!

Bodo na czele znakomitego zespołu asów

ekranu polskiego występuje w najnowszej

komedii muzycznej „Amerykańska awantu-

ra”, — Piękny nadprogram.

Polskie Radio Wilno
Czwartek, dnia 10 lutego 1937 r.

6.30: Pieśń poranna, Gimnastyka. Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje

i giełda. Muzyka poranna. 8.00—8,10: Au-

dycja dla szkół. 11.30: Poranek muzyczny

dla młodzieży szkół powszechnych. 11.57:

Sygnał czasu i hejnał. 12.03: Koncert sym-
foniczny. 12.40: Dziennik południowy. 12.50:
Pogadankawjęzyku litewskim. 13,00—14,00;

Muzyka popularna. 15.00: Wiadomości go-
spodarcze. 15.15: Orbis mówi. 15.18: Kon-
cert reklamowy. 15.25: Życie kulturalne
miast i prowincji. 15.30: Odcinek prozy.
15,45: Kącik krótkofalowców. 15.50: -Nowe

płyty. 16.20: Pog. dla dzieci starsz.. 16.35:
16.35: Śpiew na Narwi — obrazek muzycz-

ny. 17.00: Przepisy prawne, a gospodarstwo
domowe. 17.15: Z twórczości Roberta Schu-
manna. 17.50: Książka i wiedza. 18.00: Po-

gadanka aktualna. 18.10: Komunikat śnie-
gowy. 18.13: Wiadomości sportowe. 18.20:
Wanda Landowska gra. 18,50: Pogadanka

Wanda Landrowska gra. 18.50: Pogadanka
aktualna. 19.00: Słuchowisko: „Złowrogi
portret" Jasnorzewskiej. 19.30: W podol-
skiej krainie szlachetnego kamienia. 20.45:

Dziennik wieczorny. 20.55: Pogadanka аК-
tualna. 21,00: Juliusz Wertheim — sylwetki

kompoz. polskich. 22.00: Muzyka lekka.

22.30: Koncert muzyki lekkiej. 22.55—23.00:

Ostatnie wiadomości dziennika radiowego. 
lub na posterunkach zo-

Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Twarz Balka zdradzała istotnie komisarza Jarowego po to właśnie,
jakby rozczarowanie. Jednak odpo-
wiedział Śniewskiemu bez
podrażnienia:

—Panu się zdaje, że zemsta czy

odwet też wchodzą w zakres dzia-

łalności policji. Pan się myli. Na-
szym zadaniem jest przeprowadze-

mie śledztwa wstępnego i zgroma-

dzenie dowodów winy. Dopiero sąd

rozstrzygnie, czy będzie pan ukara-

my za swój czyn lub nie, a dla mnie,

jalko komisarza policji śledczej, ta
kwestia jest zupełnie obojętna.

Śniewski patrzał w zamyśleniu
przed sielbie, przesuwając diońmi po
pledzie na nogach.
— Są kary znacznie dotkliwsze

od tych, które wymierzają sądy —
odparł poważnie. Potem spojrzał na'
Balka i Jarowego. — Jeśli panowie
mnie zechcą wysłuchać, to: opowiem,
w jalki sposób te pieniądze trafiły
do moich rąk i co z tego wynikło

Zaprosiłem na dziś panapóźniej.

śladu|że panowie zelchcą usiąść?...

 

|by mu wszystko wytłumaczyć...Gang
ak,

| gobrze... Więc było to przed dzie-
i sięcioma laty...
j Odchylił się na oparcie fotelu.
| Jego szare oczy patrzyły gdzieś w
przestrzeń ponad głowami obu ой-
;cerów policji. Zdawało się wszystkie
jmi myślami i całym jestestwem prze
| niósł się w daleką przeszłość.
|  — Bank, w którym obecnie je-
„stem dlyrektorem, prowadził wów-
czas mój stryj. Było to małe po-

| czątkujące przedsiębiorstwo. Moje
jstosunki ze stryjem pozostawiały
jwiele do życzenia: ożeniłem się
|wlbrew jego woli, według jego zda-
Inia prowadziłem lekkomyślny tryb
życia zwłaszcza, że na mnie padło
podejrzenie, gdy pewnego dnia stryj
otrzymał wezwanie do wykupienia
swego weksla na dwadzieścia tysię-
cy złotych i przekonał się, iż podpis
był słałszowany. Nie można mi było

przy swoim zdaniu, Nie oddał spraw
cy do sądu, zażądał jednak, abym
opuścił na zawsze Polskę, pozosta-
wiając mu na wychowanie małego
synka, który miał po nim odziedzi-
czyć całły majątek. Odrzuciłem sta-
nowiczo tę propozycję, nie poczuwa-
jąc się do żadnej winy, lecz dowie-
działem się wkrótce z innego źródła,
że wpłynęło na mnie do prokurato-
ra idoniesienie i że lada dzień mogę
być aresztowany. NIĄ,|: różne
okoliczności przęjnaWiafy wyraźnie
na moją niekorzyść, więc nie pozo-
stało mi nic innego jak się zgodzić

na warunki stryja. Dostałem pasz-
port na nazwisko inżyniera Stefana
Tynczewskiego, wyjechałem przez
Gdynię do Liverpoolu i tam wsiąd-,
łem na okręt „Aurelia”, odpływają-
cy do Indyj Wischodnich. Dalsze wy
darzenia były takie okropne i zara-
zelm nieprawdopodobne, że jeszcze
dziś uważałbym je za upiorny sen,
gdyby następstwa tej podróży nie
stały się później nieszczęściem całe-
go mojego życia, które mnie až do
tej pory! prześladuje...

Śniewski westchnął głęboko i wy-
ciągnął dłoń po szklankę z wodą,
którą mu Jarowy podał usłużnie,
Upił trochę i podjął przerwane opo-

— Jak panom wiadomo, „Awre-
lia“ wiozła spory ładunek złota i te
właśnie pięciofuntowe banknoty an-
gielskie, z czego nie robiono zbyt-
niej tajemnicy. Może ta okoliczność
spowodowała, że już na początku
podróży w głowach kilku ludzi za-
czął kiełkować zamiar owładnięcia
statkiem. Jednak nie doszłoby z
pewnością |do strasznego wydarze-
nia, ponieważ na okręcie było wielu
czujnych i doskonale uzbrojonych
oficerów, lecz na morzu Arabskim
marynarzom się nadarzyła wyjątko-
wa! sposobność: część załogi, w tym:
znaczna ilość oficerów, zapadła na
febrę. Zdawało się, teraz też nie
$roziło niebezpieczeństwo rokoszu,
bo przy najlżejszych objawach wrze-
nia lub tylko nieposłuszeństwa ze
strony marynarzy zacząłby natyjch-
miast pracować radiotelegraf i uda-
remniłby zbrodnicze plany. Zresztą
na pokładzie panował wzorowy: po-
rządek, nikt nie przeczuwał nawet,
co się przygotowuje w tajemnicy...
I oto nastąpiła straszna noc. Kilku
zbuntowanych marynarzy rzuciło się
do niszczenia stacji radiotelegraficz-
nej, aby uniemożliwić porozumienie:
się z innymi okrętami, reszta napad-
ła na oficerów. Znajdujący się na

stali rozstrzelani z miejsca i wrzuce-
ni Ido morza, ci, którym się udało
schować do kajut, też zginęli po for-
malnym oblężeniu i po parogodzin-
nej zaciekłej strzelaninie. Tylko
dwóch wzięto do niewoli i zamiknię-
to do karnej celi okrętowej, Potem
marynarze zaczęli świętować zwy-
cięstwo. Uwięziony w swojej kaju-
cie, słyszałem śmiech i wrzaski pija-
nej hałastry, chwytałem czasami u-
rywikowe zdania, z których mogłem
wywnioskować, że się odbywała
walna narada, Zrozumiałem: następ-
nie, że ktoś zaproponował: podzielić
złoto i banknoty, wyrzucić okręt
gdzieś na piaszczysty zachodni brzeg
Indyj, a potem się rozejść w różne
strony, szukając szczęścia na własną
rękę. Plan spotkał się z zaciętym
sprzeciwem «części załogi. Nie wia-
domo, jakby się potoczyły. dalsze
wypadki, bo narada została nagle
przerwana — na okręcie wybuchł
pożar. Ogień się rozprzestrzenił: z
nieprawdopodobną szybkością, w
pierwszej chwili pijani marynarze
potracili głowy, miotali się rozpaczli
wie po okręcie.

(C. d. n.)

R ZEE NDOTTISTATAIEP KESITT TIE IIA

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm, jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelary czne o 2500 drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki.

sobie prawo zimiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Administracja zastrzega
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