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Koncentracja wojsk narodowych
przed atakiem na Madryt

nanie swych przednich lini, przy
czym na odcinku Examplero zajęto
na przestrzeni kilkuset metrów okbo-

PARYŻ 6.3. Agencja Havasa do-
nosi z Madrytu: koncentracja wojsk
powstańczych prowaldzona z uporem d
i konsekwencją na odcinku Jarama| py wojsk rządowych. Atak oddzia-
i Pardo, pozwala przypuszczać, że z |łów rządowych na Oviedo został
tej właśnie strony nastąpią nowe|krwawo odparty. Nieprzyjaciel u-

 

 

ataki na Madryt. | tracił 2 czołgi i 3 karabiny. Na fron-
Wiadomości zebrane z najroz-| Cie makirydkim obustronna ożywio-

maitszych źródeł stwierdzają jedno- | na działalność artylerii — : |
myślnie, że atak powstańców na Komunikat dodaje, że wiado-|
stolicę będzie niesłychanie gwał-|mość pochodząca ze źródeł rządo-

towny i że do alkcji wprowadzona | wych o zajęciu Toleda, Navalcarne-
będzie wielka ilość ludzi i materia- |ro i dzielnicy uniwersyteckiej są
łu wojennego. Cel pozostaje ten | fałszywe i mają na celu podtrzym
sam; na południu — atak w kierun- | wanie ducha wśród milicjantów.
ku ićrogi wiodącej do Walencji, na | ostatnim czasie poniosły wojska

północo-zachodzie — usiłowanie roz| rządowe cały szereg klęsk a straty
szerzenia linii w kierunku północy, ichw zabitych wynoszą przeszło 4
a na wschodzie — punktami wyj- | tysiące.
ścia ataku będą stanowiska po- ESKADRA POWSTAŃCZA NAD
wstańcze w Las Rozas i El Plantio.- | POZYCJAMI RZĄDOWYMI
CZERWONI W DNIACH OSTAT-, MADRYT 6.3. „ Wczoraj, około

NICH STRACILI 4 TYS. ZABITYCH! godz. 22-ej przeleciała nadMadry-

SALAMANKA 6.3. Komunikat a powstańcza a0 koda
łównej kwater wstańczej dono- Kierując się na egle do miasta

ż: wojdką niaisprzeprowa- gdcinki frontu.Reflektory rządowe

dziiy na Ironcie asturyjskim wyrow- przeszukiwaly przez dłuższy czas
KONTROLA GRANIC HISZPANII niebo. W samym mieście nie nastą-

piła żadna eksplozja. O godz. 23 na-|
deszła wiadomość, że 30 samolotów

| abrzuciło bombami pozycje rządowe
aa odcinku Las Riosas. Liczba ofiar
i rozmiar wyrządzonych szkód nie
są dotychczas znane.

130 SAMOLOTÓW RZĄDOWYCH
STRĄCONO

SALAMANKA  6.3.. Kwatera
| główna powstańcza donosi, że od
| dnia 19 lipca 1936 r. zostałoze-|
| strzelono na różnych frontach 130!
| samolotėw rząllowych. Cyldrą tą nie“

 
które spadły ma obszarze zajętym
przez wicjska rządowe po za granicą

| możliwości kontroli przez wojska|
narodowe. !

CUDZOZIEMCY  WCIELENI
DO ARMII RZĄDOWEJ.

| WALENCJA 6.3. Korespondent
£ Reutera donosi o ogłoszeniu w dniu

| dzisiejszym dekretu, wcielającego
|do armii rządowej wszystkich о-
| chotników cudzoziemskich w Hisz-
| panii Jest to jedno z zarządzeń,

 

mających na celu centralizację kon-
troli wszystkich frontów.

Na stanowisko kierownika kontroli BESTIALSTWO CZERWONYCH
pogranicza hiszpańsko - Pak. PARYŻ 6.3. Korespondent Ha-
skiego został powołany kpt. - vasa w Talavera donosi, że w cza-
colm H. S, McDonald, którego wi- sie ostatnich walk na odcinku Mad-
dzimy na zdjęciu — siedzącego. rytu wojska rządowe używały kul

Zajścia w Jerozolimie
JEROZOLIMA 6.3. Z powodu; wojskowe na samochodach. W cza-

zaburzeń, w Jerozolimie, władze na-| sie zajść zabici zostali 1 Arabi 1

kazały pogaszenie świateł b godz.| Żyd, a nadto jeden Arab został cięż-
21. Na ulicach patrolują oddziały | ko ranny.

Kronika telegraficzna
* Wczoraj powstał pożar w Starołęce

pogłosce o śmierci Czang-Sue-Lianga, | pod Poznaniem w zabudowaniach fabryki

5 ** Grecki okręt-cysterna  „Loukia“.| ogni sztucznych i rakiet „Sirius“. Ogień

który zatonął, wpadłszy na minę, miał na| objął znaczną część budynków, położonych

swym pokładzie załogę 23-marynatzy. | w pobliżu fabryki chemicznej „Blask* Spa-

Statek został dosłownie rozdarty wy-| leniu uległa połowa budynku fabryki „Si-

buchem miny na dwie połowy i cały stanął | rius“.

w płomieniach. Statki, znajdujące się w, * Stany Zjednoczone znajdują się pod|

pobliżu, podążyły natychmiast ma $omoc; | groźbą nowej fali strajków. Delegaci а-!
ale przybyły na miejsce katastrofy za-| bryki w Pittsburgu, zatrudniającej 45 tys.

Różne. robotników zażądali podwyżki zarobków.
** Wylewy w bawarskim dorzeczu Du- W. razie nieuwzględnienia żądania, we wło-

naju wyrządziły w tym roku wielkie szko- rek wybuchnie strajk. W Chicago strajkuje
dy, które przekroczą milion mk. 000: «sołiców.

** W północnej Francji panują niepa-
** Z alpejskich obszarów Włoch dono-miętne burze śnieżne i wiatry. W niektó- y

rych miejscowościach zostały przerwane| szą o licznych lawinach śnieżnych, Kai

spadły w okolicy Bolzano. W wielu miej-„połączenia telefoniczne, a nawet wstrzyma-

my wszelki ruch, scach została przerwana komunikacja.

|

 

** Rząd nankiński oficjalnie zaprzecza

jest objęta pewna liczba samolotów,|

   
Wilno, Niedziela 7 marca 1937 r. >

wybuchających do karabinów ręcz-
nych i maszynowych. Stwierdzono
poza tym, że od trzech dni wojska |
rządowe używają nowego mozdzie-|
rza kalibru 155 mm. Pociski z tego|
mozdzierza czynią w ziemi wyrwy |
głębokości półtora metra i 8 m. sze-
rokości.
ZATOPIONY STATEK I STRĄ-
CONY SAMOLOT RZĄDOWY.
BARCELONA 6.3. Agencja Ha-

vasa donosi: hiszpański statek rzą-
dluwy „Legazpi”, płynący ko Bar-
celony został na wysokości miejsco-
wości Tamarin zaatakowany przez
trzymotorowy samolot tańczy.
Zrzucone bomby nie trafiły do stat-
ku lecz marynarze, korzystając z
bliskości wybrzeża rzucili się do
morza, skutkiem czego pozbawiony
kierownictwa statek rozbił się. Sa-
moloty rządowę wszczęły  pošcig
trzymotorowca. W walce powietrz-
nej, która się wywiązała, jeden z
samolotów rządowych spłonął wraz
z załogą.
WOJSKA RZĄDOWE UŻYWAJĄ

GAZÓW TRUJĄCYCH.
AVILA 6.3. Korespondent Ha-

vasa podaje, że w czasie ostatnich
ataków na froncie u wojska
rządowe używały jakoby gazów tru*
jących, które jednak nie wyrządziły
większych szkód.
 

{  

 

 
 

Stronniciwo Narodowe
PLACÓWKA ŚRÓDMIEŚCIE.
W dniu dzisiejszym 0 godz. 1
poł. odbędzie się w lokalu Str.

ar, Mostowa 1 zebranie członkow-
|skie. Obecność _ obowiązkowa.
| Wstęp tylko za legitymacjami.
KOŁA ZARZECZE — POPŁAWY.

Zarząd Koła podaje do wiadomo-
ści swych członków i sympatyków,
że w niedzielę dnia 7 marca o godz.
13 odbędzie się poświęcenie lokalu
Koła S. N. przy ul. Popławskiej
2 m. 27,

Kurs kandydacki dla nowowstę-
| pujących członków do S. N. odbę-
dzie się w piątek dn. 12 marca o go--
dzinie 19 wiecz, Sekretariat i świet-
lica czynne we wtorki i piątki od
godz. 16 do godz. 18. Zapisy na
członków przyjmuje Sekretariat S.

| N. ul. Popławska 2—27.
| ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI.
W dniu 7 marca (niedziela) o

godz. 12 w lokalu przy ul. Sołtań-
skiej odbędzie się zebranie czion-
kėw S. N.

Нanasnaiežy Ws
je do wiadomości, że w niedzie-

ę dn. 7 marca o godz. 18-tejwloka-
lu „Ogniska“ Ak. odbędzie się ślu-
bowanie oraz dekoracja nowych
członków, (którzy ukończyli kurs
kandydacki w roku ak. 1936/37| Na

ższą uroczystość u-
przejmie zaprasza wszystkich sym-
patyków.

Obecność członków Mł. W. obo-
wiązkowa.
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Sytuacja powodziowa
w Polsce

KIELCE 6.3. Sytuacja, jaka się
wytworzyła na Wiśle w kieleckim
pogorszyła się w ciągu ubiegłej
nocy. W pow. kozienickim utworzył

się pod Mniszewem gm. Roznieszew
nowy iolbrzymi zator, który spowo-

Warty podniósł się o 2,57 m. ponad
normę. Wskutek tego zalana zosta-
ła droga wiodąca z Czartorii do

| Berdychowa. Poniżej Konina po-
| wstały 3 zatory. W Puszczykowie
| pod oznaniem okoliczne łąki stoją

  

dował zalanie wsi Mniszew, z której|pod wodą.
ludność ewakuowano na czas w bez BYDGOSZCZ 6.3 Wskutek zato-
pieczne miejsce. Wskutek. wzrasta-|ry pod Chełmnem grozi Bydgoszczy
jącego niebezpieczeństwa zawezwa- | ; okolicznym wsiom wylew Wisłyi
no pomocy; wojska, lecz mimo bar-|Brdy. Oile usiłowania rozsadzeniaza
dzo intensywnej akcji i zużycia dur | toru zawiodą, należy się spodziewać
żej ilości materiałówwybuchowych | przyboru w poniekziałek o półtora
nie udało się rozbić zatoru. | metra ponad stan dzisiejszy, co spo-

po| wodowałoby katastrofalne skutki.W, ptow. opatowskim woda
TORUŃ 6.3, W ciągu dnia 5 bm.zalaniu nadbrzeżnych pól i łąk na|

terenie powiatów opatowskiego i ił-| zator na Wiśle powiększył się do
żeckiego wdarła się do wsi Słupia i| km. 772,2 z powodu ciągle napływa-
zalała tam kilka domów, z których|jącej kry. Zalane są niżej położone
ludność ewakuowano. obszary 'w okolicy miejscowości
POZNAŃ 6.3. W Poznaniu poziom! Grabówek, Topolno i Chrostków.

_- Komunikat urzędowy
„© śmierci Wandy Paryłewiczowej
WARSZAWA 6.3. Wskutek Śmierć icskarżonej  Parylewiczo*

śmierci oskarżonej Wandy Paryle-|wej z mocy prawa powoduje komiecz
wiczowej dokonana została sekcja|ność umorzenia postępowania kar-
je; zwłok. O rozpoznanej chorobie i| nego w stosunku do niej, wobec cze-
przyczylnie zgonu orzeczenie lekar-| go oskarżenie wniesione będzie je-
skie nie zostało dotąd wydane wo-| dynie przeciw pozostaiym- obwinio-

   

 bec tego, że zachodzi potrzeba| nym. Są nimi: Heiena vei Hinda
przeprowadzenia badania  histolo-|Fieischerowa, jej mąż lzydor Flei-

| logicznego i chemicznego zwłok Pa- | scher, kupiec z Tarnowa, siosira
| rylewiczowej. Analizę chemiczną| Fieischerowej Estera terberowa 2
przeprowadza instytut ekspertyz|Krakowa, Józef Hochman, kupiec z

| sądowych w Warszawie, badania zaś. Rzeszowa, Maria Neuieki, wdowa
| histologiczne — zakład anatomii| po wojskowym w Krakowie oraz Jó-
| patologicznej Uniwersytetu Ja- | zet Hisllender i Maurycy Feld, kup-
| giellońskiego w Krakowie. Po ukoń-| cy z Tarnowa. Niemnie; z uwagi ua
| czeniu tych badań, które potrwają ścisły związek, zacho.zący w dzia-
| do 2-ch tygddni, biegli lekarze przy-| łaniu tych oskarożnych z rolą Pary-
|stąpią do opracowania wyników|lewiczowej, rozprawa główna po-
| sekcji zwłok oraz do wydania orze-|zwoli niewątpliwie wyświetlić caio-
czenia. kształt okoliczności sprawy.

- Wielka powódź na Węgrzech
BUDAPESZT 5.3. Katastrofa po- niła się na dachach domów. Akcja

wodzi przybiera w północnych Wę-; ratunkowa trwa. Ofiar w ludziach
jgrzech coraz większe rozmiary.|dotychczas niema W. miejscowości
| Rzeka Saio wystąpiła w nocy z| Jaszbereny nad rzeką Zagyva wsku-
brzegów,  zalewając przedmieścia| tek powodzi zawaliło się 46 domów.
Miskolca. Część mieszkańców nie| W; okolicach tych powódź objęła
zdążyła ujść przed powodzią i schro-|przestrzeń 15 tys. hektarów.

Żydzi zakupują ziemię w Syrii
DAMASZEK, 5.3. Jeden z dzien-| ry ziemi. W toku są również per-

ników damasceńskich przeprowadził| traktacje o nabycie jeszcze więk-
ankietę na temat, ile posiadłości sy-| szych terenów. Zakupy te są oto-
ryjskich znajduje się w rękach ży-| czone ścisłą tajemnicą ze względu
dowskich, Ankieta dała nadzwyczaj-|na nieprzychylny stosunek syryjczy-
ne wyniki. Okazuje się, że żydzi za- | ków do żydów.
ikupują w Syrii coraz większe obsza-

Kryzys mieszkaniowy w Sowietach
MOSKWA, 5.3. rowe fabryki Plan budowy domów mieszkalnych

wagonów w Niżnym | nie został wykonany —jak twiendzi

  

onginie na U-|
ralu oświaldczył, że dziesiątki isetki | „TRKD” — wskutek szkodniczej ak-
inżynierów oraz wykwalifikowanych cji trockistowców. Budowa w dal-
robotników zostało zmuszonychdo | szym ciągu prowadzona jest w ten
porzucenia pracy w fabryce wobec sposób, że rozpoczęte budowle nie

| ostrego kryzysu mieszkaniowego.| są wykańczane, a rozpoczyna się'

PRZEWKA KRZEWY

!

owocowe, ozdobne, iglaste i liściaste, KRZEWY ŻYWOPŁOTOWEit. p.

 
polecają na sezon wiosenny w dużym wyborze

Szkółki Pd ZAmeckie
Hr. Franciszka ZAMOYSKIE:

poczta Maciejowice, wojew. lubelskie, Cennikinażądanie wysyła się bezpłatnie, 
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wieści o zdrowiu Ojca św.
Jak świadczą głosy prasy włos-,

kiej, oparte na wiadomościach z Wa-|
tykanu, stan zdrowia Ojca św. jest|
nie tylko zadawalający, ale zaumie-
wająkcł coraz lepszy. Siły Papieżapo
wracają tak dalece, że, jak pisze
„Corriere Padano'”, zdaniem wytraw-
nego lekarza, czujnie śledzącego
przebieg choroby, rokuje to jeszcze
długie lata życia dia Piusa XI, o ile
odzyskiwana energia będzie ostroż-
nie wylkorzystywaną. Dotyczy to w
szczególności obecnego okresu, $dy
Ojciec św. przygotowuje się do udzia
łu w.uroczystościach Wielkiego Ty-
głodnia, wymagających bądź co baliž
dość znacznego wysiłku fizycznego.

„Popolo d'Italia“ donosi, že ist-
nieje wielkie prawdopodobieństwo,
iż w: niedzielę Wielkanocną Ojciec
św. uda się na sedia gestatoria do
bazyliki Watykańskiej i z balkonu
udzieli błogosławieństwa zebranemu
na placu św. Piotra ludowi.

Na święta Wielkiejnocy przybę-
dzie do Rzymu, jak donosi „Corriere
della Sera“, wielka doroczna piel-  

grzymka, a nadto w drugiej połowie|
marca cały szereg innych pielgrzy-
mek z różnyjch krajów (m. in. z Pol.
ski). Wątpliwym jest jednak, czy —
poza ewentualnym  błogosławień-
stwem z balkonu bazyliki św. Pio-

tra, — którakolwiek z nich ujrzy
Ojca św. Natomiast, zdaje się nie u-
legać wątpliwiości, że w następnych
miesiącach Ojciec św. rozpecznie już
przyjmowanie pielgrzymek i udziela-
nie im błogosławieństwa. (KAP)

 R

Obrady budżetowe w Se
| WARSZAWA 6.3. Senat przy-
stąpił do obrad szczegółowych mad
budżetem. W tempie szybkim pra- |
wie bez dyskusji uchwalono budżety

Prezydenta R. P., Senatu i Sejmu,
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Dalsze..aresztowania komunistów,
po likwidacji „Dziennika Popularnego"

Agencja Prasowa Antykomuni-

styczna komunikuje:

Wi związku z dalszą likwidacją

czasopisma „Dziennik Popularny” w

nocy z dnia 4 na 5 b. m., po doko-

 

Żydzi sprowokowaii zajścia,
naPolitechnice lwowskiej

Donoszą ze Lwowa:
Na Politechnice lwowskiej do-

szło do nowych zajść podczas wy-

_ Żydzi w Berlinie
BERLIN, 5.3. Wg. danych oficjal-

mych, liczba żydów, zamieszkałychw
Berlinie, wynosi obecnie 250.000, z
czego okoio 150,000 przypada na
— wyznawiców religii mojżeszowej,|
40.000 żydów wyznania mojżeszowe-
go zmieniło wyznanie, 60.000 tys.
przypada na mieszańców. Statysty-|
ka mie wyjaśnia, czy liczby te obej-
mują również obywateli obcych. |

Takazane zebranie

 

ikładu na czwartym roku inżynierii.
Czterech studentów Żydów, zajęto
miejsca po prawej stronie sali, Stu-
denci chrześcijanie usiłowali prze-
mocą usunąć ich z ławek, przy czym
udali się z prośbą o interwencję do
wykładowcy, prof. Wątorka.

Wówczas profesor polecił Żydom
zająć miejsca po lewej stronie, a
gdy ci nie usłuchali, odwołał wy-
kałd. W; tej sprawie udało się do re-
iktora prof. Jooszta delegacja  stu-
dentów Żydów, która złożyła zaża-
lenie ustne, Rektor polecił delegacji
skonkretyzować swoje zażalenie na
piśmie.

Stronnictwa tar.
w.Łodzi

Starostwo grodzkie łódzkie ode |
mówiło zezwolenia na mające odbyć|
się w dniu 7 bm. zebranie kupieckie|
Str. Narod., na którym relerat miał
wygłosić proi. R. Rybarski. Oidmó-
wiono również zezwolenia na zebra-

nie „Pracy Polskiej”, na którym
miała być omówiona szkodliwa dzia
łalność socjalistyczno - żydowskiej
większości na terenie Rady Miej-
skiej wraz usiłowania tej większości
zmierzające do rozwiązania obecnej
Rady.

Wyrok wsprawie.zajść antyżydowskich
` w_Dąbrowie

BIAŁYSTOK. 5 b .m. wieczorem,
"po całodziennej rozprawie przed są-
dem okręgowym w Łomży przeciw-
ko 11 sprawcom zajść antyżydow-
skich w Dąbrowie w dniu 3.11 ub. r., |
ogłoszono wyrok mocą którego 2'

 

"roku więzienia, jeden na 10 miesię-
cy, 5-ciu po 6 mies., w tym 2 z za-
wieszeniem, 3 oskarżonych zostało
uniewinnionych., Skazani byli człon-
kami Stronnictwa Narodowego. Roz
ruchy zorganizowane były przez bo-

główni sprawcy zostali skazani po! jówikę partyjną.

 

Sprawa М

Jak już donosiliśmy wczoraj w.
Urzędzie Wiojewódzkim, pod prze-|
wodnictwem konserwatora Piwoc-|
kiego i delegata WR i OP. Hene-|
berga iodbyło się zebranie poświę- |
cone sprawie budowy mauzoleum w
Bazylice wileńskiej, ° |

Po dłuższej dyskusji w sprawie:
a) charakteru wnętrza, b) materiału|
na ściany i posadzkę i c) konkursu | łej Polski, konkurs winien być o-|

trumnyna iż|postanowiono,   
Ładowanie potężnego obelisku z Ak
rym został on przewieziony do Rzym

auzoleum wBazyli
tWileńskiejs r

wnętrze mauzoleum winno być м-
trzymane w tonie surowym, (z du-
chem projektu śp. prof. Kłosa) jako
materiał na okładziny przyjęto wa-
pień krzemieniecki na ściany, a na
posadzkę granit wołyński  szlifowa-.
ny, wreszcie zwyciężyła opinia, iż
celem udostępnienia konkursu na
trumny młodzieży artystycznej z ca-

twarty.

sum do specjalnego wagonu, w któ-
u, gdzie stanie na Via Triumphalis,

La akd M |

ce
i

maniu rewizji zostali zatrzymani:
Karłowicz Marian, Cesarski Jerzy,
Bojara Józef, Kwieciński Franci-
szek, Cytryinia Grzegorz, Trojanow-
ski Czesław, Kaufman Uszer, Bialer
Albram, Gelenberg Mendel, Aszke-
nazy Henryk, Epsztejn Arnold, Au-

Horowitz Aleksander,
na, Ambroziak Józef, Hochenfeld
Julian, Kaczanowski Włodzimierz,
student W. W. P., członek komuni-
stycznej organizacji O. M. S. „Žy-
cie', Gałan Jarosław, Lubkin Jan i
Polak Seweryn.
U niektórych aresztowanych zna-

ieziono literaturę komunistyczną, a
m. in. broszury „Front Ludowy”,
„Trzy postacie: Stalin, Litwinowi
Łunaczarski”, „Kultura ZSRR”, „Od
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SE Na usilne prośby przedstawicieli świa-

ta muzycznego i artystycznego mistrz Pa-

derewski zgodził się wystąpić po raz pierw

szy w filmie, który będzie wiekopomnym

dokumentem jego geniuszu.

Filmem tym jest „Sonata Księżycowa”,

która pozapiękną ilustracją muzyczną po-

me momenty. Jest to czarowna opowieść o

miłości dwojga sere, zrodzonej pod wpły-

wem czarodziejskiej muzyki.

Mistrz Paderewski jest główną posta-

cią filmu i prawdziwą rewelacją jest fakt,

że występuje on nietylko jako koncertant,

lecz również w roli aktora.

Jako niezrównany mistrz tonów Pade-

„Sonatę Kisęžycową“
cie swój popularny „Menuet“. artyści film. Charles Farrell

Green. :

mistrza przypadł w udziale. kinoteatrowi
„Helios” w Wilnie.

w niedzielę.

sport.
DAWNO OCZEKIWANA IMPREZA

' ©. 5.В. 1 5, №Р.,
W. dniu dzisiejszym odbędą się

dawno oczekiwane przez wileński
świat sporiowy zawody między re-

prezentacjami Uniwersytetu Stefana

Batorego i Szkoły Nauk  Politycz-
nych _ zorganizowane staraniem
„Bratniej Pomocy” 5. N. P. Zawody

zgromadzą najlepszych + sportowców
Wilna, walka będzie ' zacięta,
wiem U. S$. B. ma ustaloną opinię
wielu zwycięstwami, Szkoła Nauk
Politycznych . występuje |
pierwszy. Reprezentacje będą wal-
czyły o nagrodę przechodnią (puhar)
ufundowany przezS. N. P.

Zawody te mają być zapocząt-
kowaniem stałych rozgrywek do-
rocznych na wzór zawodów Oxford
—-Cambridge. Miejmy nadzieję, że
zawody zachęcą młodzież akademic-

ką do stałej pracy nad swym wy-
chowaniem fizycznym ażeby. móc
godnie reprezentować barwy: swych

lczelni. *Fłożytecznej _ inicjatylwie
„Bratniej Pomocy” N. P:-należy:
pržyklasnąč. 8
PW zdrowym ciele zdrowy duch a
ci, którzy są na wyższych studiach

muszą być energiczni i dzielni ażeby

móc prowadzić naród polski-do naj-

wyższego rozkwitu, A. K. 

gustyniak Michał, Zanerman Adolf,|
Szydło Cha-|

siada bogatą treść, obfiłującą w dramatycz- |

rewski wykonuje utwory Szopena, * Liszta,

Bethovena i 'wresz-|

W. pozostałych rolach występują znani
i Barbara

Zaszczyt wyświetlenia poraz: pierwszy.
| w Polsce tego „ jedynego filmu wielkiego

Premiera odbędzie się w dniu 7 marca

bo-|.

po raz |-

Weimaru do swastyłki', „Druga pia-
| tiletka w ZSRR”, „Katechizm wol-
j nomyślicielski*, „Światowy  kon-
| gres pokoju w Brukseli" i t. p. ma-
teriały, świadczące o wywrotowej
„działalności poszczególnych osób.

WARSZAWA 6.3. W sobotę dn.
| 6 bm. odbyło się pod przewodnic-
twem p. wiceministra E. Kwiatkow-
skiego posiedzenie komitetw ekono-
micznego ministrów. . Kiomitet u-
chwalił przedłożony przez ministra
skarbu plan dalszej akcjj w zakre-
sie uregulowania spłaty długów rol-
niczych w Państwowym Banku Rol-
nym. Plan ten niezależnie od do-

| tychczasowych kwot ma ulgi w
[spłacie długów rolniczych w P.BR
1 Ta

  

|
|
|
| Dnia 28 lutego 1937 r. odbyło się
walne zebranie Związku Polskiej

| Młodzieży Akademickiej w Nowej-
| Wilejee, na ktėrem'obecny byt p.
Kurator prof. Otrębski. '.
'-Nowe władze Związku ukonsty-

tuowały się jak następuje: prezes

W. dniu wczorajszym w sali Śnia-
deckich odbył się doroczny Turniej
Krasomówczy r
Koło Prawników U. S. B.

com trzy tematy: „Sprawa inter-
| wencji w Hiszpanii”, „Moralne przy-
|gotowania Narodu do Wojny“ i
| Zagadnienie kołcnij dla Polski”. 
‚ Sensacyjng epilog
| Sąd Okręgowy w Wilnie rozpa-
trywał sensacyjną sprawę,
przed 2 laty, w tymże sądzie nabrała
"one

rzebieg sprawy przedstawia się
następująco: :
Antoni Kurydio, reemigranta z Ro-

sji sowieckiej nabył majątek. Fili-
powszczyznę w pow. dziśnieńskim.
Parcelacją majątku zajęli się bracia

| Bronisław i Józeł Łokuciewscy, któ-
rzy wnieśli około 1500 zł. tytułem
opłat sądowych, adwokackich itp.
za Kuryłłę. Kuryłło jako zabezpie-
czenie Łokuciewskim dał weksel na
wydaną sumę, którego jednak nie
wyikupit tłumacząc się, że wysta-
wiony byt on jeszcze przed tran-
zakcją purcelacyjną i dany był jako
kaucja, przy czym złożył skargę ‹
prokuratora o pociągnięcie do od-
powiedzialności braci  Łokuciew-
skieh.

Na rozprawie sądowej udiowod-
niono, że КитуНо wprowadził w
błąd władze, wobec czego oskarżo-

WILEJKA. Obfite opady śnieżne,
'notowane «w ostatnich tygodniach,
pldkryły "powiat wilejski powłoką
śnieżną grubości od 50 cm do 1 m.
Grubość lodów na rzekach i jezio-
rach dochodzi: do-80 cm. W. takim

Cała wieś (
WILEJKA. W gminie ilskiej znaj-

duje się wieś Nowa Huta, zamiesz-
kała przez ludność prawosławną w
liczbie ponad 250 osób.

Wieś ta była. niegdyś katolicką,
lecz w dobie ucisku zaborców ireli-
gijnych prześladowań ludność No-
wej Huty przyjęła prawosławie,

 

organizowany! przez

Do wyboru przedstawiono mėw-

į

Na pierwszy temat przemawiali

która |

stanie śniegu i lodów przy! wiosen-

nacie
Najwyższej lzby Kontroli i prezy-
dium Ralay ministrów.

Budżet min. spr. zagranicznych
referowała sen. Jaroszewiczowa,

| która poświęciła swe przemówienie
głównie rozluźniającym się stosun-
kom Gdańska z Polską i wypieraniu
z Gdańska praw i wpływów polskich
oraz głośnej książce posła czesko-
słowackiego Szeby.

Z kolei przystąpiono do rozpatrze-
nia budżetu min. spr. wojskowych.
Reierent sen. Osiński przypomniał
stanowisko, jakie zajął w roku ub.
a streszczające się w tym, że suma
186 miln. zł., którą wynosi nasz buki-
żet wojskowy, bezwzględnie jest
niewystarczająca w stosunku do za-
wroinych sum, które tracą na swoje
budżety wojskowe inne państwa.

W dalszym <iągu obrad sen.
Kwaśniewski złożył sprawozdanie ©
budżecie min. Opieki Społecznej, a
sen. Dobaczewski o Fumduszu Pracy.

Z kolei sen. Dobaczewski zreże-
rował budżet ministerium poczti
telegr. 

Nowe ulgi dla rolnictwa
Przeznacza na ten cel kwoty: dodat-

| kowe, które pójdą na uigi w zakre-
sie pożyczek krótkoterminowych i
dlugoterminowych oraz na częścio-
we umorzenia pożyczek, uiziela-
nych tytułem reszty ceny kupna
przy sprzedaży działek w parcelacji
własnej P. B, R. W. nowym tym do-
datkowym planie uwzględnione zo-
stały w szerszym stopniu zadłużone

| * P. B. R. spółdzielnie rolniczo-han-
| dlowe oraz komunalne i gminne ka-
| sy oszczędności.

|
!
|
|
|

Żebranie Zw. Pol. Mł. Akad. w N. Wilejce
kol. Wilhelm Illukowicz, sekretarz
kol. Jurgielewiczėwna Maria, wice-
prezes kol. Grochowski Zygmunt,
gospodarz kol. Grochowska Janina.

Siedčziba Związku mieści się
przy ul. Objazdowej 'w Nowej Wi-
lejce.

Turniej krasomówczy Koła Prawników
pp. Witek i Dmitriewówna; na dru-
& — pp.: J. Pacanowska, A: Ko-
ziełł-Poklewska, H. Pokorny, Home
i Sidorkiewicz. Trzeciego tematu
nie poruszano.

Jury w składzie prof. Wilanow-
skiegó i red. St. Mackiewicza oraz
przedstawicieli Koła Prawników

. przyznało I-ą nagrodę p. Home. ,
Szczegóły kłonkursu podamy w

n-rze jutrzejszym.

procesii Karnego
Świadkowie zajęli miejsce oskarżonych

mych uniewinniono. Pociągnięto na-
tomiast do odpowiedzialności kar-
nej Kuryłłę, Wolańskiego, Zawiszę,
Herszkowicza, _Mendelewicza
świadków oskarżonego, W. trakcie
rozprawy Kuryłło przyznał się do
iałszywego / oskarżenia Łokuciew-
skich, wobec czego Sąd wymierzył
mu karę 2 letniego więzienia, zaś
Ignacemu Zawiszy 1 rok więzienia.
Pozostali świadkowie-oskarżeni zo-
stali uniewinnieni. (h)

Morderstwo robotnika
w Hucie szklanej

W. hucie szkła w Niemnie między
robotnikami wynikła ostra sprzecz-
ika, która zamieniła się w krwawą
bójkę, podczas której Józet Hole-
niewski zabił nożem Bolesława Ur-
banowicza. |

Mordercę aresztowano i osadzo-
no w więzieniu. Władze śledcze
ustalają powody zabójstwa. (h)

 
Obawa powodzi w pow.wilejskim

nym ociepleniu się i gwałtownym to-
| pieniu śniegów możliwe jest wystą-
pienie wody z brzegów rzek, połą-
czone z zalewem niżej. położonych
osiedli. W przewidywaniu tej: sytu-
acji władze administracyjne  przed-
sięwzięły odpowieldnie kroki.

hce przejść
na łono kościoła katolickiego

Obecnie  włościanie — uchwalili
jednomyślnie powrócić na łono ko-
Ścioła ikatolickiego i w związku z
tym w dniach ostatnich wystosowali
zbiorowe podanie do Metropolity
Wileńskiego Ancybiskupa  Jałbrzy-
kowskiego prosząc o ułatwieniei
pomoc w tej sprawie.
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PRZENIKANIE
TRUCIZNY

Zawieszenie „Dziennika Popular-

nego” i związane z tym rewizje oraz

aresztowania, rzucają sporo światła

na stosunki panujące w naszych ko-

łach lewicowych.

Oficjalny komunikat P.A.T. poda-

je, między innymi, jako powód zam-

knięcia „Dziennika Popularnego", u-

jawnienie w artykułach tego czaso-

pisma „wyraźnych sympatii proko-

munistycznych „oraz głoszenie haseł

i myśli, będących realizacją linii po-

litycznej 7 kongresu Kominternu".

Czytając nazwiska  aresztowa-

nych właścicieli i współpracowni-

ków zawieszonego czasopisma,
stwierdzamy olbrzymią przewagę

wśród nich nazwisk żydowskich. Mó-

wi to samo za siebie.
Mamy tu do czynienia ze zwykłą

metodą, stosowaną przez komuni-

stów -żydowskich, polegającą na zje-

dnaniu sobie kilku czy kilkunastu
Połaków, aby za ich plecami założyć
placówkę, która nie tyle cele socja-

lizmu, co wskazania komunistyczne

ma na celu.
Tak mniej więcej wyglądać będzie

cały nasz „Fołksfront”, montowany z

zapałem nie tylko przez polskie koła

lewicowe, ale i przez nacjonalistycz-

ny obóz żydowski.

__ Sprawa „Dziennika Popularnego"

wskazuje jeszcze i na to, że zacho-
wanie ścisłej granicy pomiędzy ru-

chem socjalistycznym a komuniz-

mem, szczególnie przy nowej taktyce

Kominternu, jest w życiu praktycz -

nvm nader trudne.
Z chwilą gdy komuniści postano-

wili na czas jakiś schować pazury i

stać się na Zachodzie nawet obroń-

cami „burżuazyjnych swobód demo-
kratycznych” z parlamentaryzmem
włącznie, ich współpraca z socjali-

stami została bardzo ułatwiona. Wi-
dzimy to we Francji, Hiszpanii, Belgii
it. d. a ostatnio coraz częściej spo”
tykamy. się z tym zjawiskiem w Pol-

sce.
_Wielu się wydaje, że polityczne

tradycje P.P.S. bronią ją przed ty-

mi machinacjami komunistów. Zde-

cydowanie niepodległościowe stano-
wisko władz partyjnych P.P.S, zda-
wałoby się wyklucza możliwość

wszelkiej penetracji komunistów, jak

wiadomo, wrogów niezależności poli-
tycznej naszego kraju.

Niestety, życie coraz częściej za-
przecza temu mniemaniu. Komuniści

wciskają się do szeregów organiza-

cyj socjalistycznych, korzystając z

ułatwienia, jakie stanowi zażydze-
nie obu tych ruchów. P.P.S. zresztą,
nie odcięła się należycie od tego nie-
bezpieczeństwa, gdyż odrzuciwszy
proponowane jej przez komunistów

ścisłe przymierze, zawarła jednak z

nimi, jak wiadomo, pakt nieagresji.

Jest jeszcze druga okoliczność, u-
łatwiająca komunistom przenikanie
do szeregów socjalistycznych w Pol-

sce. Polega ona na tym, że mamy w
kraju dwa rodzaje komunistów: sta-
linowców i trockistów. Ci ostatni
mają większą swobodę manewrowa-
nia, będąc bowiem w ostrym konflik-

cie z urzędową Moskwą, łatwiej usy-
piają czujność instynktu polskiego
wśród naszych socjalistów.

Trockistom, których mówiąc na-
wiasem, w Polsce jest więcej, niż
stalinowców, nie chodzi o uzależnie-
nie pośrednie socjalizmu polskiego
od Kominternu. Znacznie bardziej
zależy im na tym, aby we „froncie
ludowym” odegrać rolę samodziel-

nych kierowników przyszłej rewolu-
cji w Polsce. Rewolucja ta, bowiem,

posiada wielkie znaczenie dla celów
polityki światowej żydostwa, której

trockiści są oddanym: sługami na od-

cinku lewicowym.

Coraz więcej objawów wskazuie

na to, że niebezpieczeństwo komuni-

styczne w Polsce wzrasta. Niepowo-

dzenia czerwonych w Hiszpanii i
związane z tym załamanie się ofen-
sywy komunistycznej na zachodzie,

może z łatwością uczynić Europę

wschodnią widownią zdwojonych wy-
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Gdzie grozi komunizm?
Na pytanie postawione w nagłów-

ku, może być tylko. jedna  odpo-
wiedź — we Francji. Możnaby przy”
toczyć całą masę dowodów na to, że
w planie tych, którzy dążą do sko-
munizowania Europy _naz m
miejscu stoi Francja Trudno myśleć
o obaleniu ustroju narodowego we
Włoszech lub w Niemczech, dużo
trzeba wysiłków. mimo sprzyjających
okoliczności, by wprowadzić ustrój
komunistyczny w Polsce, nie ma wa-
runków  skomunizowanie Anglii,
mniejsze państwa i narody nie zasłu-
gują na poważny wysiłek...

We Francji natomiast, aczkolwiek
drobnom'eszczaństwo francuskie jest
z natury rzeczy oporne w stosunku
do komunizmu, a umysł przeciętnego
Francuza jest dla ideologii komuni-
stycznej nieprzystępny, są sprzyjają-
ce okol'czności dla ataku organ'zacji
komunistycznej na duszę Francji i na
państwo francuskie. Jest mianowicie
to, co było w Rosii w r. 1917 — wła-
dza jest w rękach rządu, . mającego
wszystkie cechy kiereńszczyzny.

Istnieje zaś wiele dowodów na to,
że sfery kierujące ekcją komuni-
styczną w Europie, skuniają dziś
swoją uwagę na Francji, Miały one,
jak się zdaje, plan opanowania H'sz-
panii i zrobienia z tego kraju punktu
wyjścia ataku na Europę zachodnią.
Można jednak już dziś twierdzić, że
prz ten zawiódł. Zwycięstwo gen.
ranco jest już tylko kwestią czasu.

H'szpan'a nie będzie sowiecka; co
więcej, będz'e ona skrajnie nacjonali-
styczna. Po bołesnych doświadcze-
niach, po przelaniu morza krwi, po
ciężkich walkach i of'arach, n'e pėj-
dą przywódcy reakcji nacjonalistycz-
nej w H'szpanii na kompromisy — u-

 

 

suną komunizm i wytępią komuni-
stów.

w ostatniej chwili został odwołany.
Odwołany, lecz nie zaniechany. Ko-

Jako jedyna możliwość na zacho- ' muniści francuscy przygotowują się

dzie pozosiaje tedy międzynarodów-
ce komunistycznej Francja. Mając
poparcie masonerii, przygotowuje się
ona do stanowczego ataku na ten
kraj. Stronnictwo komunistyczne we
Francji pokazuje oblicze umiarkowa-
ne i patriotyczne, jest ono w łonie
„Frontu Ludowego” znacznie bar-
dziej um'arkowane niż socjaliści i Ge-
neralna Konfederacja Pracy. Lecz to
nie powinno nikomu zasłonić istot-
nego stanu rzeczy. Polityka komuni-:
stów francuskich zmierza planowo i
świadomie do utrwalenia „kiereń-
szczyzny“; natomiast działan'e orga-
nizacyj komunistycznych skupia się
na zagadnieniu przygo-
towania rewolty zbrojnej.
W swej nowej książce („La France
avec nous“) odsłania p. Jacques Do-
riot kulisy działalności s'ronnictwa
komunistycznego. Dowodzi on z do-
kumentami w ręku, że komuniści
gromadzą broń i amunicję i mają or-
ganizację, której głównym zadaniem
jest przygotowanie s'ę do opanowa-
nia władzy we Francji. Gromadzenie
broni odbywa się w sposób bardzo
prosty — z transpor'ów, przeznaczo-
nych rzekomo dla H'szpanii, znaczna
część pozostaje we Francji i jest óro-
madzona i przechowywana w bez-
p'ecznych krvjówkach. Orsanizaria
zaś „Frontu Ludoweóo” i fakt odda-
nia władzy socialist'om, ułatw'aią ko-
munis'om znakomicie onanowanie
żywotnych ośrodków władzy pań-
stwowej i jej organów. .
Niedawno wskazvw»ł znany publi-

cys'a, p. Jacques Bardoux. na to, że
zamach komunistyczny bvł przvśo'o-
wywany na czerwiec roku zeszłeśo;  

do decydującego zamachu,formują ka
dry rewolucyjne, gromadzą broń i a-
municję i rozkładają państwo francu-
skie przy pomocy rządu „Frontu Lu-
dowego”.
Trzeba sobie to powiedzieć jasno

i wyraźnie — w podziemiach i za ku-
lisami jest przygotowywany zamach
komunistyczny we Francji, a te czyn-
niki narodowe, które zamachowi po-
dobnemu mogłyby się przeciws'awić,
są obezwładn'one przez rząd „Fron-
tu Ludowego”.
Zapowiadający się zamach komu-

nistyczny we Francji jest groźny nie
tylko dla narodu francuskiego i dla
kraju, będącego  rajznakomitszym
przeds'awicielem kul'ury w Europie,
lecz także dla wszystkich ludów eu-
ropejskich i dla „pokoju światowego”.

Dla nas zamęt wewnętrzny we
Francji bvłby zjawiskiem bardzo
groźnym. Bo nie tylko osłabiłby na-
sześo na'uralneśo sojusznika, lecz
sprzyjałby znakomicie wzmocnien'u
znaczenia Niem'ec w Europie. Nie
jesteśmy w s'anie nic zrobić, by za-
machowi temu zapob'ec, tylko ener-
gia i mądrość narodu francuskiego
mośą doprowadzić do usunięcia tych
sił, które' naród ten prowadzą do
groźnych ka'as'rof — masonerii i ko-
munis'ów. Mus'my jednak z całą
uwaóą przyg'ądać się temu, co sie
we Francji dzieje, i zdawać sob'e
dokładn'e sprawe z teśo, że naród
francuski s'oi wobec groźnych i bli-
skich niebezpieczeństw, że na jego
terv'orium roześra się decvduiąra
walka m'edzy kul'urą i cywilizacją
europejską a barbarzyństwem.

Largo Caballero... Jedrzej Moraczewski
W „Wiadomościach Literackich” u-

kazał się niezwykle ciekawy wywiad
. Ksawerego Pruszyńskiego z prze-
wach na emigracji w Paryżu

wybitnym ongiś, liberalnym 1 lewico-
wym politykiem hiszpańskim, ucho-

dzącym za jednego z twórcówrepu -
bliki hiszpańskiej, a zarazem sław-
nym lekarzem, dr. Gregorio Maranon.

Wywiad jest ciekawy z wielu wzglę
dówi zasługuje na to, by do wielu, po
ruszonych w nim momentów jeszcze
powrócić, Dr. Maranon — w którego
mieszkaniu, w chwili upadku monar-
chi hiszpańskiej odbyła się rozstrzy-

; gająca ostatecznie o dokonaniu prze -
wrotu rozmowa między delegatami
króla, a szefem rządu tymczasowego,
p. Alcala Zamorra — i który był
przez długie lata jedną z czołowych
postaci hiszpańskiego liberalizmu i le
wicy — opowiada się dziś w sposób
stanowczy i kategcryczny po stronie
rządu i ruchu, mających swojecen -
trum w Burgos. Przeszłość swego obo
zu i swą własną przekreśla, z całym
smutkiem mówiąc 0 popełnieniu nie
tylko błędów, ale i win. O tym, co się
dziś dzieje w Hiszpanii, mówi rzeczy
wstrząsające Twierdzi np., że w okre
sie terroru w Madrycie, przed niewie
lu miesiącami,rozstrzelano w mieście
36.000 ofiar; a wie o tym z niebyle-
jakiego źródła: dr Maranon zarzą-
dzał wówczas madryckiemi szpitala-
mi i madryckie kostnice podlegały je-
go władzy...

A w wywiadzie p. Pruszyńskiego z
pewnością nie wkradły się żadne znie
kształcenia jego myśli! Po pierwsze
dlatego, że p. Pruszyński, który kilka

miesięcy 'spędził w Hiszpanii czerwo-
nej, uległ mimowoli jej nastrojom i
podświadomie solidaryzuje się uczu-
ciowo raczej z Madrytem i Walencją,
niż z Burgos. A po wtóre dla tego, że
tekst wywiadu p. Pruszyński prze-
słał przed opublikowaniem dr. =
nonowi, który nie tylko tekst zaakcep-
tował, ale dodał doń kilka dopisków,
mocno zaostrzających ton jego wynu
rzeń. P. Pruszyński podał te dopiski
we francuskim oryginale.

Tyle ogólnego wstępu o tym, kto to
jest dr. Maranon i jakie dziś zajmuje
stanowisko, A teraz przechodzimy do
tego fraśmentu wywiadu, który prag-
niemy dziś podkreślić szczególnie.

P. Pruszyński pisze:

sichw,„ozatającij sowakiba-Tezochej |:
Międzynarodówki.

Dlatego też czujnośćze strony spo- |.
łeczeństwa jest dziś wyjątkowopo

trzebna. Należy ustrzec masy polskie
przed zarazą komunistyczną i skie-

rować ich energię polityczną na to-
ry ruchu narodowego, ” :  

„Spokój wieczoru w Paryżu, "ich
laja Awielkiego miasta, ddnoci p
ku nam z ulicy. O czym może myśleć
w tej chwili dr. Gregorio Maranon, je-
den z twórców republiki hiszpańskiej?
Dorzuca jeszcze zdanie, które notuę:
że zamiast zwaiczać dyktaturę, <soc a-
liści i anarchiści dali wolną rękę Pri-
mo de Riverze, nawet z nim współpia-
cowali, jak to było w wypadku same-
go Largo Caballero. Caballero, zanim
stał się „hiszpańskim Enei ode-
„grał rolę analogiczną poniekąd do na-
se dędrze'a Moraczewskiego, z
Z.Z. Z, -etamiwB.B,W. R“.

Pozostawmy na boku porównanie
„hiszpańskiego Lenina" z p. Mora-
czewskim. Nie mamy powodu stawać
w obronie byłego szefa smutnej pamię
ci „rządu Śososewnkieżo”, oraz ge-
neralnego mówcy sejmowego obozu
przeciwników ustawy 0 poborze do
wojska w początkach 1919 roku —
możemy jednak z całym spokojem
stwierdzić, że sposobności do odegra
nia kiedyś roli Lenina polskiečo p.
Moraczewski już nie będzie miał i że
obranie przez p. Pruszyńskiego właś-
nie p. Moraczewskiego za przedmiot

równania z krwawym przywódcą
omuny hiszpańskiej jest może częś-
ciowo wyrazem szczególnej nieche-
ci sanacyjnych konserwatystów do
„Naprawy” i Z. Z. Z.
Ale informacja o roli, jaką Largo

Caballero odórywał w okresie dykta-
tury Primo de Rivery, organizując
„prorządowe'” związki robotnicze, da  

je sposobność do uczynienia porów-
nania, zakreślonego o wiele szerzej.

Materiał na przyszłych, większych
i mniejszych „Leninów** kryje się —
w wielu krajach, posiadających rządy
totalne i pół - totalne, a nie posiada-
jących wyraźnej ideologii — w szere
gach bardzo wielu działaczy „prorzą-
dowych”, umiejących godzić głośną
„prorządową” frazeologię, a nawet u-
podobanie do zaglądania do rządowej
szkatuły, z prowadzeniem akcji, w
treści zbliżonej de tego, co propagu-
je Komintern.

Przyszłe Leniny mogą z łatwością
wyrosnąć, jeśli nie z samego p. Mora
czewskiego, przed którym podobne
perspektywy zamyka jego wiek, to z
szereńów jego Z. Z Z. - tu. Ale mogą
równie dobrze wyrosnąć z szeregėw
Legionu Młodych i Straży Przedniej,
z prorządowego Związku Nauczyciel-
stwa, z prorządowych, ba! ozdo-
bionych laurem akademickim li-
teratów, uczestniczących w ziazdach
w rodzaju słynnego zjazdu „pracow-
ników kultury" we Lwowie, z szere -
gów  „kadzichłopów”  wsławionych
przed pół rokiem zgoła nie lojalistycz
nymi występami pod Zamościem, z
szeregów biurokracji, zorganizowa -
nej w „Naprawie”.
To też trzeba koniecznie umieć do-

kładnie rozróżniać — między formal-
ne przynależnością organizacyjną, a
istotną treścią poglądów i dążeń.

Ks. biskup Łukomski
o przyczynach zła

W ankiecie „Odnowy” zabrał głos
ks. biskup łomżyński St. Łukomski
na temat „praw i obowiązków moral-
nych". Z artykułu jego zacytujemy
kilka ustępów, Oio jak ks. biskup a-
nalizujepeztczay obecnego zła:

Zac iwiala się wiara w bezstron-
ność czynników kierown.czych politycz
nych, czy społecznych, a uprzewile:o-
wanie jednostek czy pewnych zrze-
s eń, w następstwie zrodzona z teśo
uprzywilejowania ich samowola, skłó-
ciły społeczeństwo do reszty. Te u-
jemne wpływy wniknęły w sfery urzęd
nicze, wtargnęły do wsi, zagarniały
w swój wir młodzież... 4
Powstalo dalei błędne mniemanie,

że spokój, porządek i rozwój państwa
można oprzeć na le zorganizowa-
nej sile mechanicznej. Jest ona po-
trzebna, ale tylko zastępczo. Na zdrow
szym. najpewnie'szym i na'trwalszym
spoidłem w narodzie i w państwie jest
spra i solidne prawo, które

warzaią twórcze zaufanie obywa-
i do władz i wzaiemnie do siebie.
Bezwzglednei konieczności zauła-

nia, jako siły twórczej w życiu pań-
stwowym, nie docen'ogo. sądzono. że
je zastąpi w zupełności siła, zdobywa
na i utwierdzana nieraz środkami bez
względnymi”.
Ks. biskup nie zaprzecza, że nie-

bezpieczeństwo komunizmu w Polsce
istnieje, zwłaszcza że „mamy w Pol-
scetak wiele elementu niepolskiego,

te

 

szczególnie podatneśo dla komuni-
stycznej agitacji”, Ale lud polski in-
stynktownie sam się broni przed tru-
cizną wywrotową.

X

Surowo osądza ks, biskup odstępo-
wanie od zasad moralnych tak „mod-
ne'' dz:ś w niektórych warstwach.

„Na to udzielanie sobie dyspensy od
zasad moralnych chrześcijańskich, np.
w małżeństwie, w życiu towarzy-
skiem, lud na$z patrzy, a patrzy bacz-
nie,
Czy ci dyspensatorzy, zwłaszcza bę

dący na odpowiedzialnych stanowi-
skach, sądzą, że to „prawo” im tylko
przysługuje właśnie mocą osiąśnięte-
go wyższego stanowiska? A gdyby
tak lud masowo poszedł za ich przy-
kładem i skorzystał z tego przywile-
ju, który oni sami sobie nadali — czy
powszechna moralność, a w następ-
stwie sła żywotna Polski na temby
zyskała?
Ludi w tym jest rozumniejszy, od-

oornie'szy i więcej wartościowy, ale
traci zaufanie i szacunek dla osób, ma
jących mu przewodzić w życiu obywa-
telskim, społecznym i państwowym”.

„Od ludzi, zajmujących stanowiska
kierownicze, wymaga ks. biskup, by
byli „pod każdym względem niena-
ganni“, by wzbudzali szacur.ek „swo-
ją nieskazitelną moralnošcią“,

 

PRZEGLĄD PRASY
BOJE WŚRÓD - SANACYJNE

W WILNIE

Gen. Żeligowski zrezygnował z za-
rządu Wileńskiej Izby Rolniczej, po-
nieważ — jak informuje „Slowo“ —
nie godził się z metodami „naprawia-
czy”, posiadającymi w tej Izbie pew-
ne wpływy.

„Słowo” korzysta z okazji, by wy*

stąpić ze swym zwykłym — i zupeł-

nie zreszią słusznym — ceterum
censeo przeciw „naprawiaczom.

„Można powiedzieć, że ziemianie
ich („naprawiaczy') co najwyżej nie

lubią, natomiast chłop miejscowy ich
nienawidzi. Cały ich rzekomy wpływ
na naszą wieś absolutnie nie istnieje,
nie idzie kroku dalej od chaty sołtysa,

instruktora, lub prezesa kółka rolni-

czego. „Naprawiacze” wytworzyli so-
bie jakódyby specja ntelę" (w
rzymskiem iego słowa zeniu) na
wsi iw raportach swych ów stan
przedstawiają jako głos części wsi, lub
nawet całej wsi...
Generał uderzył pięścią w stół. I

chwała Bogu.Pora jest przypomnieć, ko
mu należy, że krai ten jest Polską
prawdziwą, a nie Polską z nomina-
cji”.

  

„Naprawiacze“ doszli do obecnych
swych wpływów dzięki nom'nacjom,
subwencjom i protekcjom. P. Mackie-
wicz wykazał to dosta'ecznie, Ale
na możliwość likwidacji lego przy-
krego i smutnego zjawiska, jak/m jest
niewą'pliwie „Naprawa”, patrzymy
sceptycznie. Towarzyszyć ona będzie
systemowi pomajowemu chyba do
końca — pod tą lub inną nazwą...

OSKARŻONA ZMARŁA,
ALE SPRAWA POZOSTAJE

W. „Polonii* zamieszcza p. St. So-
picki artykuł z powodu zgonu Pary-
lewiczowej.

„Tragedią jej — pisze — była za-
wrotna kariera rodziny. Gdyby pozo-
stała žoną slromnego sędziego w Piw
nicznej czy Muszynie, może potrafiła-
by się oprzeć wszelkim pokusom. Ale
mąż jej został welkim dyśnitarzem, a
bracia omal nie lrzęśli całym kraiem.
Ona sama też musiała odśrywać wy-
bitną rolę w światku sanacyinym. Uj-
rzała obok siebie mnóstwo ludzi, któ-
rzy nie mieli żadoych kwalifikacyj, a-
ni umysłowych, ani moralnych, a jed-
nak uważali się. za „elitę”, jednak
pchali się na wybitne stanowiska i bru
talnie spychali fachowych _i zasłużo-
nych „antypaństwowców”. W jej poję-

kaži musiał nastąpić radykalny prze-
wrót”,

Co teraz będzie? Sprawa została,
choć główna oskarżona zmarła.

„Obecnie społeczeństwo z jeszcze
ama niecierpliwością oczekiwać
będzie procesu Fleischerowe' i reszty
wspólników Paryiewiczowej. Przestęp
stwa muszą być ukarane, a „niepra-
wości” wykorzenone bezwz*'ędnie.
Parylewiczowa nie będzie mogła ze-
znawać w sprawie swych wspó.ni-
ków. Ale w tych 40 tomach materia-

. łów — każdy po 200 stronic — są za-
pewne liczne doki:menty i oświadcze-
nia zmarłej, które posiużą do oceny
stopnia 'jej winy”,

OBROŃCY ŻYDÓW

„Głos Powszechny”, organ Z.Z.Z.,
kwitnącego prawie wyłącznie w fa-
brykach państwowych, specjalizuje
się w obronie Żydów. Czyżby spo-
dziewał się w ten sposób pozyskać
dotychczasowych czytelników zawie-
szonego „Dziennika Popularnego"?

„Nie wolno — pisze „Głos” — mó-
wić, że antysemityzm to tyiko i wy-
łącznie dywersja, czyli inaczej — nie
wierzcie łaszystom, że są antysemita-
mi, bo oni tylko tak uda ą...

rzeba zwalczać żydożerstwo i an-
tysemickie chuligaństwo niejako
same w sobie, tak jak zbrodnię zwal-
cza się dlatego, że jest zbrodnią”,

Któż to w tak namiętny sposób
zwalcza polski ruch odżydzeniowy?
Kto wysila się, by udowodnić, że
„walka o stragan' jest niepotrzebną
i że trzeba jedynie walczyć o wy-
właszczenie „olbrzymich latyfun-
diów Radziwiłłów i Pszczyńskich”'?
Któż to pisze, że akcja Siron. Naro-
dowego ma na celu tylko „rozbić...
wspólną akcję małorolnych i bezrol-
nych przeciwko naturalnemu | prze-
ciwnikowi chłopa, obszarnikowi, ©
wywłaszczenie i parcelację ziemi, a
wzamian tego przeciwstawić biedne-
go Žyda“?..

Czyni to pismo ZZZ., którego
przedstawiciele zasiadają w sanacyj-
nym Sejmie i Senacie i który rozwiją
się w fabrykach państwowych dzię-

specjalnej życzliwości różnych
czynników,

Pisże to organ ZZZ., który podo-
bno ciągle się jeszcze waha, czy przy»
stąpić do akcji p. Koca... NAA 7:

Tosą także kandydaci na „nacjo-
nalistów" i „antysemitów” nowego
autoramentu я



Jedność gospodarstoa narodowego
W) Warszawie odbył się ostatnio

Yll-my zjazd fachowo-rolniczy, zor-

ganizowany przez Związek Rolników

i Leśników z Wyższem Wykształce-
niem.
W, środę, w godzinach popołudnio-

referaty wygłosili: prot. dr. Roman

Rybarski p. t.: „Przemysł a rolnic-

two“ i mgr. Marian Rojek ze Lwowa

p. t: „Obrona polskości ziemi”. Oba
referaty wywołały duże zaintereso-

wanie, to też sala była wypełniona
po brzegi.

REFERAT PROF. RYBARSKIEGO.
Doskonały odczyt prof. Rybar-

gkiego miał na celu przedstawierńe

zwiąkiku, jaki istnieje pomiędzy rol

mictwem i przemysłem, jako ważny-

mi działami produkcji. Prelegent za-

rysował ten związek najpierw na tle

ewolucji gospodarczej ostatnich paru

wieków, a następnie wysunął stąd

«wnioski dla współczesności. :

Był więc najpierw okres przewagi

przemysłu nad rolnictwem, które w

gospodarce zeszło na plan dalszy

(merkantylizm). Reakcją przeciwiko

polityce protekcyjnej przemysłu był

fizjokratyzm, stwierdzający znowu,

że jedynie rolnictwo jest podstawą

gospodarstwa narodowego. ;

Dalszą epoką byt liberalizm, a je-

Zgodność interesów rolnictwa i
przemysłu w płaszczyźnie dobra: pu-
blicznego jest oczywista. Nie ma od-
rębnych polityk rolnej i przemysło-
wej konkluduje prelegent — jest tyl-
ko polityka, uznająca jedność $ospo-
darstwa narodowegł.

TEZY REFERATU: PROFESORA
RYBARSKIEGO. :

Tezy, wynikające z referatu prof.
Rypbarskiego, są następujące:

1. Rozwój przemysłu w krajach
rolniczych jest naturalnym następ-
stwem działania prawa, zmniejszają-
cego się przychodu z ziemi i wzrostu
ludności, która mie może pomieścić
się na roli, mimo ciągłego rozdrob-
nienia własności rolnej.

2. Z punktu widzenia interesów
rolnictwa, rozwój przemysłu jest
puniktem dodatnim, przede wszyst-

| kim z uwagi na społeczne niebezpie-
| czeństwo przeludnienia i pauperyza-
| cji wsi. Jednakże polityka gospodar-
| cza państwa musi, mając na oku go-
|spodarstwo narodłowe jako całość,
traktować równomiernie rolnictwo
jak i przemysł

3. Sprzeczność interesów tych
dwóch gałęzi produlkicji mogła wystą-
pić przy przyjęciu zasady międzyna-

 
śo produktem teoria wolnego ze rodowego podziału pracy, w myśl

dlu. Omówiwszy rolę, jaką odegrało; której kraje rolnicze, nie stwarzając

pojawienie się ma rynkach europej- | u siebie przemysłu, otrzymują po

skich produktów amerykańskiegoPaie cenach produkty: przem
mictwa (r. 1875), co wywołało kryzys! z krajów przemysłowych. : Sprzecz-

rolnictwa europejskiego ,a więc i w| mość ta zaznaczyła się wpierwszych

Polsce—prof. Rybarski wskazuje, że! okresach t. zw. „rewolucji przemy-
doprowadziło to do zamiany dawne-| słowej”, kiedy nowy przemysł fa-

go protekcjonizmu przemysłowego na| bryczny wywołał wyludnieniewsi i

protekcjonizm ogólnyi zaczęto chro-|brak rąk roboczych. Dzisiaj nie za-
mić cłem i rolnictwo.
Wojna światowa przyśpieszyła pe-

wne procesy! ekonomiczne. Wysunę-

ły się na czoło zagadnienia gospo-
darstwa narodowego. Krajeprzemy |
słowe chcą posiadać rolnictwo, każ-

dy kraj dąży do uprzemysłowienia,
a wskutek zahamowania emigracji,

istnieje wszędzie konieczność rozbu-

dowy przemysłu, celem zatrudnienia
bezrobotnych.

Wskazawszy na konieczność
siadania, na wypadek wojny, rozbu-

dowanego przemysłu i zasobnego
rolnictwa, prelegent uznaje, że za-
równo dla przemysłu, jak i rolnictwa
decydujące znaczenie posiada rynek
wewnętrzny, a wspólne ich interesy:

są większe niż antagonizmy. Szeroko
potraktował prof. Rybarski sprawy
cen pW Ram sss

emysło „. Istnieją duże różnice

4 iai i możliwościach Iksztai-

towamia cen przemysłu i rolnictwa,
wszakże w interesie państwa i spo-
łeczeństwa leży, aby nie dopus-

«cić do katastrofalnej obniżki cen
w jakielkolwiek (dziedzinie gospodar-
stwa społecznego. Tylko umiejętna
polityka cen utrzyma równowaśę po-
między przemysłem a rolnictwem, co
jest konieczne. Przez wytworzenie
własnych onganizacyj handlowych,
zolnictwo zmniejszy rozpiętość, jaka
obecnie istnieje między cenami, uzy-
skiwanymi przez producentów i pła-
conymi przez klonsumenta.

MW. zakończeniu interesującego re-
feratu prof. Rybarski omówił aktual-
me obecnie problemy polskiego roi-
mictwa, a więc madmiar ludności,
która winna odpłynąć do miast i
drobnego hamdlu oraz powinna two-|
rzyć przemysł domłowy.

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

śraża to sospodarstwu a IHąży się do
| rówinomiernego rozwoju przemysłu i
| rolnictwa, nawet do samowystarczal-
mości. Wysuwa się na plan pierwszy
rynek wewnętrzny, a więc siła na-
bywcza wsi ma dla przemysłu pierw-
szorzędne znaczenie.

chy, że Rosja sowiecka — za przy-
kładem Francji, przystąpiła Ho budo-
wy własnej „linii Maginota”, Dotąd
jednak nie słyszało się nic pewnego
ani o rozpoczęciu budowy, ani tym
mniej o rozmiarach i rodzaju tych
fortyfikacji.

iero teraz londyński dziennik
„Daily Herald“ przynosi pewne
szczegóły: stwierdzające, że istotnie
projekt taki nie tylko był traktowa-
my poważnie, lecz nawet w większej
części jest już zrealizowany.

Wedle doniesienia tego pisma,
znanego zresztą z sympatii proso-
wiedkich, rosyjska „linia Maginota"
ciągnie się na olbrzymiej przestrzeni rza Czarnego na południu, wyginając
się łukiem ku zachodowi, w znacznej
jednak zawsze odległości od granicy:

Którędy linia tych fortytikacyj
biegnie, tego, oczywiście „Daily He-
rald'* nie podaje, gdyż stanowi to ta-
gemnicę dowództwa armii czerwonej,

8

„Kły i pazury”
— Doktór Sahib! Doktór Sahibl

— wołał zalfyszany.
Umiał trochę po angielsku, ale z!

Pas bełkotał po nepalsku.
awołałem któregoś z moich ludzi,

żeby go wybadał, o co chodzi. Do-
magał się natarczywie lekarza. Je-
żeli nie ma w obozie, to on pobieg-|
mie do Bilgange, bo tam jest paru
indyjskich lekarzy.

Przytrzymałem go.
— O co idzie? — zapytałem. —

Co się stało?
— 0! Sahib, muszę prędko —
a. 2 Sahib, on za

hwyciłem go za ramię tak moc-
no, że krzyknął z bólu i zatoczył
oczami, aż białka błysnęły.
— Dick Sahib — on iść przez

dżunglę — kobra — o, panie, świe-
cąca, mała ikobra podniosła łeb z
trawy i ukąsiła!
Puściłem Hindusa, zgarnąłem szyb-

%o trochę miezbędnych rzeczy, za-
wołałem na Lal Bahucę, starszego
mad moimi ludźmi w Indiach i puści-

Znalazłem Dicka na łóżku polo-
wym przed bungalowem. Przynieśli
$0 jego ludzie. Leżał blady w indyj-
skim słońcu, z włosami odrzuconymi
w tył i zamkniętymi oczami.

Nie żył.
Ukląkłem obok. Przez chwilę

majaczył mi obraz wielkiego mostu,
pięknej, śmiałej konstrukcji stalowej,
iktóra miała pozostać w dziedzinie

się podjąć „misji* Arbuthnota. Zama
jaczyły mi również nagłówki hiobo-
wej wieści we wszystkich pismach
świata, od Kalkuty — przez H:n$
Kong, Nowy Jork, Paryż, Londyn—
„Richarć Arbuthnot zśinął w dżun-
gli od ukąszenia kobry”.
W tym momencie zrozumiałem,

że jeszcze przez długie lata imię
Dicka Sahiba bęczie wymawia-
me przez brunatnych Hindusów z
głęboką, serdeczną czcią, podczas
śdy Richard  Arbuthnot będzie
przedmiotem rozmów w urzędach
|państwowych na tarasach hoteli, na

 

od jeziora Ładoga na północy ('o mo- |

 

zmu rolnego, który wyraża się: a) w
utrzymaniu przez politykę państwo-
wą «cen płodów: rolnych naodpowie-|
dnim poziomie, b) w nałożeniu naj
przemysł obowiązku korzystania w|
jak największym zakresie z surow-
ców, wytwarzanych przez rolnictwo
krajowe. й

5. Rolnictwo, chcąc się utrzymać
na poziomie rentowności, musi dą-
żyć do tego, aby przemysł rolniczy
był jak najściślej związany z gospo-
darstwami rolnymi, aby produkty
rolne w granicach ekonomicznych
możliwości były przerabiane na
miejscu, następnie przez odpowie-
(dnią organizację handlu rolnictwo
musi mieć silniejszy udział w zys-
ikach z pośrednictwa, podobnie jak
wielki przemysł powiększył swe zys-
ski handlowe przez właściwą sobie|
organizację kartelową.

6. Nadmiar ludności wiejskiej bę-
dzie odpływał do przemysłu i han-
dlu. Nie jest jednak pożądanym ten|
odpływ do wielkich centrów iabrycz
nych (Śląsk, Zagłębie, okręg łódzki),|
które icierpią na chroniczne bezro-
bocie. Natomiast duże znaczenie dla
wsi ma kolonizacja przemysłowa w
okolicach, gdzie istnieje największe
przeludnienie wsi, i gdzie dotychczas
mie było wiellkieśo przemysłu. Wię-
cej stiosunikowo rąk rol ych może
zatrudnić średni i drobny przemysł
i handel, rozwijający się na wsi inaj-
bliższej tej okolicy. Szczególną uwa-
śę należy zwrócić na wiejski prze-
mysł domowy. *

REFERAT MGR. ROJKA.
Nielada sensacją był referat dzia-

łacza narodowego ze Lwowa, mgr.
Rojka p.t. „Obrona polskości ziemi”.
Prelegent, znający dobrze stosunkiw
Małopolsce Wschodniej oraz śledzą-
cy obrót ziemią na połuniowo-wscho-
dnich terenach Rzplitej, przedstawił
przerażający wprost obraz, opierając
się na bezspornych danych staty-

 

  
4. Protelkcjonizm przemysłowy! stycznych, zarówino uczonych idzia- | niku 1938 r. Drugi — budowany w

wymaga odpowiedniego protekcjoni-| łaczów polskich, jak i ruskich. !

 

Sowiecka „linia Maginota.
Od jeziora Ładoga do morza Czarnego ciągnie się pas fortyfikacyj

długości 1600 kilometrów
Od dość dawna już krążyły słu- strzeżoną niezwykle troskliwie. Bu- pewniają pod dostatkiem żywności,

dowa prowadzona była tak, aby nikt|
mie mógł zorientować się co do jej.
celu, jak i jej rozkładu oraz poło-|
żenia.

„Daily Herald“ zapewnia, že ol- |
brzymia ta linia sowieckich fortyfi-|
ikacyj jest znakomicie zamaskowana,|
tak iż niewidoczna jest zarówno z|
lądu jak i z powietrza.

Wszystkie fortyfikacjeurządzone |
są z' zastosowaniem najnowszych|
zdobyczy techniki wojennej. W! ra-
zie ataku lotniczego, hermetyczne

stalowe drzwi wejściowe zamykają:
się automatycznie, zabezpieczając
cały labirynt podziemnych fortów
przed dostępem gazów trujących.
Znakłomicie skonstruowane aparaty
dostarczają równocześnie świeżego
powietrza w ilości, umożliwiającej
załodze tych fortów (długie przeby-
wanie bez bezpośredniego kontaktu
ze światem zewnętrznym. |
Ogromne magazyny prowiantu za-

ukończonej młodości, człowiek ten
był tak wielki i potężny, iż pamięć
jego musiała się ostać w Indiach na:
długo. Dotąd żyje.

Kobra — mała kobra — mała,
wilgotna kobra — podniosła łeb z
trawy i pozbawiła życia jednego z
najdzielniejszych ludzi na świecie.

I cały świat płakał |

is z а |

Ostatniego roku, przed wyprawą|
‚ м głąb Cejlonu do Kandy, zawadzi-|
łem o Colombo. Mój przyjaciel, Tra- |

 
cy Hutchins, jeden z państwowych| |
urzędników cejlońskich, rozmawiał

marzeń, bo nikt inny nie potrafiłby ze mną o słoniach, bo właśnie po <iwiać. Chce upolować pięknego,
nie ujawałem się na Cejlon. Mia-
łem upolować dwa młode samce,
rzadkie w Ameryce, dokąd były za-
mówione, ba! rzadkie nawet wdżun-

li. Nagle Hutchins pokazał mi ma-
łego człowieczka o ciastowatej twa-
rzy, siedzącego w kącie holu hote-|
lowego. |

| — — Oto drugi amator sloni —
| rzekł. — Tylko że on nie chce ich
brać żywcem, a zabijać. Ma ochotę
„ma stary okaz z kłami.
|  Popatrzałem na myśliwego. Miał
na sobie lekkie białe ubranie, najwi-
doczniej zrobione przez drogiego

łem się w kierunku dżungli i obozu| pograniczach, a nawet w najdalszych krawca. Był drobnej budowy, ręce
Arbuthnota. | zakamarkach (dżungli. Mimo nie- .miał ruchliwe, nerwowe, oczy szare,,

| kość kadłuba ok. 11,2 m., zanurzenie

.wozu mięsa, owoców i t. d.

Rząd chce sprzedać Żyrardów
polskim producentom Inu

Podobno rząd zamierza sprzedać
Zalkłady Żyrardowskie. Tak pisze;
„Gaz. Handlowa”:

„Krąży pogłoska, że pakiet wię-
wszości alkcyj tych Zakładów, wyno-
szący 64 proc., ma być sprzedany w
ręce prywatne, albowiem rząd nie
zamierza prowadzić tego wielkiego
przedsiębiorstwa we własnym za-
kresie.

Mówi się więc, że obokmożliwo- |
ści sprzedania Żyrardowa dwum wiel |
kim krajowym zakładom przemysło: |
wym, które się o to ubiegają, wyłoni
ła się koncepcja, aby Zakłady Żyrar-
dowskie przeszły w ręce producen-
tów lnu z tej racji, że Żyrardów jest
wielkim odbiorcą krajowego Inu.

Dwa nowe t
zamówione

Polskie linie żeglugowe dokonały
ostatnio zamówienia ldwóch nowych

pasażersko - towarowych transatlan-

tyków, przeznaczonych do obsługi
istniejącej już linii Gdynia — Połu-
dniowa Ameryka.

Będą one miały długość ok. 145
metrów, szerokość ok. 21 m., wiyso-

ok. 8 m. Napęd motorowy, dwie śru-
by, szybik. ok. 17 węzłów. Każda jed-
mostka będzie miała urządzenia dla
przewozu ok. 1.000 pasażerów oraz
pięć ładowni i przystosowane do
przewozu niekitórych masowych to-
warów międzypokłady. Jedna z ła-
'downi będzie izolowana i zalojpatrzo-
na wurządzenia chłodnicze dla prze-

Jeden z nowych transatlantykków
będzie budowany w angielskiej sto-
czni „Swan Hunter and Wigham Ri-
chardson Ltd.“ w Newcastle on Ty-
ne i ma być gotów już w paździer-

stoczni duńskiej „Nakskov Skibva-

a podziemne studnie — wody nie
tylko do piscia, lecz także do kąpie-
li w specjalnych łaźniach podziem-
mych. Nie brak tam również kuchen
elektrycznych, które czerpią prąd z
oddzielnie ulokowanych elektrowni,
zapewniających zarazem podziemiom
należyte oświetlenie. Stacje telegra-
ficzne, telefoniczne i radiowe służą
dla kontaktu z powierzchnią ziemi |
oraz między poszczególnymi odcin-
kami całej linii fortyfikacyjnej.

Pod względem uzbrojenia sowiec-
ka „linia Maginota" — jak twierdzi
„Daily Herald — przewyższa fran-
cuską. Nowością są tu także potęż-
ne podziemne hangary, w których
znajdzie pomieszczenie 7.000 samo-
lotów bojowych wszelkiego typu.
Pismo angielskie zapewnia, że so-

wiedka „linia Maginota”, czy to ja-
ko całość, czy też w poszczególnyich
odcinikach, wytrzymać może bardzo
długo oblężenie, tamując nieprzyja-
cielowi wtargnięcie w głąb kraju.

małe, osadzone blisko siebie, Prze-
mawiał gniewnie Ido boya, który! mu
przyniósł coś do picia. Przez chwilę
myślałem, że go uderzy. Ciastlowata“
twarz poczerwieniala, male oczka
miotały błyskawice.
— Słonia z kłami nie może za-

strzelić — zauważyłem. — Prawo
mie pozwala.

Hutchins uśmiechnął się kwaśno
i rozłożył ręce:

— To sir Ralph Ringrose.
— 0! — mruknąłem.

— Przyjechał "z pozwoleniem
ładz. Nie mogę mu się się sprze-  

starego samca, największego, jakie-|
$0 zdoła znaleźć — dla przyjemno-|
ści. — Tu Hutchins zaklął pod no-|
sem. — Nędzny handlarz żelaza —
bo z takiego źródła pochodzi jego!
majątek i tytuł. Kupił go za zyski
z hut żelaznych, odzieczonych po oj-

| cu, których nigdy nie widział. I te-
raz zachciało mu się zabić mi tutaj
wielkiego słonia. A coraz ich mniej.
Dawniej było dużo, |

Hutchins kochał swoje słonie. Do
jego obowiązków urzędowych nale-i
żała ścisła ewidencja i ochrona 5-`
mi. Wielkie gruboskóre są tak cen-|
ną właściwością Ceflonu, że je tam
otaczają staranną opieką. Hutchins!|

Myśl sprzedania Żyrardowa produ-
centom Inu, specjalnie w tym celu
zorganizowanym, znajduje poparcie
w pewnej części administracji pań-
stwiowej, jednakże sprawa ta nie doj-
rzała jeszcze o tyle, aby można było
mówić © realnych możliwościach za-
warcia tej transakcji.

Jednym z głównych momentów,
śaki musi być uwzględniony w roko-
waniach o ewentualną sprzedaż: Za-
ikładów Żyrardowskich, jest uzyska-
mie przez rząd gwarancji, że te wiel-
kie zakłady, przemysłowe utrzymają
swą produkcję w zmniejszonych roz-
miarach i że byt finansowy instytu-
cji nie zostanie w przyszłości nara-
żony na szwank przez nieroważne
posunięcia.

ransatiantyki
dla Polski
erft' w Nakskov — będzie gotów
w maju 1939 r.

Nowe statki będą nieco mniejsze
od M/S „Piłsuddki* i M/S „Batory“,
będą bowiem miały pojemność —
11.500 ton rej, brutto, wobec 14.400
trb. tamtych dwóch. Ale. będą znacz-
nie większe — o ile chodzi o pojem-
ność — od starych: S/S „Polonia”,
S/S „Kościuszko i S/S „Pułaski”, z
których największy — „Polonia* —
[ma 7,500 trb., pozostałe dwa zaś —
ok. 6,500 trb.
Nowe transatlantyki będą się róż-

miły ad dotychczasowych statków
maszych dużą pojemnością pomiesz-
czeń ładunkowych. Tak więc każdy:
z nich będzie wstanie zabrać 3-krot-
nie więcej ładuniku od S/S „Pulaski“.
Przeznaczenie nowych okrętów na
linię głównie emigracyjną, nakazuje
jednocześnie wyznaczenie odpowied-
mich ilości kabin pasażerskich.

Nowe statki przeznaczone są do
obsługi linii południowo - amerykań-
skiej (Gdynia — Rio de Janeiro —
Buenos-Aires i inne porty), na któ-
rych mają zastąpić wysłużonych we-
teranów S/S „Kościuszko i S/S „Pu-
łaski". Linia ta — jak wiadomo —
rozwija się lddoskonale, zarównoo ile
chodzi o frekwencję pasażerów-emi-
grantów, jalk i o ładunek. Nowe jed-
nostki będą specjalnie budowane dla
tej trasy, to też urządzenia ich będą
dostosowane i do wciąż wzrastają-
cych ładunków towarowych i dopo-
trzeb licznych emigrantów. Większa
szyblkość niż naszych starych parow-
'ców, pozwoli na skrócenie czasu po-
dróży i większą ich częstotliwość.

Ciągnienie 3 proc.
Premiowej Pożyczki

Inwestycyjnej 2 emisji
Losowanie premii 3 proc. pożycz-

iki inwestycyjnej (drugiej emisji) dn.
5 marca dało następujące wyniki:

Zł. 200.000 na nr. 19 ser. 3462.
Zł. 50.000 na nr. 4, seria 7316.
ZŁ. 25.000 na nr. 22, seria 6026.
Zł. 10.000 na nr. 8, seria 9939,

nr. 14, seria 21276, nr. 25, seria 5412,
mr. 32, seria 17959, nr. 35, ser. 15499.

ZŁ. 5000 na nr. 9, seria 4263, mr.
14, seria 1456, nr. 16, seria 6825, nr.
23, seria 786, 11276, mr. 26, seria
3935, nr. 28, seria 5827, 10592, nr. 38,
seria 7495, nr. 44, seria 21954, nr. 48,
seria 16459.

znał te zwierzęta i szanował. Wsło-
miach jest coś szlachetnego: są nad-
zwyczaj pracowite, gdy je oswoić,
potulne, łagodne i przywiązane. lzo-
stają talkie do końca.
— Może chybi.
— Оп!? Siedział w swoich do-

brach w Anglii i przez cały rok nic,
tylko pukał do kuropatw! Wyobra-
ża sobie, że jest wielkim myśliwymi
—Hutchins zaśmiał się szyderczo. —
Miałbym ochotę udusić łotra!

Udając się w głąb wyspy, zabra-
łem z sobą chęci Hutchinsa. Wście-
kła złość brała człowieka, żeby ten
nędzny magnacina, który sobie ku-
pił tytuł, miał prawo włóczyć się po
dżumgli z dalekonośną strzelbą wchu
(derlawych rękach w celu zabicia
starego samca słońca. Wielkie prze-
wodniki stad są rzadkością. Podług.
mnie, nie ma nad nie wspanialszych
zwierząt. Samiec osiąga to wysokie
stanowisko w świecie słoni samą tyl-
Ко siłą i potęgą i znajduje posłuch
u stada — u rodziny, półki jest po-
tężny. Skoro dorośnie młody samiec
ze stada, ojciec przepędza go trąbą,
Ikłami, no i wagą. Młokos zostaje w
dżungli samotny i czy się utrzyma
przy życiu, czy padnie, zależy to dd
jego siły i odporności.

(C. d. a.)

 
  



 

Stypendium
dla słuchacza Wydziału

Prasowego |
Rada Notarialna w Wilnie podaje |

do wiadomości „ studentów Wiyr |
działu Prawa U. $. B., iż wakuje u-|

tworzone przez Izbę Notarialną sty- |

pendium im. Marszałka Józela Pił-|

sudskiego, wynoszące 320 zł. |

Zgłoszenia przyjmuje i informa-|

cji udziela biuro Rady, gmach Są- |
dów, pokój 18, tel. 1300.

|

Wielki pożar |
w Dejnówce |

W: osadzie Dejnówka pow. lidz- |
kiego, skutkiem  nieostrożnego ob-

chodzenia się z ogniem wybuchł
y r. Pastwą płomieni pa-

0.6 budynków gospodarczych, 3
obory z inwentarzem żywym. Stra-
ty wynosząz górą 30 tys. zł. (h)

 

 

 

    
      

Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

£ Pogoda naogół chmurna, mglista i miej-

scami drobny opad.

Słabe wiatryz»poludnio-wschodu.

WIADOMOSCI KOŚCIELNE.

— Rekoiekcje dia lekarzy, zor-

ganizowane przez Koio Wil. zB.

L. K. odbędą się w czasie od 16 do

Żi-go marca rb. pod kierownictwem

ks. prob. dr. W. Urmanowicza w

kaplicy Sodalicyjnej (Zamkowa 8,

piętro II), Hoczątek konierencji o

oaz. 19 m. 15. Do wzięcia w nich

udziałuzaprasza wszystkich lekarzy

katolików £arząd Koia.

"Karty wstępu w księgarni Rut-

skiego — Wileńska 38.
— Na iniencję ks. superiora Rzy-

mełki. W poniedziaiek solenna Msza

św. w kaplicy w Ostrej bramie na

intencję byiego Dyrektora, Siow.

Pań Miłosierdzia św. Wincentego

a Paulo, ks. superiora Rzymeiki, na
którą zaprasza wszystkich czion-

ków i sympatyków Kada Centralna

Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincen-

tega a Paulo.
Z MIASTA.

— Echa „Kaziuka*, Tegoroczny

„Kaziuk“ cieszyt się większą po-

pularnością i trelkwencją niż w la-

tach ednich, Wediug  prowi-
.zorycznych obliczeń, kiermasz zwie-

dziio około 100 tys. osób, nie licząc
kilku tysięcy turystów przybyłych z
różnych krańców Polski.

Obroty na „Kaziuku” wynosiły

2 górą 5U0 tys. zł, w kawiarniach,

restauracjach lokalach  rozrywiklo-

wych w cięgu okresu kiermaszu 0-

broty były również znacznie zwięłk-
'szone. (h)
— Murs Ogrodniczy. Wileńskie

T=wo Ogracnicze otwiera w dniu 15
marca b. r. o godz. 1/-ej 4-ro tygo”

dniowy Kurs Ugrodniczy w lokaiu
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej,
Wilno, ul. Zawalna 5. lniormacyj
udziela i zapisy przyjmuje Sekreta-
riat T<wa Wiino, ul. Wileńska 12—9
(O. T. i K. R. pow. wil.-trockiegioj
tel. 332. . :

Lista zgłoszeń zamyka się z dn.
12 6. . —

SPRAWY KOLEJOWE.
— Doksztalcenie pracowników

: ch. Staraniem Związku
Urzędników Kolejowych dzięki ini-
cjatytwie prezesa Puchalskiego odby-
ło się dnia 5 bm. otwarcie kursu
przygotowawczego do egzaminów
„kolejowych. Otwarcia kursu doko-
„nał osobiście p. dyr. K. P. inż. Gła-
zek W. oraz prezes ZUK p. Puchal-
ski. Na kurs uczęszcza około 100
pracowników” kolejowych.

: HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Drożyzna artykułów spożyw-

czych. Przeprowadzone badania kal-
Kulacyjne wykazały, że wszystkie

. artykuły spożywcze pierwszej po-
trzeby: wzrosły o 10—15 proc. Dal-
sza tendencja zwyżkowa trwa. (h)

* SPRAWY AKADEMICKIE,
— Stowarzyszenie Katolickiej

MłodzieżyAkademickiej „Odrodze-
nie* powiadamia, że w niedzielę dn.

"7 marca rb. o głodz. 15.30 odbędzie
się walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze w lokalu własnym ul. Uni-
wersytecka 7 m. 9-a. Obecność
„członków konieczna.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kasa towa. Dziś

o g. 18 w sali prafialnej kościoła
Ostobramskiego odbędzie się ze-
branie konstytucyjne kasy bezpro-
gentowej, na które Komitet Organi-
zacyjny uprzejmie prosi wszystkich
pa!
— Zebranie cechu krawców.

W. dniu 18 marca br. w lokalu Ce-
chu Krawców Chrz. w Wilnie, ul.
Bakszta 1 odbędzie się walne zebra- 

nie członków cechu io godz. 19-ej w

pierwszym a o godz. 20-ej drugim

terminie z porządkiem dziennym:

ij sprawozdanie ŹŻarzącu i Kom.

Kew. za 1936 r. 2) Wybory starsze-

go, podslarszego i Ž czionkow Ža-
rządu, 3) Wolne wnioski. Uprasza

się członków Cechu o liczne przyr

bycie.
RÓŻNE.

— Šprostowanie,
cie selkcji hand. i przem. Narodowej
Organizacji Kobiet z dn. 5 marca rb.

omyżkowo podane były nazwiska
p. por. Umiastowskiego i p. ognio-
mistrza Jankowiaka, do których ja-
koby mają składać oferty, na roboty
krawieckie iirmy chrześcijańskie.

Oferty takie należy składać w
ddpowiednich intendenturach.

Firmy chrześcijańskie, wylkonują-
ce haity wojskowe zgiaszać się z
ofertami mogą do krawców  chrze-

šcijan, którzy szyją mundury woj-
skowe, a mianowicie: Dowgiałlo W.
Św. Jańska 6, Jankusz +. ul. Po-
zaańska i, Krauze St. Wileńska 32,
Bierniukiewicz W. Zamkowa 3 m. 7.

KRONIKA POLICYJNA.
— Periidna kradzież, W dniu 5 bm.

na ul, św, Ignacego jakiś osobnik przecho-

dząc miro Ludwiki Zalewiczowej (Porto-

wa 3) rozmyślnie oblał jej płaszcz wodą, a

na zwróconą sobie uwagę zaofiarował swe

usługi przy oczyszczaniu płaszcza. Po od-

daleniu się tego osobnika Zalewiczowa

stwierdziła, że skradł on jej z mutki 50 zł,

"w gotówce.

Сн° ЧАН „dwa „iii оЛЕЬ

Teatr i muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnia“,

kiej grane będzie widowisko

„Rose Marie“. Jutro po cenach zniżonych

„Przygoda w Grand Hotelu".

— Dzisiejszy koncert Katarzyny Jar-
boro w „Lutni*, Jak było do przewidzenia

koncert murzyńskiej śpiewaczki Katarzyny

Jarboro, wzbudził powszechnę zaintereso-

wanie. W programie arje operowe, pieśni,
oraz piosenki murzyńskie. Przy fortepianie

Adela Bay.
— Dzisiejsza premjera bajki w „Lutai'*

Dziś o godz. 12.15 w poł. po raz pierwszy

zostanie odegrana bajka według Andersena

„Księżniczka na grochu” w wykonaniu

zespołu art. teatru „Lutnia”, zespołu dzieci,
oraz studjum baletowego L. Muraszowej.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj
na południowem przedstawieniu, po ce-
nach propagandowych po raz ostatni sztu-
ka WŁ. Fodora „Tajemnica lekarska”,

O godz. 8.15 powtórzenie sztuki E.
O'Neilla „Anna Christe“.

'Nuna  Młodziejowska-Szczurkiewi-
czowa wystąpi w środę w sztuce „Matura”.

Z za kotar studio
Wesołe słuchowisko „Eksmisja”*  zradiofo-

mizowany fragment powieści Prusa „Lalka”,

Z nieprzebranych skarbów zdrowego

humoru, jakie kryją się w powieściach Bo-

lesława Prusa, zaczerpnęła Klara Turey,

tworząc dla radia wesołe słuchowisko p. t.
„Eksmisja”, Jest to montaż literacki z II i
III tomu „Lałki”, Osią akcji jest zawsze

aktualne zagadnienie stosunków .między

gospodarzem kamienicy, a studentami, któ-

rzy nie płacą czynszu, W słuchowisku tym

przesuną się przed nami kapitalne postacie
prusowskie: stary szlągon, rządca Wirski,
baronowa Krzeszowska, nakreślone z roz-
machem typy studentów Maleskiego i Pat-

kiewicza.

Słuchowisko nadane będzie ze Lwowa

dnia 7 marca o godz. 21.00,
Kaden przed mikrofonem,

Warsztat pisarza ma swoje tajemnice.

Każdy autor pracuje indywidualnymi meto-
dami — zawsze interesującymi, jako formy,

w których wyładowuje się siła twórcza.

Metody te są wynikiem zmagania się myśli
i koncepcyj z oporem materiału, w tym

wypadku ze słowem. Rąbka tej tajemnicy

 

W komunika- |

Dziś
© godz. 4 pp. z występem Janiny Kulczyc- >

operetkowe |

 

) własnego warsztatu literackiego uchyli,
nam w swoim szkicu radiowym p. t. „Z mo- |

jego warsztatu” Juliusz Kaden-Bandrow- |
ski, w dn. 7 marca o godz. 19.00. 1

Francuski pianista przed mikrofonem, |
Polskie Radio zaprosiło przed swój mi-|

krofon ma niedzielę dn. 7 marca o g. 21.00

znanego francuskiego pianistę i głośnego
pedagoga Lazarę Levy, który odegra utwo-|

ry wyłącznie kompozytorów  iramcuskich
ostatnich czasów, w tym 6 etiud własnej
kompozycji

Rozrywka przy Radio. — Pogoduy pragram
w niedzielę.

Kto zostanie w domu w niedzielę dnia

7 marca i poslucha audycyj radiowych, spę-
dzi przy swym odbiorniku więle miłych i
pogodnych chwil.

W południe o godz. 12.03 wystąpi ulu-
bienieca warszawskiej publiczności urocza

Zofia Ternć ze swym repertuarem piosen-

kowym. W tej samej audycji weźmie udział|

Mała Orkiestra Polskiego Radia pod dyr. Z.|
Górzyńskiego oraz  saxofonista Wacław

Roszkowski,
Po audycji o godz 16.00, w której prze-

widziane są najróżniejsze premie, nada ra-

dio „pół godziny mandolin“ w wykonaniu

wileńskiego zespołu mandolinistów „Kaska-

da“.
Nietylko rozrywką, lecz również arty-

styczną przyjemnością będzie koncert z
płyt o godz. 19.20, w czasie którego usły-
szymy Martę Eggerth, Benjamino Gigli,

Marian Andersen i innych.
Na zakończenie dnia o godz. 22.00

przygrywać będzie ze Lwowa orkiestra

 

Zasięg krótkofalowy doprowadzony do doskonałości umoż-
liwia odbiór niezliczonej ilości krótkofalowych stacyj za-
morskich. Nawet odległą stację można słyszeć tak wyraźnie,
jakby to była stacja lokalna. Z
zastosowanie małostratnych obwodów krótkofalowych.

ostało to osiągnięte przez
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KURS ALKOHOLOGII,.
PROGRAM 2-G0 KURSUALKOH OLOGII, ZORGANIZOWANEGO Z

INICJATYWY WIL. TOW. „MENS* DLA WALKI Z ALKOHOLIZMEM
W DNIACH 8—13 MARCA 1937 R.

 Tadeusza Seredyńskiego oraz taneczne
orikestry zagraniczne w nagraniach plyto-

wych.

KOMUNIKAT
Jutro o godz. 8.15 w Teatrze na Pohu-

lance odbędzie się drugie przedstawienie

dla radiosłuchaczy, organizowanę przez

Rozgłośnię Wileńską, |

W programie mocna, morska sztuka
współczesna laureata Nobla, Eugieniusza
O'Neille p. t. „Anna Christe“. cy

Sztukę poprzedzi prelekcja Dyrektora

Teatru Miejskiego p. M. Szpakiewicza.
Bilety po cenach specjalnie zniżonych,

niższych od cen propagandowych, do na-

bycia w księgarni Zawadzkiego w godz. od
12—13 i od 17—19.

Polskie Radio Wilno
Niedziela dnia 7 marca,

8.00 Sygnał czasu i pieśń, Gazetka rol-
wicza. 8.18 Muzyka. 8.27 Rozmaitości rolni-

cze, 8,35 Melodie operetkowe. 8.50 Dzien-
nik poranny. 9.00 Transmisja nabożeństwa
z kościoła Św. Krzyża. 10.30 Muzyka po-
ważna, 11,45 Czemsą misje dla katolika —
poś. 11.57 Sygnał cząsu i hejnał. 12,03 Kom
cert rozrywkowy. 13.00 Życie kulturalne

miasta i prowincji. 13.12 D. c. koncertu roz-
rywkowego. 14,00 Orkiestra w jednym in-

strumencie — organy, 14.20 Koncert rekla-
mowy. 14,30 Audycja dla świetlic. 14.50

Straż ogniowa czuwa — reportaż. 15.05
Pieśni ludowe w wyk. chóru męskięgo.
15,30 Audycja dla wsi. 16.00 Morwitan w
piosence — audycja słuchowiskowa. 16.30
Pół godziny mandolin Kaskada. 17.00 Kon-
cert symfoniczny. 17,55 Pogadanka aktual-

ma. 18.00 D. c. koncertu, 19.00 Z mojego
warsztatu literackiego — szkic literacki.
19.20 Wieczornica. 19.30 Koncert życzeń.
20.20 Mistrzostwa pływackie Polski — re-
portaż. 20.30 Wiadomości sportowe, 20.40

Przegląd polityczny. 20.50 Dziennik wie-

czorny. 21.00 Eksmisja — słuchowisko we-

sołe. 21.30 Recital fortepianowy  Lazara
Levy. 22.00 Koncert ork. T. Seredyńskiego.
22.55 Ostatnie wiadomości dzien.-rad. |

Zakończenie kursu
Akcji Katolickiej |

Wczoraj nastąpiło zakończenie
6-dniowego archidiecezjalnego kur-

su Akcji Katolickiej dla kienow-

nictw Kat. Stow. Kobiet. W kursie
brało „udział około 100 delegatek z
województw: wileńskiego, nowo-
gródzkiego i białostockiego. Podczas
kursu omówiono szereg . zągadnień
religiinych, społecznych, ideow
rolniczych i organizacyjnych. y-
głoszonych zostało 34 odezyty i po-  gadanki. (m)

w sali gimn. Króla Zygmunta-Au gusta — ul. M. Pohulanka Nr. 7.

Poniedziałek, 8 marca. i
Godz. 6-7 po poł. Prof. Z. Hry-|

niewicz — Otwarcie Kursu,
Godz. 7—8 po poł. Prof. dr. med.|

S. Schilling-Siengalewicz — Działa-|
mie alkoholu na ustrój ludziki. \

Wtorek, 9 marca. i
Godz. 6—7 po poł. Dr. med. A.|

Borowski — Alkoholizm a gruźlica.
Godz. 7—8. Maria Przewłocka—

Rola kobiety w walce z alkoholiz-
mem.

Środa, 10 marca.
Godz. 6—7. Prof. dr. med. M. Ro-

se — Alkoholizm a zwyrodnienie
psychiczne.

Godz. 7—8. Docent W. Świda —
Alkoholizm a przestępczość.

Czwartek, 1i marca.
Glodz. 6—7, Dr. med. S. Brokow-

ski — Alkoholizm wśród dzieci.
Godz. 7—8. Ks. prof. M. Sopoć-

ko — Alkoholizm a moralność.
Piątek, 12 marca.

Godz. 6—7. Dr. med. S. Gnoiń-
ski — Organizacje jako tereny walki z alkoholizmem.

= rude +:

Systemy walki z alkoholizmem.
Godz. 7—8. Red. J. Szymański—

Seminarium dyskusyjne.
Godz. 7-—8.—Zamknięcie Kursu.

Kurs alkohologii bezpłatny. Zapisy
przyjmuje się w Kancelarii Ośr

Zdrowia ul. Wielka 46, tel. 990, w

godzinach od 9 do 12 oraz na miej-
scu w dniu iotwarcia kursu.

 

ZebranieOddziału _g
Grodzkizgo, Liji Mor.

1 Kolonizlneį
Zarząd Oddziału Grodzkiego Li-

gi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie
podaje do wiadomości, iż w dniu 21

marca r. b. w sali Izby Rzemieślni-
czej przy ul. Gdańskiej 6 o godz. 11

odbędzie się lloroczne walne zebra-

mie członków Oddziału Grodzkiego

L. M. K.
Zebranie będzie prawomocne w

pół godziny po wyznaczonym ter-

minie bez wzgłędu na ilość obecnych

Glodz. 7—8. Red. J. Szymański|członków.
Wstęp na zebranie za okazaniem

legitymacji członkowskiej
Wileńskiego L. M. K.

Abstynencja czy umiarkowanie.
Sobota, 13 marca.

Godz. 6—7. Red. J. Szymański—

     «sa Tien
daje tlusią i miękką pianę

 

ryk Żak, Poznań RZL.
MYDŁO DO GOLENIA 4 ta erėme MIAFLORnr. 2024

1uprzyjemnia golenie.
  

 

Oddziału

Znowu wypadki kolejowe
Du. 5 bm. pociąg osobowy _Nr.

1616 na odcinku Porzecze — Dru-
skieniki najechał na niestrzeżonym

przejeździe na furmankę. Wskutek |
zderzenia został zabity furman Ka-|

zimierz Marcinanis, m-c wsi Stero-|
wo, gm. marcinkańskiej. I

wypadku — własna nieostrożność|

zabitego. \

CIĘŻKO RANNY PODPROKURA-
TOR SĄDU WOJSKOWEGO.

czasie wjazdu na stację ciężko ranił

kpt. dr. Andrzeja Górniakapodpro-

kuratora Sądu Wojskowego i lekko

zranił komisarza kontroli skarbowej

Józefa Borola, którzy nieostrožnie

przechodzili przez przejście dla po-

dróżnych, nie zwracając uwagi na

sygnały pociągu i służby kolejowej.

Po udzieleniu pierwszej pomocy le-

karskiej poszkodowani zostali od-

wiezieni do szpitala żydowskiego w

Białymstoku. Kpt. Górniak doznał

Dnia 5 bm. na st. Białystok cen-|pęknięcia czaszki.

tralny pociąg pośpieszny nr. 706 w

Śmierć chłopca wskutek nieostrożnego
++ „obchodzenia się z bronią

W. dn. 5 b. m. przy ul. Obozowej
rewolweru;Nr.-46 wystrzałem z

syst. „Buldog” pozbawił się życia

Bolesław Ankudowicz, lat 17. Anku

dowicz w czasie nieobecności rodzi-

ców chcąc nastraszyć domowników

\ ла : 
   

wybrał z bębenka jeden nabój, na-

stawił pod iglicę pusty otwór, prz

| ożył luię do skroni i spuścił kur

nie wiedząc o tym, że po naciśnię-

ciu kurka bębenek posuwa się o je-

den nabój. Ankudowicz . poniósł
śmierć na miejscu.

Strajk okupacyjny i głodówka,

„teatru „Nowošci“
Wobec rozporządzenia wojewody

wileńskiego zamykającego teatr

„Nowošci“ ze względu na niebez-

pieczeństwio pożarowe, w dniu wczo

rajszym zespół tego teatru ogłosił

strajk okupacyjny. || j
Do strajku przystąpił cały) perso--

nel artystyczny, techniczny i admi-

nistracyjny w ilości 47 osób.
Na drzwiach teatru został wy-

wieszony plakat tłumaczący powody |

strajku, Przy lokalu „Nowości” z0-

stały postawione posterunki nie
wpuszczające do wewnątrz nixogo.

Delegacja strajkujących w po-
łudnie udała się do p. wojewody z

ponowną prośbą o cofnięcie zaka-

zu. Wobec kategorycznej  odmowy
strajkujący wczoraj, 0 godz, 18-ej

rozpoczęli protestacyjną głodówkę.
"Strajk okupacyjny i głodówkę

postanowiono kontynuować |
chwili cofnięcia decyzji zamknięcia

teatru, E
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Dziświelva uroczysta prapremiera,
H ELI 0S | Wydarzenie w histori filmu

„Pierwsžy i jedyny film wielkiego mistrza tonów.

|mų PadereWwski

| Celem złożenia Hot-
du Wielkiemu Patrio-

cie Mistrzowi ignace-

mu Paderewskie-
mu uprasza się Sz.

Publiczność o wpisywa

nie się do specjalnej

księgi, która. będzie
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WZ2CŁAW MOŁODECKI
Jagiellońska 8. Wypożyczanie opryskiwaczy

a dercą, który wyrwał się z klatki!
Nadprogram: Wilno, dodat. muzyczny ©
i aktualia. (Uwaga Turyści! Poznajcie |

8 «Wilno! Specjajny nadprogram. e| "SKUTECZNIEITANIO OPRYSKAŚZ

 a90000009008Q DRZEWA OWOCOWE|
| gdy nabędziesz chemikalje w

Tapczany. otomany, meble klubowe | CENTRALI ZAOPATRZEŃ
į poleca OGRODNICZYCH

| Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48.

e iCeny konkurencyjne.
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пна ее ss ona a S co a“ zostanie przeslana | STUDENT. USB.
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: 9/ rol. gl. GUSTAW FROEHLICH i SYBILLE SCHMITZ. Koncertowa gra artystów,

przepiękna muzyka, fascynująca treść filmu na tle wojny światowej.

(JAN FRLICZKA|
WIELKA 11, tel. 19-69WILNO — $-TO JANSKA 6AA

ołeca:

| Wykwintną bieliznę damską i męską. PTryk otaże, Bluzki, Swetry, Pulowery. Naj-|!
Parasolki. Fartuszki szkolne
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