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Niepowodzenia utaków czerwonych
RABAT, 22.1. Poranny komunikat

stacji radiowej w Sevilli donosi: Na
froncie Leon, w: okolicy miejscowo-
ści Robla i Matallana, odparto za-
cięte ataki wojsk rządowych. Nie-
przyjaciel poniósł znaczne straty. Na

* froncie południowym panuje -.względ-
ny spokój, nieznaczna aktywność nie

przyjaciela zaznaczyła się jedynie w
okolicy! Motril i Orjiva. Na ironcie
madryckim atak oddziałów rządo-
wych na odcinku parku zachodniego
został zdecydowanie odparty. Z kwa
tery głównej, z Salamanki donoszą,
że wszystkie. usiłowania wojsk rzą-
dowych, mające na celu przerwanie

 

Przybycie min. Neuratha do Wiednia
okazją do wielkich manifestacyjhitlerowskich wypadki faiszywego aresztowaniai
WIEDEŃ, 22.I1. Przyjazd min. Nieu-

ratha do Wiednia dał okazję do ma-
nifestacji narodowo-socjalistycznych
na ulicach miasta. Wśród wieloty-
sięcznych tłumów, które zaległy uli-
ce, zauważono wiele osób, przyby-:
ych jeszcze wczoraj z Dolnej Austrii.
Raz po raz z tłumu padały okrzyki:
па część kanclerza Hitlera, wzno-,
szono ręce z ukłonem narodowo-so-
cjalistycznym. Grupy widzów špie-
wały hymny niemieckie i powiewały
chorągiewikami ze swastyką. Przed
hotelem „Imperial“, po przyježdzie
Neuratha, gromadziły się tłumy, usi-
iując demonstrować na cześć Hitle-
ra, które policja rozpraszała.

W. późniejszych godzinach odby-
wały się demonstracje w różnych
punktach śródmieścia, Jedna z grup
demonstrantów posunęła się nawet
do'tego, że próbowała wedrzeć się

do budynku frontu ojczyžnianego,
Wywiązała się na ulicy'bójka z człon
kami frontu ojczyźnianego, którą zli-
kwidowała policja. Po południu po-
„nownie gęsta tłumy, przeważnie wy:
rostków, zaczęły się gromadzić na
Ringach, oczekując na ukazanie się
samochodu min. Neuratha. Tłumy
wznosiły co chwilę okrzyki „Heil Hi-
ler“ i śpiewały hymn narodowyj nie-
miecki i hitlerowski. Zachowanie się
tłumów wobec policji, która na sku-
tek otrzymanych instrukcyj usiłowa-
ła zachować spokó,, było wysoce pro

Szczególnie duże tłumy! |wokujące.
zgromadziły, się na Schwarzenberś

ołaczającego / Madrytu
spotkały się z niepowodzeniem.

W. BARCELONIE
MORDUJĄ NIEWINNYCH LUDZI
PERPIGRZAN, 22.II. Według na-

deszłych tu doniesień, w niach ostat-
nich, mniej więcej od czasu ostatnie-
go bombardowania Barcelony, kiwe-

|niu. Dzień po dniu zdarzają się wy-
| padki mordu, zwłaszcza na odległych|
ulicach. Podobnie, jak w pierwszych
"momentach rewolucji zdarzały się

mordu. W obu wypadkach ofiary
zostały wezwanę do opuszczenia
mieszkania i udania się za przyby-
łymi patrolami, znajdując śmierć po-
za obrębem mieszkania.

ZAKAZ WERBUNKU
WE WŁOSZECH.

RZYM, Ż2.ji. Dziennik urzędowy
opublikował dekret królewski, zaką-
zujący werbunku, wysyłki i tranzytu
ochotników do Hiszpanii. Dekret o-
bowiązuje od dn. 20 lutego.

| Sejmu
 

_ Obrad
WARSZAWA, 22.II. W dniu dzi-

Platz, koło zamku Belvedere, gdzie siejszym Sejm obradował nad budże-

BLT TTT SATA AI ZZOZ LIDZEAENOZEALA а

pierścienia,

stia bezpieczeństwa uległa pogorsze-,

Nr. 53

 

Zjazd lekarzy i przyrodników
jodbędzie się

Komitet organizacyjny Sekcji
Nauk Rolniczych V Zjazdu Lekarzy:
i Przyrodników, który ma cię odbyć!
w dniach 4—7 lipca 1937 r. we Lwo-
wie, zwraca się do wszystkich rol-
ników interesujących się teorią rol-
nictwa z usilną prośbą wzięcia udzia
łu w zjeździe i o zgłaszanie alktual-:
nych tematów.

Zasadniczym zagadnieniem, które
ma być szczegółowo omawiane na
Zjeździe przez szereg specjalnych rei
ferentów w oświetleniu różnych ga-

tupiectoo polskie
obciążeniom podatkowym

we Lwowie
łęzi wiedzy rolniczej „jest: „teoria
wytwórczości pasiewnej i zużycie
paszy przez organizm zwierzęcy”,
Prof. dr. K. Maisbur$ zglosił nastę-
pujący temat: „Degeneracja ustrojo-
wa zwierząt domowych, jej-objawy,
przyczyny i skutki”.

Po zgłoszeniu odpowiedniej ilości
uczestników są zamierzone dwie
wycieczki na łąki naddniestrzańskie
i połoniny, oraz zorganizowanie wy-
stawy, w miarę zgłoszonych ekspo-
natów. (P. A. N.)

DZECIWAO NOWYM

 

Memoriał do Ministerstwa, «Skarbu
Władze Stowarzyszenia Kupców

Polskich rozpatrywały ostatnio spra
wę wniesionych do Sejmu wniosków
poselskich odnośnie projektu usta-
wy o rozszerzenie na teren całego
Faństwa dodatków .samorządowiych
do podatku dochodowego, _podwyż-'
szenia dodatku od podatku od nie-|

'sem kupiectwa

datkami handlu przekreśliłoby obec
ne nadzieje i spowodowałoby: odsu-
nięcie na niewiadomo jak długi o-
kres czasu poprawy bytu spaupery-
zowanego i wylniszczonego kryzy-

iego, tym ©.
dziej, iż projektowane podwyżki są
tak duże, że mogtoby podciąć egzy-

ruchomości oraz o podwyższeniu do-| tencję wielu placówek handlowych.
miało się odbyć przyjęcie. Jedynia tem min. W. R. i O. P. Na zakończe- datków do świadectw  przemysło-
dzieki bardzo energicznej postawie nie przemawiał min. Świętosławski, wych. Ž : :
policji konnej i pieszej, ulice zostały wyjaśniając i odpierając niektóre za- Władze Stowarzyszenia ustaliły
oczyszczone od demonstrantów. Do- rzuty posłów. Największą jednak przedewszystkim, iż projekt ten wej
konano licznych aresztowań. |część swego przemówienia poświęcił wołał wśród kupiectwa bardzo po-

sprawom wychowania fizycznego. ważne zaniepokojenie i stwierdziły,: ОСВ 2 | : Poany oris en rdziły,
Zakończenie obrad dziekanów"suwawa”Siada jacy sę logice Przy preeiuvia:
wydziałów lekarskich na uniwersytetach
KRAKÓW, 22.11. Wczoraj zakoń-

czyły się w Krakowia dwudniowe
obrady przedstawicieli wydziałów
medycznych wszystkich uniwersyte-
tów Rzeczypospolitej. W obradach,
które toczyły sęi w sali konferencyj-

Ogólno-polski zjazd
im. Kopernika

BYDGOSZCZ, 22.1. W dniu 21 b.
m. obradował w zi ogólno-

lski zjazd członków polskiego
ow. Przyrodników im. Kopernika.

Zjazd ten zgromadził około 50 dele-
gatów z całej Polski, Obrady zjazdu
zagaił w auli Państw. Inst. Gospo-
darstwa Wiejskiego w Bydgoszczy
likow ciem. ++ Trasa 6SÓD

 

Przemysłu i Handlu. Referat wtej; junktury, wprowadzenie nowych ob-
sprawie wygłosił p. Sowiński, po nim'ciążeń i tak już przeciążonego po-

nej dziekanatw lekarskiego 0. .,
wzięło udział 15 profesorów.

W. wyniku obrad powzięto uchwa-
ły i wytyczne, mające doniosłe zna-
czenie dla organizacji studiów le-
karskich w Polsce. '

tow. przyrodników
w Bydgoszczy

prezes zarz. gł. T-wa prof. Szymkie-
wicz.

Do zarządu głównego weszli:
rol. Rogala ze Lwowa, prol. Koz-
(owska z Wilna, prof. Wyspiański z
Sosnowca, prof. Gembowski z Wil-
na, prof. Hiller z Wilna, prof. Le-
wicki ze Lwowa i rektor uniwersy-
tetu im. Jana Kazimierza Kulczycki.

 

 

MARSZ. GRAZIANI W PODRÓŻY INSPEKCYJNEJ PO ABISYNII.

 

   
Na fotogratii marsz.Graziani przy śniadaniu podróżnem.
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przemawiał min. Roman, omawiając
dość optymistycznie sytuację nasze-
go gospodarstwa (stwierdził, że już
definitywnie zaczęliśmy się podźwi-
gać z kryzysu) i występując przeciw.

powiadając się za umiarkowanym in-
terwencjonizmem państwa.

(Charakterystyczne, że wielkiej
akcji wzmocnienia polskiego handlu
prowadzonej przez Str. Nar. i Kasy:
bezprocentowe, akcji, tak ważnej
dla gospodarstwa, p. minister ani
słowa nie poświęcił, Red.).

Kronika telegraficzna
** Stan zdrowia rannych podczas zama-

chu bombowego-w Addis - Abebie uległ
znacznej poprawie. Gen. Liotta czuje się

dużo lepiej. We wszystkich miejscowościach

Abisynii panuje zupełny spokój,

** Holenderska królowa Wilhelmina o-
puściła dziś Zellam See, udając się przez

Szwajcarię do Holandii.
! ** Rząd Rzeszy zawiadomił, iż Niemcy

mie wezmą udziału, w mającym się odbyć w

dn. 8 marca w Genewie posiedzeniu komi-
tetu studiów mad zagadnieniem surowców.

** Minister Neurath przybył wczoraj do

Wiednia z małżonką, w towarzystwie posła

austriackiego w Berlinie, Tauschitza i wyż-
szych - urzędników niemieckiego minister-

stwa spraw zagranicznych.

* Z Kielc donoszą, iż w pow. pinczow-

skim wskutek podmycia kolejki wąskotoro-
wej komunikacja w kierunku Miechowa zo-

stała przerwana.

opadać.
Woda na Wiśle zaczyna

Jrostki

ĘBIENIE
 

|

ĘBOWitp. 65658

W. tych warunkach władze Sto-
warzyszenia uznaiy za konieczne
jaknajenergiczniej przeciwstawić się
wprowadzeniu projektowanych ob-
ciążeń. W, sprawie tej Stowarzysze-
nie Kupców  Poiskich wysiępuje z
odpowiednim memoriałem do Mini-
sterstwa Skarbu oraz na teren sa-
morządu gospodarczego, gdzie przed
stawiciele Stowarzyszenia wypo-
wiedzieli odpowiednią opinię. P.A.N.

PIAST PRZECIW ŻYDOM
pPopa aci a wy Prawica ludowców wobec kwestii żydowskiej

Jak już poprzednio donosiliśmy
na ostatnim Kongresie Stronnictwa
Ludowego, nie powzięto oficjalnie
uchwał, dotyczących zagadnienia
żydowskiego w Polsce. W. dyskusji|
nawracano kilkakrotnie do tej spra-|
wy, przyczym zdania były: podzie-
lone.

Ćstatni numer krakowskiego
„Piasta” przynosi szczegółowe omó-
wienie tego zagadnienia, stawiając
„światu żydowskiemu” trzy pytania,
brzmią one następująco: „Światu ży-
dowskiemu stawiamy trzy następu-
jące pytania: 1) Czy * naród Polski
ma prawo stworzyć swój narodowy
stan średni mieszczański, którego
dotąd właściwie poza Wielkopolską
nie ma? 2) Czy ma prawo dążyć do
ujęcia w swoje ręce handlu, rzemio-
sła i przemysłu, w czym go dotąd
wyręczali prawie wyłącznie Żydzi?
3) Czy Polak nie ma prawa, a nawet  obowiązku popierania  polskiego
handlu, polskiego rzemiosła i pol-
skiego przemysłu? Nie sądzimy, że-
by mógł się znaleźć choćby jeden!
rozumny a uczciwy żyd nie tylko w |
Polsce, ale na świecie, któryby na
te trzy pytania odpowiedział prze-
cząco. Jeśli to dążenie jest antysy-
mityzmem, to takiego antysemityz-
mu żaden Polak nie ma powodu się
wstydzić. A jeśli to jest konieczno-

' żydowski handel,

ścią zdrowia narodu polskiego jako
organizmu społecznego i państwa
polskiego, które się przede wszyst-
kim na narodzie polskim opiera i
tylko nim stoi, to wrogami tej ko-
niecznej zmiany mogą być tylko za-
šlepieni syjonišci,

Żydzi uważają, że oni jedyn
powołani są do tego przez historię,
aby nas Polaków w tych zawodach
wyręczyć. lm prędzej zacznie się
szukać szczerego rozwiązania pro-
blematu żydowskiego w zgodzie z
interasem narodu polskiego i ludno-
ści żydowskiej, tym lepiej będzie
dla żydów.

Błędnym jest zdanie pana Som-
mersteina, że w Polsce jest miejsce
dla wszystkich. W tym bowiem sta-
nie rzeczy, jaki się zaczyna wytwa-
rzać dzięki zrozumieniu przez Pola-
ków, że handel, rzemiosło i prze-
mysł, a więc miasta muszą się stać
polskimi, nie będzie już miejsca na

rzemiosło i prze-
mysł w talkich rozmiarach jak obec-
nie.

Tempo tej pracy nad spolszcze-
niem miast choć na razie powolne z
każdym dniem będzie, bo musi się
wzmagać. Dlatego o tej przyszłości
już dziś myśleć powinni przede
wszystkim: żydzi, jeśli szczerze, a nie
obłudnie pragną dobra dla swego
narodu i swej przybranej ojczyzny”.

Kto wygrał na loterii?
Stała dzienna wygrana 20.000 zł.

— 191072.

5,000 zł. — 7507. |
2.000 zł. — 14646,
1.000 zł — 7980 45375 61695

500 zł. —27435 27634 28437 58376

Pierwsza dzienna wygrana 5000 zł.
— 166908.

15.000 zł. — 87715,
10.000 zł. — 100006, 142618,
2.000 zł. — 8909 81810.
1.000 zł. — 12919 38221 141408

159094 166969,
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Sprawa „Kalendarza Narodowego"
przed Sądem Okręgowym

W. grudniu 1935 r. ukazał się na-

kładem koła grodzkiego Stronnic-

twa Narodowego w Wiinie „Wileń-

ski Kalendarz Narodowy” na rok

1936. Kalendarz został zaraz po wyj-

ściu przez Star
i

wytoczył sprawę karną przeciwiko

Bronistawowi Jungnikielowi, jako

rzekomemu redaktorowi odpowie-

dzialnemu kalendarza oraz prze-

ciwko p. Piotrowi Kownackiemu ja-

ko autorowi jednego z artykułów, w

którym, zdaniem Starostwa Grodz-

kiego zawarta były wiadomości iai-

szywe i mogące wzbudzić niepokój

publiczny. :

Wiaaomošė, która, wedle zdania

Starostwa Grodzkiego, miała być

"fałszywa, i budzić niepokój publicz-

„Jungnikiela.

ny miała treść następującą:
„Służbę tę peini Stronnictwo (Narodo-

we) nie od dziś, lecz od wielu lat i w służ-

bie tej migdy nie sprzeniewierzyło się gło-

szonym hasiom. Stąd wiara weń ludzi, stąd

zaułanie i moc, które umożliwiają przetrwa

nie najgorszych nawet prześladowań, a z

obozów izolacyjnych i cel więziennych

czynią szkołę oiiarnej siużby narodowej”.

Ponadto zakwestjonowane zosta-

ustępy artykułów, przeważnie
ów z legalnie wydawanych

i nieskonfiskowanych pism o nada-

niw obywatelstwa polskiego miliono-

wi żydów, o szeregu zaburzeń w Pol

sce, w wyniku których wielu ludzi

zginęło śmiercią gwałtowną. Wiado-

mość ostatnia dotyczyła m. inn. wy-

padków majowych roku 1926-g0

Wreszcie: uznane było za występne

następujące zdanie z pewnego arty-

Kkułu kalendarza, a mianowicie:
„Jak tam z Radą Miejską, podobno

mają ją rozwiązać, Słyszał pan? — Mogą

rozwiązać... sznurówkę Kowalskiemu od

buta — warknął zajadie stróż — a Wojtki

ły

żydowskie,  psiakrew, zapaiki sprzedali

Szwedom, sól i cukier  kartelom, Polskę

żydom...

Oskarżenie uważało, że w tym

ostatnim zdaniu zawarta jest fałszyj-

wa i mogąca budzić niepokój pu-

bliczny  'wialiomość o sprzedaniu

Polski przez rząd żydom.

W. pierwszej . instancji, Sąd

Grodzki, w osobie sędziego Bo-

cheńskiego, uznał wszystkie punkty

oskarżenia za udowodnione i skazał

Piotra Kownackiego na karę miesią-

<a aresztu i 200 zł. grzywny: z zamia-

ną w razie nieściągalności na 30 dni

aresztu. Bronisław Jungnikiel ska-

zany został na 6 tygodni aresztu.
Od tego wyroku zarówno p. Ko-

wnacki, jak obrońca osk. Jungni-
kiela, apl. adw. dr. Kodź, apelowali.

Rozprawa odwoławcza odbyła
się dnia 20 bm.

Na rozprawę wezwani zostali w

charakterze świadków jeden z funk-

<jonarjuszów Urzędu Śledczego oraz

dr. Zygmunt Fedorowicz.
Funkcjonarjusz Urzędu Śledczego

oświadczył, że na podstawie wymwia-
du ustalił, iż kalendarz był obstalo-

wany w (drukarni przez oskarżonego
Świadek dr. Fedoro-

wicz, wezwany na wniosek oskarżo-

mych, oświetlił działalność Stron-

nictwa Narodowego od czasu jego

powstania w ciągu 50-ciu lat i

stwierdził, że istotnie Stronnictwo

Nar. nieraz było  prześladowane,
szczególnie zaś silnie za czasów za-

borczych, z czego wynika, że twier-.

dzenie o ofiarnej służbie w  Stron-

nictwie i o jego prześladowaniu nie

iest wiadomością fałszywą. Na za-

ytanie obrony osk. Jungnikiela, dr.

edorowicz stwierdził, że jest mu

dobrze wiadome, iż w maju 1926 r.

ostwo Grodzkie skon-;
Urząd Prokuratorski;

były w Warszawie krwawe zajścia,

które zakończyły się śmiercią wielu

osób, jak również, że w ośrodkach

przemysłowych i w późniejszych

czasach zdarzały się starcia pomię-

dzy policją a robotnikami, nieraz z

wynikami krwawymi. Na zapytanie

'prokuratora, czy wiadome jest

| świadkowi, że „rząd sprzedał Ро!-

jskę żydom' — dr. Fedorowicz odpo-

wiedział, że... nic mu o takiej tran-
zalkcji nie wiadomo.

Świadelk (dr. Fedorowicz stwier-

dził również, że wbrew twierdzeniu

Sądu pierwszej instancji, Piotr Ko-

wnacki nie tylko nie miał żadnego

kontaktu z O. N. R., lecz, że prze-

ciwnie O. N. R. w Wilnie powstał

głównie na tle osobistej niechęci

niektórych b. członków Stronnictwa

Narodowego do pp. Kownackiego i łosię. ono.głoszonym„hasłom i.że-ma

Zwierzynskiego.
Prokurator popierał oskarżenie i

wnosił "o zatwierdzenie wyroku
pierwszej instancji.

Obrona osk. Jungnikiela wyka-
zywała, że Jungnikiel nie był redak-

torem odpowiedzialnym, gdyż de-

kret prasowy z r. 1919 niel przewidu-

je reaalktorów odpowiedzialnych dla

druków, ukazujących się rzadziej
miż raz na trzy: miesiące, a zatem

upada podstawa  odpowiedzialności
Jungnikiela i odpowiadać mogą je-

dynie bądź autor, bądź nakiadca.

Ponadto obrona wskazytwała, że

zakwestionowane przez oskarżenie
ustępy nie zawierają cech przet-

stępstwa, gdyż ąni są fałszywe, ani

też nie buazą niepokoju publiczne-
go. Jeżeli nawet podano ilość żydów

przyjętych do obywatelstwa polskie-

go, a przybyłych z Rosji, w ilości

nieścisiej, to jednak nie można tego

uważać za przestępstwo, gdyż obec-

ny premjer Składkowski sam oświad
czył w Sejmie, że przyjął do obywa-
telstwa 600 tysięcy żydów. Jeżeli ta

, wiadomość nie (była uważana przez

rząd za budzącą niepokój publiczny,
to nie może być uważana za taką
również podanie nieco większej

liczby. Również
wości, że w maju 1925 r. były w

Warszawie krwawe zajścia, oraz, że

Stronnictwo Narodowe: niejekno-

krotnie doznawało prześladowań.
W, końcu obrona podkreśla, że

identyfikowanie przez oskarżenie i

Sąd pierwszej instancji wyrażenia

| „Wojtki "żydowskie sprzedały Pol-
"'skę żydom” z wiadomością o sprze-
I й A
|daży Polski przez rząd nie jest uza-

sadnione, gdyż pod pojęcie „Wojt-

ków żydowskich” rozumie się sfery

popierające interes żydostwa, lecz

nie rząd polski.
Osk. Piotr Kownacki w dłuższym

przemówieniu ustalił prawdziwość

zamieszczonego przez siebie: zdania

Į? działalności Stronnictwa Narodo-

wego, o tem, že nie sprzeniewierzy-

| moc, która uniemożliwia przetrwa-

nia prześladowań, a także, że z obo-

zów. izolacyjnych i cel więziennych
wychodzą «członkowie Stronnictwa

nie złamani, lecz gotowi zawsze! do

ofiarnej służby. narodowej. Powołał

się przytym na konkretny fakt a-

resztowania w 1934 r. grupyj naro-

liowców, w tej liczbie i jego samego,

kiedy się później okazało, że aresz-

towanym nie postawiono żadnego

oskarżenia i przyczyną  aresztowa-

nia było jedynie zdenerwowaniel
władz po zabójstwie min .Pierackie-
go.

Sąd Okręgowy, w osobie sędzie-
go Borejki, postanowił w;yrok pierw

szej instanqi uchylić, Piorta Kow-
nackiego uniewinniė,
wa Jungnikiela uniewinnić ze wszyst

kich zarzutów, oprócz zarzutu za-

mieszczenia wiadomości o ilości ży”

dów, którym nadano obywatelstwo
polskie i skazać go za to na trzy ty-

godnie aresztu z. zawieszeniem.
Jak widać z powyższego wyroku

Sąd stanął na stanowisku, że jedynie

wialiomość o przyjęciu do obywatel-
stwa polskiego miljona żydów była
fałszywa i budząca niepokój pub-

liczny.

 

nie ulega wątpli--

 Iii iа

iiemcy motoryzują śię
Przemówienie Hitiera

Z Berlina donoszą:

Otwarcie wystawy  samochociej

odbyło się tu, jak corocznie, zwiel-

ką okazalošcią.

Kanclerz Hitler wygłosił mowę

inauguracyjną, w której wskazywai

jako najlepszy dowód postępu w

dziedzinie gospodarczej od chwili

objęcia władzy przez narodowych

socjalistów rozwój przemysłu samo-

chocowego. Od roku 1932 do dziś

produkcja samochodowa wzrosła

;lrzykrotnie a tym samym i ilość za-

| trudnionych robotników w tym prze

'myśle .Celem jednakże ostatecznym

do którego dąży dziś produkcja sa-

mochodowa jest stworzenie samo-

| chodu popularnego (Vilks wagen),

dostępnego w cenie dla najszerszych

warstw. ludności.
Kancierz wskazywał, że niemiec-

ka technika motoryzacji jest dziś

najlepsza na świecie, że samochody

niemieckie nie różnią się już dziś w,

niczym od zagranicznych. Niemiec-

kie autostrady mie ustępują zagra-

|nicznym. Kanclerz Hitler zapewniał,

żel w roku bieżącym dalsza budowa

autostrad finansowana będzie z do-
chodów ruchu samochodowego (spe-

<jalne opłaty.za przejazd przez au-

tostradyj. Kanclerz zapewniał dalej,

 

na otwarciu wystawy
samochodowej

że rozwój przemysłu samochodowe-
go będzie czynił i nadal postępy. Do
tego niezbędne jest uniezależnienie
dostaw surowców od zagranicy, lecz
Hitler nie wątpi, że i ta trudność bęr
dzie przezwyciężona.

„Rozwiązanie przyjdzie bo przyjść
musi — mówi: z zapałem kancierz.—
Człowiek, który potrali z prostego
seregowca w wojnie światowej
prowadzić do przewódcy wielkiego
narodu, potraii również i ten pro-
blem rozwiązać... Niechaj nikt nie
wątpi w moją siłę decyzji. Raz po-
wzięte plany zawsze przeprowa-
dzam w taki, lub inny sposób”.

Że problem uniezależnienia się
od surowców zagranicy znajcuje się
na najlepszej drodze dowodem tego
rosnąca produkcja i zbyt sztucznej
benzyny: i sztucznej gumy. Jeżeli
chodzi o te dwie produkcje to za
rok lub za dwa lata Niemcy staną
się już niezależne od zagranicy. Że-
laza i węgla mają Niemcy pod do-
statkiem. „Państwo narodowo-socja-
listyczne nie zamierza kapitulować
za żalaną cenę i w żadnych okolicz-
nościach, ani przed wygodą, albo
rozgoriczeniem, pewnych ludzi, ani

, też przed złą wolą niektórychNiem-
i c6w“.

Postepo prac nad klasyčikacją grtinidu
Prace związane z klasyfikacją

zaś Bronisła- gruntów, oparie na ustawie z marca

1935 r. ' rozpoczęte - zostały: we

wrześniu tegoż roku i dzielą się na

ldwie zasadnicze części; na prace

przygotowawcza, mające dostarczyć

planów, potrzebnych doklasyfikacji

oraz na właściwą klasyfikację.

Jeżeli chodzi o prace przygoto-

wawcze, to stwierdzić należy, że po

roku działalności komisyj klasyfika-

cyjnych wyłkonano przeciętnie 32,7

proc. wszystkich prac przygotowaw-

czch, przyj czym stosunek ten w po-

'Groźna sytuacja na U.S.B.
Żydzi dążą ao zamknięcia Uniwersytetu

Na dzień wczorajszy żydzi zapo-

wiadali, niema! otwarcie, zwianę me-

tod walki i przejście do ostrych form

demonstracji, która miałaby sprowo-

ikować do zajść.
Na decyzję powyższą niewątpli-

wie wpłynął między innymi fakt, iż

wobec dotychczasowej częstej ab-

wielu żydom, szczególnie na wydzia-

Mat. Przyr. grozi całkowita utrata

roku.
W. myśl zapowiedzi, dzień dzisiej-

szy obfitował w.cały szereg prowo-
kacyj, które w konsekwencji dopro-

wadziły do zawieszania wykładów
na rolnictwie i chemii.

Na wydziale chemii żydzi stawili

się gremjalnia na wykład z chemii

crganicznej prof.. Kamieńskiego ($. 9
rano), zajmując ławą miejsca po pra-

wej stronie sali, mimo, iż były one

uprzdinio zajęte kartkami przez

młodzież polską.
Mitodzież polska, chcąc dać do-

wód, że pragnie się uczyć, nie pod-
dała się i tym razem prowokacji, o-

puściła salę wykładową, udając się
do Pana Rektora, gdzie złożyła
podpisany, przez całą
chrześcijańską protest.
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Sosn-

kowski (z prawej) oglądają myśliwskie trolea.

sencji, na ćwiczeniach i wykładach,

młodzież i

 

Na Rolnictwie, na wykładzie prof.

Jantzena (godz. 10 rano) powtórzyła

się ta sama historia, Żydzi przyszli,

; zajmując prawą stronę sali.

dzież polska opuściła wykład, wysy-

łając delegację do p. Rektora, nato-
miast prof. Jentzen wykłady od-
„wołał,

Wykład prof, inż. Iwaszkiewicza
, (melioracje rolne) również się z tych
samych powodów nie odbył.

Żydzi, którzy na 1-szej godzinie
wykładu stali, na drugiej zajęli miej-
sca po prawej stronie i, pomimo ме

zwania profesora, odpowiedzieli, że
nie ustąpią.

Prof. Iwaszkiewicz, po stwierdze-
niu, iż wobec wyzywającego stano-

 

Miło- |

wiska żydów nie może prowadzić
wykładu, o czem zawiadomi Dzieka-

"ant Wydziału, wykłady zawiesił.

| Tych kilka skandalicznych wręcz

' faktów uniemożliwienia przez żydów
| odbycia się wykładów: na «dwu «wyr

| działach, mówi samo za siebie.

|  -«Młddzież dotąd daje dowody, że

* niej chce. doprowadzić do zamknięcia

Uniwersytetu, czekając jeszcze na

i bezwzględną reakcję władz U. S,B.,

! а15га jednak nauka w tych warun-
j kach staje się trudną.

Sądzimy, że władze zdecydowa-

nie wkroczą w te stosunki i nie do-

puszczą do nieobliczalnego w swych
skutkach wyfbuchu.

Najwyższy czas przerwać igranie

z ognie. (s) :

i

i
1
į
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| Już drugi rok toczy się sprawa o

pociągnięcie do  odpowiedzialności
karnej policjanta, który zabił w dniu

wyborów do obecnego Sejmu, tj. dn.

8 września 1935 r. śp. Antoniego
Mrówczyńskiego, członka Str. Nar.

Ponieważ sprawa ta kilkakrotnie
już e umarzana i następnie na

skutek zażalenia obrońcy: wznawia-

Ina, obecnie wpłynęła do Sądu A-

jpelacyjnego w Warszawie zażalenie
(pełnomocnika ojca zabitego, p.

; Władysława /Mrówczyńskiego —

| suw. K. Borowskiego na  postano-
wienie łowickiego sędziego okręgo-
wego śledczego, umarzające šle-
dztwo w sprawie  zabicia'śp. Anto-
niego Mirówczyńskiego.

Adwokat w zażaleniu podkreśla,
iż śledztwo nie wyjaśniło -wszech-
stronnie okoliczności sprawy: i opar-
ło się na opinii biegłego, stwierdza-

- BZIEGKO

IO wznowienie procesu
sprawie śmierci Ś. p. A. Mrówczyńskiego

jącego, że użycie broni było zgodne z
przepisami prawa, a więc w ten spo

|sób sędzia śledczy, pomijając fait
' zabicia  Mrówczyńskiego, umorzył

śledztwo i niejako uprzedził orzecze
'nie sądu wyrokującego, który! jedy-
nie może, a nie biegły orzec kwestię
brawności lub bezprawności użycia
broni, tym bańdziej, iż już uprzednio
w aktach sprawy stwierdzono, że
śp. Mrówczyński został postrzelony
już po dokonanej u niegoprzez poli-
cjantów rewizji, w momencie, gdy
się /oddalał, Wobec powyższego

adw. Borowski wnosi o uchylenie
zaskarżonego postanowienia i prze-
kazanie akt sędziemu śledczemu dla
skierowania akt sprawy na oskar-
żenie.

W. najbliższym czasie Sąd Apela-
cyjny wyda postanowienie w spra-
wie powylższego zażalenia.

POLSKIEW POLSKIEJ SZKOLE
GRANICAPOPRZYJ ZBIÓRKĘ NA SZKOŁY POLSKIE ZA

Komitety powodziowe powstają

Wobec panującej odwilży i top-

nienia śniegów. spodziewane jest ru-

szenie lodów na rzekach. W związku

z tym, powiatowe władze woj. wi-

„na Wileńszczyźnie
leńskiego przystąpiły, do organizo-
wania Komitetów « powodziowych,
które z początkiem marca r. b. będą
na stopie alarmowym. (h)

szczególnych województwach przed-
stawia się jak następuje: w woje-
wództwie: kieleckim wylkonano «20,1
proc. prac przygotowawczych, wi-
leńskim—20,Y, iubeiskim—23 proc.,
łódzkim 1 warszawskim—33,5 proc.,
nowogródzkim — 34,5 proc, kra-
ikowskim — 35,7 proc., białostockim
-— 39,2 proc, wyłońskim — 41,8
proc., poleskim — 44.3 proc., stani-
sławowskim — 51,8 proc., lwow-
skim — 62,7 proc, oraz tarnopol-
skim 63,6 proc. Wi szeregu powyż-
szym pominięte zostały  wojewódz-
twa zachodnie, gdzie ze względu na
istniejący; w dobrym stanie kataster
gruntowy, prace przygotowawcze
były mniejsze i już są na ukończe-
niu. W celu przyśpieszenia prac
przygotowawczych oprócz zwykłych
|metod stostje się również metodę
aerołotogrametryczną, t. zn. zdjęcia

' fotograłiczne przy pomocy samo!
|tów. Metoda ta jest szczególnie sto-
sowana tam, gdzie nie ma katastru
$runtowego, tj. w woj. centralnych i
wschodnich i gdzie przygotowanie
planów wsyimaga znacznie większe-
go nakładu pracy.

Przechodząc z kolei. gdo «mówie-
aia właściwych prac klasyfikacyj-
nych, zaznaczyć należy, że prace te
;w początkowym okresie muszą po-
e oc wolniej od -sta-
nowiącyłch ic stawę prac -
gotowawczych. at

Ogółem w ciągu roku prac komi-
;syj sklasylikowano  3.626.863 ha, to
* waaczy 14,Tsproc. obszarów gruntów
objętych - klasyłikacją. *W poszcze-
gólnych „dzielnicach sklasyfikowano:

jj wschodnich i 5 powiatach

   

obszaru, w. woj. zachodnich
proc. oraz.w woj. południowych 18
proc.

A

jazd min. Goeringa
; АВОЛА\ИА:221 AV dniuweozo-

rajszym, po kilkudniowym pobycie w
Polsce, premier generał Goering w
jechał do Berlina. `
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Składanie zeznań
6 dochodzie

W nadchodzącą sobotę, dnia 27 b.
m., mija ostateczny termin składania
zeznań o dochodzie za rok podatko-
wy 1936 przez osoby fizyczne. Płat-
nicy nie prowadzący ksiąg handlo-
wych, a więc wolne zawody,drobni
przedsiębiorcy i t. p., muszą złożyć
formularze zeznania we: właściwych
urzędach skarbowych, pod groźbą
narażenia się na nieuwzględnienie
wyjaśnień w razie uchybienia wyżej
wymienionego terminu.

Równocześnie nastąpić musi wpła
ta zaliczki w wysokości połowy po-
datku przypadającego od deklaro-
wanych sum odu.

Zwolnienie z aresztu
W dniu wczorajszym został zwol-

| niony z aresztu palacz Domu Akade-
,mickiego, Fijałkowski, zatrzymany
w związku z rewizją, przeprowadzo-
ną przed kilkoma dniami w Domu

| Akademickim. (s)

| 
i

pi ab
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Podniosłą akademię uczciło Wil-
«no dnia 21 b. m. w sali przy kościele
Ostrobramskim pamięć  Karmelity
Bosego O. Rafata Kalinowskiego,|
„którego życia i działalność  przypa-
dająca na epokę powstania stycznio-
wego, dziwnie się złączyło z naszym
miastem. Urodzony w 1835 r. w Wil-
nie, dziecinńe i młodzieńcze lata
spędził tutaj, gdzie pobierał nauki w
Instytucie szlacheckim, poczem w
dnstytucie agronomicznym w Hor-
kach, a wreszcie w Wyższej szkole
anżynierii wojskowej w Petersburgu.
Po skończeniu tej uczelni, jako je-
den z najzdolniejszych wykłada na
niej matematykę, potem buduje for-
tyrdronstadtu i koiej żelazuą w o-
ЖоНсу Kurska. Powstanie zastaje go
w. Brześciu Litewskim w stopniu ka-
pitana inżynierii. Natychmiast zgła-
«sza «dymisję 2 "wojska rosyjskiego,
zrzuca: mundur sztabowca,przekre- (
śla-świetną «karierę stojącą przed
nim i wstępuje w szeregi powstań-
cze. W skład rządu narodowego w
Wilnie wchodzi Józeł Kalinowski w
czerwcu 1863 roku. „Skazany przez
sądy carskie na karę śmierci, na-

afała Kalinowskiego
wowym nakazem każdej owocnej Ostrobramski i „Lutnia”* pod batutą
działalności społecznej, politycznej, p. prof. Leśniewskiego wykonały kil-
czy jakiejkolwiek innej, mającej ka pieśni, między innymi Kantatę
pewną społeczność na celu. Głębo-
kich referatów wysłuchała publicz-
ność w skupieniu.
Program akademii uzupełniły pro-

skego pod batutą Kompozytora.

kowy tej akademii zostawił nieza-
dukcje muzykalne p. Alfredy Biel-|tarte wrażenie na uczestnikach.
skiej, pp. Stankiewicza, prof. Leś-| Szkoda, że sala Ostrobramska nie
niewskiego, Fanadelli'ego, wokalne|zdołała pomieścić wszystkich, któ-
— pp. Romanowskiego i Katina, de-| rzy pragnęli wziąć udział w tej*uro-
klamacje p. Medejszówny. Chóryczystości.

Odnawianie świątyń katolickich
„Staraniem duchowieństwa, w cią- "stanie odnowionych kilkanaście za-

$u ub, roku na terenie Archidiecezji bytkowych kościołów oraz około 30
Wileńskiej „odnowiono gruntownie świątyń, położonych w woj. wileń-
około 50 świątyń katolickich. skim, nowogródzkim i częściowo

Z wiosną r. b. przy wydatnej po- białostockim. (h)
mocy władz konserwatorskich z0-

Fatalny Nr. 148...
SKAZANIE ŻYDA - KOMUNI STY NA 8 LAT WIĘZIENIA.

JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Ponowny wzrost zachmurzenia i obfitsze

| opady, początkowo w postaci śniegu, póź-

niej deszczu, zwłaszcza w zachodnich dziel-

nicach Polski,
Po nocnych przymrozkach w ciągu dnia

czci O. Rafała układuprof. Leśniew- 2 odwiiż. Najpierw umiarkowane wiatry po-

(dudniowe i południowo-zachodnie, a.po tym

Wysoki poziom artystczny i nau-, dość silne i porywiste — zachodnie.

Z MIASTA.
— Minister Kościałkowski w Wil-

mnie, lo Wilna przybyt p. minister
"opieki społecznej, Marian Žyndram-
Kościałkowski.
— Krzybycie nacz, Kuncewicza.

Wzorajsprzywyłł do Wilna naczelnik
wyciziatu- w departamencie budow-
nictwa Spraw "Wewnętrznych, inž.

Kuncewicz, który ziusirowai roboty
miejskie w Wilnie oraz oabył nara-
aę z urbanistami, (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Rynki Drzewny i Zarzeczny

nie będą ziikwiaowane. Na ostat-
nim posiedzeniu Iiomisji Gospoaar-
zarządu +miejskiego, postanowiono
nie likwidować rynków Drzewnego i
Zarzecznago,cobyło w.projekcie, (hj

HANDEL 1 PRZEMYSŁ. |

lea. i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj,

jutro i w czwartek bież. tygodnia dane bę-
dą trzy ostatnie przedstawienia komedii W.

Szekspira „Poskromienie złośnicy”.

— Nowa premiera teatru, która dana
będzie w końcu bież. tygodnia, zapowiada

wystawienie oryginalnego utworu, ostatnie-

go laureata nagrody Nobla, amerykańskie-

go autora Eugeniusza O'Neila p. t. „Anna

Christe'. Nad.nowością repertuaru pracuje

oddawna zespół teatru pod reżyserskim

kierunkiem Wi, Częngerego. Nowa oprawa

dekoracyjna projektu W. Makojnika,

— deatr muzyczny „Lutnia”*. Występy
Z. Lubiczówny. „Brodway** po cenach pro-

pagandowych. Dziś po raz ostatni „Brod-

way” z muzyką, śpiewami i tańcąmi, Jutro

ostatnia nowość, melodyjna op. Józefowi-

|cza „Księżniczka błękitu”. Ceny propagan-

| dowe.

— Słynny zespół baletowy Joossa w
Wilnie. Po tryumialnym objeździe -całej

k£uropy i Ameryki, siynny zespół baletowy

joossa przybywa do Polski i wystąpi 26, 27

i 28 b. m, w teatrze muzycznym „Lutnia,

— Teair Literacko - Artystyczny „No-
wości. Dziś po raz drugi program rewiowy

p. t „Kobiety, róże i kolce”,

Berel Bekier, karany już kilka- nego dowodu osobistego, na nazwis- — Piekarze domagają się nowej Z za Kótar Studiostępnie „ułaskawiony”, przebywa 10
łat robót w katordze syberyjskiej.
Po powrocie do kraju w r. 1874 jest
jakiś czas nauczycielem księcia Au-
gusta Czartoryskiego, wreszcie wstę
puje w roku 1877 <do Zakonu OO:
Karmelitów i umiera dnia 15 listo-
pada 1907 r. w klasztorze w Walio-

krotnie za propagandę komunistycz-
nąi przynależność do K.P.Z.B., sta-
nąi znów przed Sądem, oskarżony
o sprawowanie wybitnej roli w partii
komunistycznej na terenie wileńskim
i grodzikim. Jako taki, jeździł przez
zieloną granicę, naturalnie do 7. 5. wicach w. opinii świętobliwości. Cia-

ło jego spoczywa па «cmentarzu kla-

R. — na przeszkolenie. By ujść
pościgu władz, używał stałszowane-

i ° ;podwyżki cen chieba. Stala zwyžka

lo, goyżdowódiim nosił Nr.seryjny|gn maki i braj jej podažy na rynek
148 — znany z'szeregu procesów ko- id speros, at
munistycznych. Cała paczka blan- |P ża ida NEAGA d
kietów z tej serii zginęła w tajemni-|W9' ‚ © względi ło a = y
czy sposób z drukarni państwowej. tuację, wozoraj.odbylo się zebranie

Sąd skazał Bekiera na 8 lat wię- Związków Piekarzy, na którem oma-
zienia. W  Il-ej instancji wyrok po- ii ias Moso sta-
rua (In) |nowisko właścicieli piekarń.

sztornym w Czernej pod Krakowem.
W ostatnich czasach rozpoczęto pro
ces beatylikacyjny tego Sługi Boże-
$0 1 jest „nadzieja wyniesienia tej
icznej postaci, wa w epoce.

naszych tragicznych zmagań z na- Trwający od listopada ub. r. za-
jeźdźcą, na ołtarze. tar$ mięcizy, sklepami gotowego obu-

Akademia urządzona ku Jego wia a szewcami chałupnikawi, został
czci miala przypomnieć Wilnianom, zlikwidowany. Kupcy żydowscy; na-
czem była postać O. Rafała i miała
ząchęcić do współpracy nad sprawą'

beatyfikacji Sługi Bożego i dziecka
Wilna, —Zagaił je O. Benedykt Kar-
melita tłosy. Obraz życia i działal-
ności “O. Rafała przedstawili pp.
mgr. Henryk Chmielewski i prof. dr.
„Emilian .Ostachowski. Wi przemó-
wieniach swoich uwydatnili działal-
ność "O. Ralała, zwłaszcza wśród
skazańców na Syberii, i podkreślili
ie momenty w życiu O. Rafała, któ-
redzisiaj ze względu na «stosunki w

rozmowy: przedstawicieli władz pol-
skich i łotewskich w sprawie spławu
na Dźwinie. Narady te miały na celu
obronę interesów polskich ekspor-
terów lirzewa, korzystających z

ге ‹ мы + rzelki Dźwiny jako „drogi..wodnej,
= «żyjemy, wymagają .przemy- ponieważ rozeszły się „pogłoski, że

: X й władze łotewskie w połowie*marca
Prof. Ostachowski omówił testa- b, r, zamierzają unieruchomienie

ment O. Rafała, który się streszczał spławu drzewa na Dźwinie, a to w
w miłości bliźniego, będącejRodela” |

 

MISTRZOWIE. NART.

gera (jakby mało było bezrobotnych
Polaków!) przy sporządzaniu list
płac robotników, zatrudnionych przy
robotach miejskich Funduszu Pracy.

Singer, sprawując ten urząd przez
lata 1933 i 1934, za pomocą szeregu
machinacji, jak to: stwarzanie fik-
cylnych pozycji wydatkowych, przed

/|stawianie do kasy, Zarządu Miejskie-
go rachunków do opłacenia, na któ-

|jGroźna choroba
Wąglik szerzy sią

WIEJKA. W gminie wojstom-
skiej, pow. wilejskiego, pojawiła się
groźna choroba zakaźna bydła ro-
gatego — wąglik (karbunkuż). W
iolw. Hałewszczyzna padło z tej cho-
roby 5 krów. Władze sanitarne przy
stąpiły do walki z tą chorobą, Wy

  
   

4
Gwiazdy narciarstwa: Briger Ruud,
i Niemka Christel Cranz, która trzy-;
krotnie zdobyła mistrzostwo świata
w jeździe na nartach, na zawodach

w Chamonix. gorącym uczynku kradzieży końskich
ogonów osobnika, który nie chciał

 SOYEOP ZZ WWR jawi swego nazwiska. Poszko-

LIDA, W Suczkach, gm. żyrmuń-
skiej, Wiktor Tomasz przyłapał na

Ostatnio przeprowadzone zostały

Żydzi przestraszyli się spółdzielni
ZAWARCIE UMOWY ZBIOROWEJ PRZEZ SZEWCÓW.

straszeni powstaniem dwóch. spół-
dzielni szewckich, *zgodzili się, po
długich targach, na podpisanie nowej
|smowy zbiorowej, w której stawiki
płacy zostały podwyższone. (s)

Narady polsko-łotewskie
w Sprawie Spławu na rzece Dźwinie

związku z budową hydroelektrowni
w pogranicznym Kegums.
W wyniku marad» ustalono, że

„władze łotewskie nie mają zamiaru
,wstrzymywania ruchu na Džwinie,
przy czym oświadczyły, one: że gdy-
(byi zaszła potrzeba wstrzymania na
jpewien czas ruchu na Dźwinie, to
|eksporterzy «polscy za poniesione
straty otrzymają odszkodowanie. (h)

 

(. Oszukiwał Magistrat i robotników
| ŻYDOWSKIE SZTUCZKI URZĘDNIKA DEFRAUDANTA.

„Zarząd Miejski m. Pińska zatru- re to rachunki już był pobrał pie- ścijańskiego Związku Zawodowego
dniał. niejakiego Jakóba Josifa Sin- niądze i t. p. — zdefraudował około Malarzy w Wilnie, przy ul. Metro-

4 tys. Żeby się trudniej było zorien-
tować w jego „buchalterii”, prowa-.
wadzii rozmyślnie chaotyczne ipo-
zbawione miejscami wszelkiego sen-
su zapisy w księgach.
Nadużycie sprytnego żyda wylkry-

to i Sąd Okręgowy. skazał. go na 2
lata więzienia i 5 lat pozbawienia
praw. Sąd Apelacyjny. wyrok po-
wyższy zatwierdził. (ln).

zakaźna bydła
w pow. wilejskim
dano zakaz wywozu bydła z tejoko-.
licy oraz czasowo zamknięta została
mleczarnia w Halewszczyźnie, Rów-
„noczešnie: poddano obserwacji lekar
| skiej ludność miejscową, gdyż wąg-

Zebrani piekarze postanowili do-
magać się dalszej zwyżki cen na pie-
czywo, przedkładając obecnemu na
zebraniu „przedstawicielowi Staro-
stwa odpowiedni memoriał. Jak się
dowiadujemy, władze administracyjne
uwgiędniając stałą zwyżkę cen mą-
ki, postanowiły w przyszłym tygoć-
niu zmienić dotychczasowy cennik
na pieczywo, (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd „Akademickiego Koła

Łodzian w Wilnie zawiadamia swych
członków, że doroczne walne zebra-

r. b, w pierwszym terminie o $
11, w drugim o godz. 11 min. 30, w-
lokalu Poiskiej Macierzy Szkolnej,
ul „Wileńska 23 m. 9.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Na Środzie Literackiej dnia 24

lutego, o gocz. 8.15 młody literat
francuski, p. Andrć Guibert Lassalle,
prezes koła wielbicieli Verlaine'a w
Paryżu, wygłosi prelekcję w jęz. iran
cuskim p. t. „Paul Verlaine et son
sortilege'. Interesujący temat nie-

|wątpliwie zgromadzi na „Środzie
|literackiej' stery literacko - arty-
styczne.

| SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie Zw. Zaw. Malarzy.

W środę, 24 lutego, o godz. 5-ej wier-
czorem odbędzie się zebranie Cze,

 
ł

politalnej 1.
RÓŻNE.

— Podziękowanie. Księdzu Dyr.
Aleksandrowi Mościckiemu Oddział
im. Ś-go Krzysztoła K.S,.M., w imie-
niu całeśo rzemiosła Wileńskiego,
tą drogą składa serdeczne podzię-
kowanie za przeprowadzone!w dniacn
od 17 do 20 b. m. w Kościele O.O.
Bonifratrów Rekolekcje.

Jednocześnie Oddz. im. Ś-go Krzy-
sztofa dziękuje pp. P. M, Puciato i
J. K. Faprockiemu za wygłoszone na
miesięcznych zebraniach ciekawe ok

‚ сгубу.

WYPADKI.
— Oliara šlizgawicy. Na ulicy Raduń-

skiej poślizgnęła się i upadła na chodnik
54-letnia U. Chodkiewiczowa (Forsztadt Ste-

„fański 5), która uległa złamaniu nogi i silPan ° %
lik est groźny i dla ludzi. inemu wstrząsowi mózgu. Ofiarę ślizgawicy

Szczotkarz, kradnący ogony końskie
dowany, przy pomocy sąsiadów, spro
wadził złodzieja przemocą do policji,
która ustaliła, ża jest to siew

, Lody, Antoni Łukaszewicz z powoda
| szczotkarz.

pogotowie .ratunkowe przewiozło w stanie

b. ciężkim do szpitala św. Jakóba.
— Przez pomyłkę zatruli się. St. Kuź-

niecówna (Saraceński 10), L 26, zamiast le-

| karstwa, napiła się trucizny,

į — 12-letni Henryk Perski (Krupnicy 3)
przez omyłkę, zamiast wody, napił się esen-

cji octowej.
Obie. ofiary „pomyłek* pogotowie ra-

tunkowe odwiozło,do szpitala miejskiego. (h)

— Pobicie właścicieli mieszkania. 20-go
{

Stronnictwo Narodowe > m. Jan Huryń (Horodelska 11), powró-

ZARZĄD OKRĘGOWY.
Ref. legitymacyjny Okręgu Wileś-

skiego S$. N. zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
leży zamienić na nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół,
W Wilnie wymiana odbywa zie

codziennie w lokalu Mostowa 1 oraz
wewtorki i piątkiod g. 18—20 w
lokalu S. N. przy ul. Sołtańskiej 30.

Cena legitymacyj normalna t zł..
dla bezrobotnych 50 gr. |

BEZWZGLĘDNIE wstrzymać

marca 1937 r. — Prenumerata

meraty „DZIENNIKA WILEŃSKIE

OD ADMINISTRACJI
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJSCO-
WYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenu-

*, będziemy zmuszeni

przesyłkę pisma z dniem 1-go

miesięczna wynosi zł. 2 gr. 50.

 

*ciwszy w stanie pijanym do mieszkania,
gdzie mieszka w charakterze  sublo-

katora, pobił właścicieli mieszkania —

małżonków Niedźwieckich oraz zdemolo-
|wał mieszkanie. Zadane uszkodzenie Niedź-
I wieckiej zalicza się do kategorii ciężkiej.

iHuryna zatrzymano.

{ — — Spadła ze schodów koś. św. Rafała.
Niejaka E. Berwanisowo (Wiłkomierska 48)
l 56, podczas schodzenia ze schodów kos.
św. Rafała liznęła się i stoczyła się na

ziemię łamiąc żebra i rękę. Skierowano ko-

bietę do szpitala św. Jakóba. (h)

nie A,K.Ł. odbędzie się dn. 28lutego |

DZis WIELKI KONCERT W „ROMIE"
Dziś t. jj we wtorek dn. 23.II o godz.

20,00 odbędzie się w”sali Domu Katolickie-

g0 „Roma“ (Nowogródzka 49) wielki kon-

cert publiczny Orkiestry Polskiego Radia

pod dyr. Mieczysława Mierzejewskiego.

W programie: wykonanie koncertu na

dwa fortepiany — wybitnego polskiego

kompozytora Romana Maciejewskiego w

wykonaniu kompozytora i Kazimierza Kran

ca, F. Couperin'a „Koncert w stylu teatral-

nym“ w opracowaniu Cortot, Gabriele

Faure fragmenty symioniczne z muzyki sce-

nicznej do dramatu „Shylok”*, R. Straussa

„Figle Sowizdrzała”, oraz Ravela 'I-sza

Suita z baletu „Dafnis i Chloe". Dochód z

| koncertu przeznacza Polskie Radio na Ko-

lonie Letnie dia dzieci polskich z Niemiec,

organizowane przez Polski Związek Za-
chodni.

WIELKI KONKURS RADIOWY DLA WSI
Wieś polska rozumiejąc coraz bardziej

znaczenie radia dla swego własnego roz-

woju kulturalnego i materialnego daje też

 
* coraz więcej radiosłuchaczy i radioabonen-

tów. Mamy ich już przeszło ćwierć miliona.

Ale to jeszcze za mało wobec dwu-
| dziestokilkumilionowej rzeszy włościaństwa

polskiego, W każdej jednak wsi Polskie Ra-
dio posiada już swoich przyjaciół i odda-

nych bezinteresownych propagatorów.

Aby zachęcić tych właśnie przyjaciół

wiejskich i dać im możność zdobycia -cen-

nych nagród — Polskie Radio zorganizowa-

ło Wielki Konkurs Radiowy dla wsi.

Co należy uczynić, aby zdobyć jedną z

500 nagród, przeznaczonych na ten kon-
kurs?

A Każdy mieszkaniec wsi, dalej każda
gmina wiejska (jednostka administracyjna),

każda gromada wiejska, świetlica lub dom
ludowy, każda wreszcie organizacja wiej-

ska może zdobyć jedną z cennych nagród,
o ile w czasie od 15 lutego do 1 maja, zaj-

mie się zjednywaniem nowych radioabonen-

tów. Spis pozyskanych abonentów, zesta-

wiony dokładnie według wzoru podanego

na afiszu, z podaniem ich nazwisk, adre-

sów, datą zarejestrowania, numerem radio-

abonamentu, oraz podaniem urzędu, gdzie

nowy abonent został zarejestrowany (co

musi być przez niego poświadczone własno-
ręcznym -podpisem), należy nadesłać pod

adresem „Polskie Radio“, Warszawa, -Ma-

zowiecka 5, z napisem na kopercie: „Wiel-
ki Konkurs Radiowy dla wsi”, Należy pa-
miętać o podaniu własnego nazwiska; do-

kładnego adresu, numeru abonamentu i

urzędu pocztowego, gdzie się jest zareje-

strowanym,

Na konkurs powyższy Polskie Radio

przeznaczyło szereg cennych nagród, jak:

żywy inwentarz (konie ;krowy, nierogaciz-
na, drób), radioodbiorniki lampowe bate-

ryjne, wirówkę, brony, pługi, rowery, gra-

molony, 5 książeczek  oszczędnościowych

K. K. O. z wkładem 25 zł. każda, worki
pas zboże na zasiewy, 25 kompletów na-

sion, 5 kompletów drzewek owocowych, 40
; worków 20 proc. soli potasowej, 50 słucha-

; wek radiowych, 100 kos elektrycznie harto-
t wanych, 50 aparatów do golenia, 50 kom-
pletów nasion warzywnych i pastewnych,

50 prenumerat kwartalnych czasopisma
'„Antena”, pudełka kieszonkowe do tytoniu

i tod.
Ścisłe dane, dotyczące konkursu podają

plakakaty, rozesłane do wszystkich gmin,
urzędów pocztowych, organizacji społecz-
nych i t. p.

Podkreślamy, że listy konkursowe win-

ny być przysłane do Polskiego Radia naj-

później do dn. 15 maja b. r. po czym Sąd
Konkursowy przyzna nagrody tym, którzy
|edaaii największą ilość radioabonentów.

 

Ofiary
złożone w administracji „Dziennika Wil!"

Za słuchanie koncertu Kiepury -— skla-
4а &а „Inžyniera“ p. M. Wolbek zł, 3—,



MONUMENTALNE ARCYDZIELO realizacji ABLA GANCE'a

WIELKA MIŁOŚĆ
BEE THOVENA
SONATA KSIĘŻYCOWA ; ... W roli

gł. Harry BAUR
liustracja muzyczna w wykonaniu Paryskiej Orkiestry Symfonicznej

Nadprogram: Dodatek koiowy p t.: „Słodka parada*
Najpiękniejszy z dotychczasowych koiorówek

CGIIN© Kolosainy sukceaa Johny Weissmuller
w największym filmie egzotycznym

Ucieczka TARZANA
 

Polskie Kino |

ŚWIATOWID
W podwójnej roli ciotki, Kazole i Ua
Bebbsa światowej sławy komik europejski PAUL KEMP,

Beztroska atmosfera kawałów studen ckich. Nieustanne ay śmiechu 8
 a

 

  

  

   

  

  

 

Okazja taniego kupna naczyń od 15 lutego do 1 marca
WYPRZEDAŻ RESZTEK WYSORTOWA:.

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO
J PORCELANY| |P/OR WIECZNYCH

 

  
 

 

 

 

Porazypierwszyw Wilnie arcywesoła słynna angielska r. sELIOS

«nem „Ciotka Karola"
EŃ 33

 

Gigantyczny film o ludziach posiapających serca i nerwy ze stali

Miilonowa realizacja CECIL B, de MILLE'a'

Gary Соорег
„.Niezwyciężony Bill

(BUF O BILL

ać program

 
"Pierwszyiosi ostatni

seans (0 godzinie
=. 10.15 wiecz.)

Aby dać możność wszystkim obejrzeć ten wyjątkowy

Tylko dziś i jutro

po cenach zniżonych

Ogród Allacha

arcyfilm w bar-
wach naturalnych

—ч

„НЕ|.|0$"  

 

 

 

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 23 lutego.

6.30 Pieśń poranna, -Gimnastyka. Muzy-
ka z płyt. Dziennik poranny. Informacje i

giełda. Muzyka na dzień dobry. 8.00 Audy-
cja dla szkół, 11.30 Audycja dla szkół, 11.57
Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Koncert okr.

Kolejowego Przysp. Wojskowego. 12.40
Dziennik południowy. 12.50 Jakie kury ho-

dować — pog. 13.00 Muzyka popularna.

15,00 Wiadomości gospodarcze. 15.15 Kon-
cert reklamowy. 15.25 Życie kulturalne.

15.30 Odcinek prozy. 15.45 Muzyka polska.
16.00 Z litewskich spraw aktualnych. 16.10
Wieniawski — Romans z koncertu skrzyp-

cowego. 16.15 Skrzynka P. K, O. 16.30 Kon

cert chóru męskiego „Dzwon”. 17,00 Dni

powszednie państwa  Kowalskich—powieść.

17.15 Pieśni Józefa  Marxa w wyk. Anieli

Szlemińskiej, 17.50 Monolog. 18.00 Pogadan-
ka aktualna. 18.10 Sport w miastach i mia-

steczkach. 18.20 Wielka improwizacja Ada-

miła Nitra — aud. muzyczna. 20.00 Poga-
rad Górski prof. USB, 18,45 Beethoven —
Prometeusz uwertura. 18,50 Pogadanka ak-

tualna. 19.00 Kino, a młodzież. 19.20 Nitra
miła Nitra — audy. muzyczna. 20.00 Poga-
danka muzyczna. 20.15 Koncert symfonicz-

ny. 21.00 Dziennik wieczorny i pogadanka  
 

 

   

 

 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

  

I PROPAGANDOWA SPRZEDAŻ SERWISÓW KATERNAM'S Е SEE
: ktualna. 22,30 Od fabryki d: jeści —

Jedyna w Wilnie Sak. hurtownia szkła, fajansų, KANWUSKA Mariena DIETRICH i Charies Boyer zzo 51 asast ci

DL „I. ODYNIEC * "LEMALICKA pe | T | 65064; vaid ka
WILNO |.00000000000000002 STUDENTKA a

ul. WIELKA 19 TEL. 4-24 ul. MICKIEWICZA 6. „Futro męskie MIESZKANIA $ udzieli lekcyj, najehet- TPS anooi a7——7—>—————>-—5

Serwis stołowy fajansowy 32 części zł. 24,50.—. Serwis por- s dobrym stanie zg I POKOJE $ niej uczennicy (jezyk й PRACA
celanowy do kawy 15 sztuk za zł. 8.50—. Na Prowincję wy- poiekah R100000000000000000000 Akin „Własna me- |Ż, POSZUKIW,Ą OGŁASZAJCIE SIĘ

syłamy za zaliczeniem. owym do  sprzeda- ———————-  |toda stworzona prakty- |***%%0000000000000%

== AEK ы : nia. Królewska 1—8.| BIURO ką. Zgłoszenia WERE 77 PANIENKA. W. „DZIENNIKU WILEŃSKIM.
: „UNIWERSAL“ 2 > Sub; SB nojaca BMS ża ść

a ez mže adres. +, NTA ITTTRAKAI

| i R Šakos ZZA, 4 Ža edi I aa М Ё:-“- WDOWAi 1 = 0 o RASA ‚
Zegary, zegarki, budziki, | у mieściu. Adres w Ad- mieszkania i pokoje ciami: PORMEKIGE = OGRODNIK, & trojgiem dzieci, w

GWARANT. PIERWSZORZ. FIRM ministracji „Dz. Wil.” |od aich | Iastytut cy do dzieci. Łask,o- obeznany we wszyst- wieku szkolnym, zpo-

2 Najlepsze kupisz“ — tej rady użycza i MLADSSLAH ; |do luksusowyc Gernanist li ferty do adm. „Dzien. kich gałęziach ogrod- wodu choroby i nę-
e " Mak BORKOHSKI | Zakład optyczny Į Wileńk,' dla„A. B," nictwa, z dobr. świa- dzy, prosi o pomoc.

innym — kto kupi HILNO, MICKIEWICZA 4 Z-k Św. Michalski Nr-| Tamże adres. (3) dectwami, poszukuje Adres w admin. „Dz.

w. JUREWICZ a: s) NAUKA 10 a 2 SEA T posady. Mam szcz2e-| Wilefiskiego“. -

u w winie онооеоиоовнесионео; A PÓSZUKUJĘ  turożow owoowyhj |GINIE |
(b. mistrz Firmy P. Bure) KUPNO : ‚ tęz|. STUDENT USB OAZAIe doprowadzam |z głodu i strasznej
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FANATYK|
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

tą nie powinna go była przekony- |chu
"źrenicach lbłysnęło słabe światełko

Nie poruszył się nawet. Stał obok,
patrząc na nią zdziwionym trochę
zmieszanym głosem.

Natalia była blada. Jej ręce pra-
cowały szybko i sprawnie, podczas
gdy w głowie się tłukły straszne
myśli.

Co ja robię?! — z przerażeniem
wołała w duchu. — Pakuję mu wa-
lizki, ułatwiam ucieczkę... A jeśli na-
prawdę zdąży uciec... Nie, nie, to
się nie może stać!... Muszę lecieć na
'dół zawiadomić policję póki czas...
— Dziękuję powiedział о-

chryple. Bunder. Chrząknął parę ra-
zy. — Tyllko widzisz... to nie ma
sensu. Oni tu wcześniej będą...

pewno.
— Więcuciekaj! W tej chwili! —

rzuciła porywczo i przestraszyła się
swoich słów.
— Matka jeszcze żyje...

czekać...
Było w tym powiedzeniu taki o-

grom martwej stanowczości, iż Na-
talia zrozumiała, że prośby, tłuma-
czenia i wszelkie próby. sprzeciwu

na

Muszę

nie odnosiły żadnego skutku. Zresz-'

„|

 

wać. Jeśli kochała tamtego, musia-

 

nie rozumiejąc,

Patrzał na nią, położył kanapkę ty,
|na talerzi zapytał: |
— Dlaczego?

 

Spuściła głowę, połykając wzbie-
rające łzy.

Dłuższy czas na nią patrzył, nic

‚ «w ' niezupełnie

Potem jego wargi
rozciągnęły się w głupowatym uśmie

przyłtomnych

abyś podtrzymywał nadal о-
kropne oskarżenie! Powiesz, že to
wszystko nieprawda... powiesz....
— Nic nie powiem! wrzasnął, —

Siedzę tu zupełnie sam, znienawi-
dzony, prześladowany! Nie ma przy
mnie żywej duszy, nie ma nikogo,
kto by się o mnie zatroszczył, za-
pytał, co mi jest!.. Sam się męczy-
iem i nagle tyś przyszła... Myślałem
już, że nie doceniałeni,. że jesteś

trzymała,a

Sa .

 
No, nieichże się

— Umiera?
blednąc.
— R

bie...
tym bardziej, że...
prawdę ciężka.

pan opanuje,
sytuacja jest na-

zapytał Bunder

minął i chora go wy-
serce jest

słabione, przy tym wiek...
zbliżył się do stołu i zapalił papiero-

W. tych warunkach wiedza

bardzo o-*
— Lekarz

ła zrobić wszysiko, by; tego jak naj-
dłużej zatrzymać.
Tak myślała, czując jednocześnie,

że się nigdy nie zdobędzie na taki
czyn mimo bezgranicznej miłości do
Jarowego...

Poszła do pokoju Bundera, przy-
niosła z szafy kilka potrzebnych rze-
czy, które on przeoczył, Wkrótce
walizki były spakowane i stały w
kącie gotowe do podróży.

Potem ugotowała herbaty, zro-
biła parę kanapek, zmusiła go do
jedzenia. Zdawało się, Bunder dziś
w ogóle nic nie miał w ustach.
— Jesteś bardzo dobra — po-

wiedział, — Nawet nie przypuszcza-
łem, że aż tak dobra... Tego ci nigdy
nie zapomnę...Słuchaj,Nato, „ożenię
się z tobą, gdy wrócę.
— Z tym już... skończone... na

i zgasło po chwili.
" — Ach, tak.. — powiedziałbez-
wdzięcznie. I jeszcze raz powtórzył:
— Ach; tak....
— Po coś to zrobił, Ludku?

zapytała cicho. — W podstępny ni-
kczemny sposób wyrządziłeś strasz-
ną krzywdę człowiekowi, który nie
uczynił ci nic złego, a myślał tylko
o spełnieniu obowiązku.. Nie, Lud-
ku, jeśli do takich rzeczy jesteś
zdolny, to nie mogę do ciebie mieć
zaułania...
—Daj spokój —przerwał, — Do

tego... komisarza, masz jednak za-
ufanie.
— Mam... bo go kocham.
— No, idabrze, dobrze — machnął

ręką z wyrazem znużenia, Wstał,
wyprostował się i jak gdyby urósł
nagle, — Weź в0 sobie! Ale... wiesz
o tym, że on już nie jest Ikomisa-|

człowiekiem, na którego mogę li-
czyć, Pakujesz mi rzeczy, zmuszasz
‘со jedzenia... O, jakiż ze mnie idio-
ta! Dla niegoś to zrobiła, dla swego
komisarza! Chciałaś mnie rozczulić,
byłaś pewna, że zaraz zmięknę?!..
O, nie, mylicie się. oboje! Jestem
skończonym człowielkiem, upadnę,
ale t o Jarowego tež za sobą po-
ciągnę? Zacisnę usta, język sobie
Odgryzę, ale słowa ze mnie nie wy-
drzelcie!

Nagle drzwi się otworzyły i do
stołowego wbiegł młady lekarz, któ-
ry od poprzedniej nocy prawie bez
przerwy dyżurował przy łóżku mat-
iki Bundera. Podniósł ręce do góry
szepcząc:
— Panie Bunder, niech się pan

mityguże, na miłość Boską!...
idopiero odzyskała przytomność...

  
Chora ;der i zupełnie wyczerpany,

zawsze... — wykrztusiła jąkając się
z niepojętego podniecenia.  

Słowa jej więzły w krtani. Jakże ; ze służby...
inaczej miała to oświadczyć i o ile'
łatwiej to sobie wyobrażała?

rzem?.. I nie będzie, bo wiyrzucą go chce pana widzieć.
! niej idzie, ale przedtem trzeba

— Ludku! zawołałabłagalnie. — „uspokoiė, przecież w
Przecież nie jestęć taki zły i zepsu- nie można się pokazać chorej

Niech pan do|
się |

takim stanie'
0s0-

lekarska jest często bezradna...
Rozległ się dzwonek.
—Policja... — mruknął Bunder.
— Policja? — lekarz spojrzał ze

zdziwieniem, potem przeniósł wzrok
na Natalię, — Tak... — rzekł prze-
ciągle. — W: takim razie może pani
będzie łaskawa otworzyć drzwi...
— Muszę zaraz iść do matki —

powiedział Bunder, — Oni mi na
pewno nie pozwolą... Panie dokto-
rze, proszę im wytłumaczyć... Już
idę, niech mnie zostawią w spokoju
na kilka minut. :

Lekarz zastąpił mu drogę.
—Jeśli pan chce dobić chorą, to

nielch pan idzie — oświadczył sucho.
— Trzeba się uspokoić pierwiej.

Dzwonek się powtórzył. |
— Za późno... — wykrztusiłEE

opuści
(się na krzesło.

Natalia poszła otworzyć drzwi.

(©. & п.)

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 tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% / zniżki.

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno, Mostowa 1.

 

Administracja zastrzega

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


