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żone do grobów rodzinnych.

       Cześć Jego pamięci!

ZARZĄD TOWARZY:
   

   

HAGA. 7. 1. Przygotowania do
dzisiejszych uroczystości — zostały
wczoraj przerwane przez gwaltow-

ny wiatr i ulewny deszcz, który pa-

dał przez czas dłuższy, niszcząc w

wielu miejscach ozdoby i flagi, za-

wieszone już na domach.
„Po ustaniu burzy, robotnicy przy-

stąpili ze zdwojoną energią do budo-
wy trybun przeznaczonych dla pub-,
liczności w okolicy ratusza, katedry

i w kilku miejscach na szlaku, któ-

rym będzie podążał orszak weselny.|

Wzdłuż ulic będą  przeciągnięte

sznury, których zadan.em będzie

wstrzymanie zgromadzonych na tro-

tuarach tłumów ludności stolicyi
przybyszów z prowincji, Policja w
celu zapewnienia porządku wydała
bardzo surowe zarządzenia, Począw

szy od godziny 6-ej rano na ulicach
miasta nie ukaże się dzisiaj żaden

samochód, ani powóz. Ruch kołowy
został całkowicie wstrzymany. Nie
wolno również umieszczać na trotu-
arach żadnych ławek, ani opierać o

Do Berezy
„ BIAŁYSTOK, 7.1. W dniu wczo-

rajszym został odesłany do miejsca
odosobnienia w Berezie Kartuskiej
kierownik obwodu  czyżewskiego
Stronnictwa Narodowego, Stefan
Kraszewski.

Stan zdrowia Ojca św.
RZYM, 7.1. Ag. Stefani donosi:

Papież, uradowany poprawą w sta-
nie zdrowia, powiedział dziś do oto-
szenia swego, że jest to niewątpli-
wie dar, który mu przynieśli Trzej
Królowie w dniu swojego święta.
Korzystając z polepszenia zdrowia,
Papież poświęca więcej czasu pracy,
ponieważ w okresie choroby nie
mógł pracować tak  usiln.e, fak
zwykle,

W dniu 11 bm. nastąpi
otwarcie U. J. P.
WARSZAWA, 7.1. Rektor Uni-

wersytetu J.P. zawiadamia, że wy-

„ kłady i ćwiczenia na wszystk'ch wy-
działach Uniwersytetu Józefa .Pił-

*sudskiego rozpoczną się w dn. 11

stycznią 1937.r. szmin: i

śeżę,

A '

WINCENTY GRZEGORZ JANUSZEWSKI
INŻYNIER, B, ZIEMIANIN, DŁUGOLETNI CZŁONEK STRON. NARODOWEGO

zmarł 6 stycznia 1937 r. w wieku lat 86, opatrzony Św. Sakramentami.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Lwowskiej 7 do. kościoła

Św. Rałała odbędzie się 8 stycznia 1937 o g. 9 r.. poczym zostanie odprawione

nabożeństwo żałobne. Po nabożeństwie zwłoki zostaną przewiezione do Ko-

ścioła parafialnego w Mejszagole. W dniu 9 stycznia 1937 о g. 10*/+ zrana odbę-
dzie się nabożeństwo w Kościele w Mejszagole, po którym zwłoki zostaną zło-

O tych smutnych obrzędach zawiadamia pogrążona w smutku

Ś. T p. =

WŁADYSŁAW HOŁOWNIA
PROKURATOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE, DŁUGOLETNI I ZA-

SŁUŻONY CZŁONEK ZARZĄDU T-WA PRZYJACIÓŁ NAUK W WILNIE
zmarł wdniu 5 stycznia 1937r. wwiekulat 66.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 8 b. m. na cmentarzu Rossa ponabożeń-

stwię żałobnem, odprawionem w kościele św. Jakóba i Filipa o g. 9.30.

© tej bolesnej stracie zawiadamia ogół
STWA PRZYJACIÓŁ NAUK w

Slub ks. Julianny holend |
odbył się wczoraj z nadzwyczajnym|

Ji td.
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| PARYŻ, 7. 1 Agencja Havasa do-

nósi z Avila (główna kwatera pow-

stańców, operujących pod Madry-
tem): Ofenzywa powstańców, która

trwała przez dzień wczorajszy,

rozwija się z Gałkowitym powodze-

niem. Oddziały pułkowników Bar:

tona, Burruega,Escameza i gen. As-

cenzio podjęłyjinarsz wkierunku za-

chodnim, wschodnim i półaocnym,

flankując lewe skrzydło przeciwnika.

Fortyfikacje wojsk rządowych po-

między Majada Honda, Pozuęło i

Aravaca zost. doszczętnie znisz-

czone na sku straszliwego bont-

bardowania | i

RODZINA.

 

     
      

  

    

| przeciwnik. rozpoczął
t, opuszczając silnie

pozycję i zasieki drur

skiej
gólności uwagę wielka ilość wło-
ścian w malowniczych kostiumach.

HAGA, 7.1. Dziś rano odbył się
uroczysty obrzęd zaślubin  księż-

niczki Julianny. z księciem Bernar-
dem zur Lippe Biesterield. Po“ ślu-

bie wspaniały orszak przeciągnął

odświętnie
miasta, na które wyległy olbrzymie

zeństwa z głębokim żalem
WILNIE.

 

e : > kak
mury; drabin. Publiczność nie będzie
mogła wychodzić a granice tro-
tuarów na ulice. Nie wolno będzie
wyrażać, ani wznosić żadnych okrzy
ków o charakterze politycznym,
rzucać kwiaty, rozdawać odezwy

| By zająć miejsce na trybunach
lub w oknach na szlaku, którym bę-
dzie podążał orszak, trzeba będzie
posiadać specjalne imienne karty, zakończeniu uroczystości weselnych,

odbwających się w pałacuBordeindewydawane przez policję.
Na ulicach miasta już wczoraj w gronie r ym, młoda para wy*

wieczorem, kiedy poprawiła się jedzie dziś jeszcze w podróż po-

goda, krążyły liczne rzesze przyby- ślubną. :
szów z prowincji. Zwracałą w szcze- $ b

9000060000000600000000€00600Ba I Prasy-- najwybitniejszym
bclem sezonu

90000000060060000006000€00600

Nota Niemiec i Włoch w Londynie
LONDYN, 7.1. Odpowiedzi nie- szych zagadnień przez komitet nie-

miecka i włoska na dómarche fran- interwencji. Propozycje, wysunięte

cusko-brytyjską w sprawie ochotni- w notach, mają, po części, charakter

ków doręczona została dziś po po- tak daleko idący, że wydają się na

Iłudn'u ambasadorom brytyjskiemu i pierwszy, rzut oka mało praktyczne.

"francuskiemu w Rzymie i Berlinie. Oba rządy, zdaniem angielskich ikół

Odpowiedzi ta utrzymane są w polityczuych, mają na uwadze ewen-

|grzecznej formie, ale mają charakter tualne skutki upadku Madrytu i chcą

polemiczny. Obie noty kładą nacisk i chcą ułatwić gen. Franco dalszą

na_załatwienie całokształtu powyż-, walkę z Katalonią.

Zatarg francusko-turecki

 

przystrojonymi ulicami .

tłnmy, do rezydencji królewskiej. Po

towe. Straty wojsk rządowych są

olbrzymie. Coraz więcej milicjantów
przechodzi na stronę wojsk powstań-

czych. W. dzielnicy uniwersyteckiej
i Casa dęl Campo panuje absolutny
spokój. Pod koniec dnia wczorajsze-

go walka toczyła się po obu stro-
nach szosy la Coruna, gdzie wojska
rządowe, ukryte wśród zabudowań,
stawiły zacięty, lecz . bezskuteczny
opór. Front przechodzi obecnie
przez Las Rosas, 13-ty kilometr na
szosie la Coruna, el Plantio i dwo*
rzec w Pozwęlo, W ciągu dnia wczor
rajszego wojska powstańczę -posunę-
ły się naprzód ę 10 kmw kierunku
północnym oraz o 6 km w kierun-
kach wschodnim i zachodnim.

‚ Dowództwę powstańcze uważa o-
becny manewr wzdłuż rzeki Manza-
nares za fakt o wiele bardziej donio-

sły; od dotychczasowych zdobyczy
, terenowych. Operacja wczorajsza
stanowi pierwszą fazę wykonania

NET
 

| Wielka ofensywa narodowcow
' Dotychczasowy frontowygatak na Madryt zmieni! się w oblęženie

BARCELONA šLEPO SLUCHA
MOSKWY.

RZYM. 7.1. „Tribuna”* zwraca u-
wagę na doniesienia barcelońskiego
korespondenta „Times'a”, który рн
sze, iż Katalonia ślepo słucha Mo-
skwy. Pod groźbą zawieszenia do-
staw sowieckich, program skuteicz-
nego politycznego  skomunizowania
Katalonii został przeprowadzony
tak szeroko, że w chwili obecnej
można kraj ten uważać za państwo
komunistyczne. Wyrazem takiego
stanu rzeczy są ostatn'e rugi perso-
nalne w partii robotniczo-marksi-
stowskiej, dokonane na rozkaz Mo-
skwy. "r :

„Tribuna“ zauważa, że alarmy
„Times'a” są . mocno spóźnione i
przypomina, że prasa włoska oddaw-
na sygnalizowała rozwój wpływów
sowieckich w Katalonii. Jeżeli dziś
opinia angielska uważa, iż nie nale-
@у dopuścić do utworzenia państwa
sowieckiego w Hiszpanii, to w każ-
dym razie: winna poprzeć myśl utwo
rzenia zwartego frontu kontynental-
nego, który. zmusiłby. Moskwę do
wycofania się. z półwyspu Pirenej-
skiego. Rzym i Berlin żądają dziś od

planu. operacyjnego, opracowanego Londynu i Paryża. nie tylko słów i
przez generałów Franca iMola,pod-
czas ostatniej narady w Avila. Ma-

newr obecny jest największą ope-

racją w dotychczasowym przebiegu.

kampanii. Wykonanie jego powie-

rzono gen. Orgazowi:

Najlepsze oddziały gen. Mola za-
atakowały największe siły rządowe,

skoncentrowane na północnych i za-

chodnich. przedmieściach Madrytu,
zmuszając je do otwartej walki, Mo-
jment zaskoczenia był zupełnie wy-

raźny. Przez piecwsze 3 dni natar-
cie powstańców było skierowane
wyłącznie na Escurial. Jedynie ar-

I njieria ostrzeliwała skrzyżowania u-
lic zachodniej i północnej części Ma-

drytu. Wprowadziło to w błąd do-

wództwo rządowe, które, w przeko-
naniu, że jedynym celem natarcia
powstańców jest Escurial, przerzu-

ciło tam ka'walerię, zamierzając od-

bić las Rosas i Maja da Honda. Ak-
cję powstańców cechowała wielka

| szybkość. Oddziały ich z jednej stro-

ny oskrzydlały val de Mor.lla przez
mosty, prowadzące w kierunku Tor-

relo Dones, a jednocześnie rozpo-

częto akcję z Pozuelo wzdłuż szosy

la Coruna w kierunku Paro del Par-
„do. O godz. 11, czyli w pėl godziny
.po rozpoczęciu akcji, miejscowość

 
|е! Plantio była zajęta i powstańcy

|rozpoczęli dalszą ofenzywę. W! do-

PARYŻ, 7.1. Uwaga kół politycz-
nych francuskich zwrócona została
od-wczoraj w stronę wschodnichwy-

brzeży morza Śródziemnego.
Prasa paryska z niepokojem oma-

wia położenie w Sandżaku Aleksan-

dretty. Cała ta sprawa wyn kła po

uznaniu przez Francję niepodległości
Syrii. Turcja oświadczyła wówczas,
że w r. 1919 zrzekła się praw do
Sandżaku Aleksandretty na rzecz

Francji, ponieważ ufała, że ludność

turecka w tym Sandżaku będzie ko-

rzystała z całkowitego równoupraw-

nienia. Turcja nie może się jednak

zgodzić na to, aby ludność ta zna-
lazła się całkowicie pod rządami

czynników arabskich, sprawując
władzę w Syrii. RokowaniaLegi
ikie nie dały żadnego wyniku. Po
 

przerwaniu bezpłodnych rokowań, wództwie wojsk powstańczych pa-

które prowadzone były w tonie po- nuje wielki optymizm.
jednawczym, nadeszły wczoraj nie-
spodziewane wiadomości opodróży, MADRYT OTOCZONY.

BERLIN, 7.1. Korespondenci nie-
jaką prezydent Turcji podjął @о о-,
kręgu, położonego .na pograniczu
Sandżaku Aleksandretty. Specjalnie mieccy w Hiszpanii stwierdzają, że

alarmująco podziałała informacja, że dziś po raz pierwszy Madryt został

w czasie tej podróży prezydent Tur- niemal otoczony przez wojska Faj

cji odbył w miejscowości Eski-Sze- rtańcze i że pierścień wokół oblężo-
hir 4-godzinną konferencję z premie- nego miasta ni aganie zwęża się.

rem, ministrem spraw zagr. min. Sytuacja Madrytu wydaje się nie do

spraw wewn. oraz szefem sztabu gł, uratowania. Jeden z koresponden-
Prasa zastanawia się nad erwen- tów notuje nawet łoskę, że do-

tualnością zamachu tureckiego w wództwo obrony rytu wystąpić

Sandżaku Aleksandretty, twierdzi miało z propozycjami w sprawie о-

nawet, że Turcy zgromadzili w po- puszczenia miasta. Generał Franco

ych bliżu granicy syryjskiej dwie dy- propozycje te rzekomo odrzucił, do-
wizje,

półśrodków;: ale zdecydowanego wy
ciągnięcia konsekwencji z obecnej
sytuacji. -

***NOWA: FALA TERRORU
- W HISZPANIL
PARYŻ. 7.1. „Echo de Paris“ ро-

daje dalsze szczegóły o nowej tali
terroru w H.szpanii. W Katalonii
rozstrzelany został ostatnio deputo-

wany z Gerone Luis Pinol. W daw-

nym klasztorze św. Gerwazego w

Barcelonie, w którym mieści się

główna kwatera czerezwyczajki ka-

talońskiej, dokonywane są codzien-

nie egzekucje, których of.arą pada

około 100 osób dziennie, Dla zatar-
cia wszelkich śladów trupy ofiar

spalane są w piecach pobliskiej ce-

mentowni. Kierownikiem czerezwy-

czajki jest wielokrotny przestępca

nazwiskiem Riera, na którym ciąży*

ło zgórą 90 skazujących wyroków.

IZ pośród ostatnich ofiar czrezwy-

cza;ki znajduje sę profesor filozofii

„na uniwersytecie katalońskim To-

| masz Carrera. W. dniu, gdy, nadeszła

'wiadomość, że przywódca anarchi-

stów Durruti zamordowany został w

Madrycie, czrezwyczajka zgotowała

krwawą łaźnię więźn'om i zakładni-

kom. Ż pośród 189 zakładników,

rozstrzelano 165 osób. Anarchiści
podjęli obecnie walkę z innymi

stronnictwami, tak np. w ostatn.ch

dniach aresztowali oni wielu człon-

| ków katalońskiej partii państwowej,

j będących zwolennikami prezydenta

| Companysa. Wielu aresztowanych

rozstrzelano.

WALKI POD MADRYTEM.
MADRYT. 7.1. Na odcinku Gua-

dalajara wojska rządowe — jak do-

noszą oficjalnie — umacniają nie-

dawno zdobyte pozycje w pobliżu
wioski Sotodosos. era

Wokoło Madrytu toczyła się
wczoraj w dalszym ciągu zacięta
walka,w szczególności na południe

od Plantio. Wojska rządowe po za-

ciętym oporze wycofały się, zajmu-
jąc dalsze linie oporu.

Samoloty powstańcze bez przer-
wy bombardowały linie rządowe,

przy czym stoczono kilka walk po-
wietrznych, w czasie których 6 sa-

molotów powstańczych zostało strą-
conych.

Na froncie Kordoby, w pobliżu

Porcuna, wojska rządowe odp magając się bezwarunkowo kapitu-
kilkakrotne ataki powstańców. ||
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Już od półtora roku...
0 czym mówi się w obozie sanacyjnym

„„Kurj. Warsz.* oświetlił w dn.
4 b.m. rozważania p. płk. Miedziń-
skiego o konieczności nowego ukła-
du sił społeczeństwa w wewnętrz-
nym życiu politycznym państwa,
podane w Gazecie Polskiej na zam-
knięcie roku ubiegłego. Rozważania
te skłaniają do odnowienia w pa-
mięci wcale licznych, od półtora
roku, myśli i oświadczeń, z kół rzą-
dzących, które wysuwały pojęcia i
dawały wskazówki w podobnym
duchu.

W. orędziu P. Prezydenta Rzet-
czypospolitej z 12-go maja 1935, po
zgonie ś. p. Józefa
znalazłyj się słowa:

— „zwiększona odpowiedzialność prze
nosi się na cały naród...

Tuż potem, 20-go maja 1935, po
uroczystościach pogrzebowych, mó-
wił ówczesny prezes rady mini-

Piłsudskiego,|

dy, gdyż są to błędy, na które młoda wra-
żliwość reaguje bardzo silnie...

Tymczasem wybory.do izb z
8-$o i 15-go września nie potwier-
dziły wiary p. płk. Sławka, że lipco-
we ustawy wyborcze staną się po-
mostem do przeniesienia nowego
ustroju prawnego w szerokie kręgi
społeczeństwa i oparcia go o nie.

Wówczas przyszedł nowy rząd
Kościałkowski - Kwiatkowski i na-
zajutrz po dojściu do steru,
października 1935, prezes rady, mi-
nistrów p. Kościałkowski, w pierw-
szym przemówieniu użył wyrażeń:
i — „„wspėidzialanie społeczeństwa... od
|dźwięk w społeczeństwie... utrwalenie sty-

| czności między rządem i społeczeństwem...

Nazajutrz zaś, 15-go październi-
Ка 1935, p. minister skarbu i wice-
prezes rady ministrów  Kwiatkow,
ski, mówiąc jeszcze dobitniej o ko-

strów p. płk. Sławek o nastęstwach |nieczności styczności ze. społeczeń-

tego zgonu: stwem, użył już niektórych  okreś-
— „stworzył nowy stan rzeczy w pań- leń uchwytnych:

stwie... zespolił myśli ogółu dokoła spraw
państwa, jestem przekonany, że to zespo-

lenie znajdzie swój wyraz w pracy codzien
nej wszystkich...

Lecz już nazajutrz, 21-go maja
1935, objaśnia Gazeta Polska w spo-
sób wielce swoisty, a bardzo zwę-
żający to pojęcie przeniesienia się
odpowiedzialności na cały naród,
jak powiedział P. Prezydent Rzpli-
tej, oraz zespolenia, jak mówił pre-
zes rady ministrów, ogółu dokoła
spraw państwowych, pisząc:
— Obowiązkiem wszystkich jest dopo-

móc tym, których los obarczył dziś tym
ciężarem, dopomóc szacunkiem i dobrą
wiarą, uczciwym sądem i świadomym po-

słuszeństwem...

Wniesienie do izb i uchwalenie
w nich, w czerwcu i w lipcu 1935,
nowych ustaw wyborczych z 8-go
lipca 1935, które były dziełem rzą-
dzącej wówczas t. zw. grupy puł-
kowników, przecięło ostro wszel-
kie domniemania o zamierzonym o-
parciu rządów państwa o społeczeń-
stwo,

Właśnie wtedy, 6-go lipca 1935,
po zakończeniu sesji nadzwyczajnej
sejmu i senatu, na której przepro-
wadzono te ustawy wyborcze, przyj
mując posłów i senatorów z B.B., p.
prezes rady ministrów płk. Sławek
oświadczył:
— Wódz odszedł... Na pytanie, kto go

zastąpi, mamy obowiązek dać odpowiedź...

Próby szukania innego człowieka, któryby
przez swą wielkość mógł mieć tak pełną
władzę moralną, nie dałyby wyniku.. Dla

zespołu ludzi, radzących między sobą o lo-

sach Polski, rozstrzygnięcie Piłsudskiego
stawało się rozkazem najwyższym i pra-

wem obowiązującym... Dzisiaj sytuacja u-

łegła zasadniczej zmianie... Prawo, jako na-

czelny regulator, ma nami rządzić, a w ra-
mach niego ten, kogo to prawo do tego
wyznacza...

Po raz pierwszy myśl zaniecha-
nia podziałów na podstawie wspom-
nień o rozbieżnościach politycznych
ostatniego okresu rzucił jen.
kowski w rozmowie, ogłoszonej
14-$0 września 1935, mówiąc m. in.:
— Mogę jeszcze powiedzieć, jak rozu-

miem tak modne dzisiaj i może niezbyt

szczęśliwe określenie: wychowanie  pań-

stwowe,. Wierzę, że miłość ojczyzny, pa-

triotyzm, jest u Polaków uczuciem  wro-|

dzonym i rozwiniętym silniej, niż u wielu

innych narodów., Wydaje mi się natural-
nym, iż w niepodległej ojczyźnie młodzież

pragnie siyszeć możliwie wiele przede
wszystkim o przyszłości... Mówiąc o prze-
szłości i pragnąc na jej tle szerzyć kult

bohaterstwa, trzeba wystrzegać się oficjal-

nego nacisku oraz unikać patosu i przesa-

— Każdy obywatel, który ma meryto-
ryczną słuszność, musi być traktowany rów

norzędnie, ani tytuł, ani majątek, ani sto-

sunki, ani protekcja, ani nawet odmienne
poglądy na sprawy publiczne, a tylko słusz
ność i interes publiczny muszą stać się e-
lementem, rozstrzygającym w stosunku ad-

ministracji państwowej do obywateli, gdyż
w tym leży źródło sił państwowych...

| W podobnym duchu przemawia-
(li wielokrotnie obaj kierownicy rzą-,
jdu. pp. Kościałkowski i Kwiatkow-,
ski, w okresie zgórą półrocznym je-
śo trwania, do połowy maja 1936,
$dy powołany został rząd p. jen.
Składkowskiego nadal z p. Kwiat-
kowskim na dotychczasowym sta-
nowisku.

Dnia 24-g0 maja 1936, na zjeździe
związku legionistów, jeneralny in-
spektor sił zbrojnych jen. Śmigły -

powiedział:

żali, że Polska może liczyć tylko na mas,

mając trzydzieści kilka milionów obywate-
li, to świadczyłoby to tragicznie o Polsce...

Obok was muszą stanąć i inni...

tworzeniu nowego zrzeszenia sił po-

pewnym objaśnieniem wezwań jener
ralnego inspektora było oświadcze-
nie rządowe p. prezesa rady mini-
strów jen. Składkowskiego w sejmie
4-go czerwca 1936:
— „Posiadamy wodza, którego komen-

dant wyznaczył jako strażnika granic Rze-
czypospolitej, a który jednocześnie spra-
wuje nadzór nad duszami naródu.- Temu

wodzowi «musimy oddać wszystkie masze;
siły., Musimy stworzyć zrzeszenie ludzi:

14-$o0.

litycznych ikraju,. oraz o powierze;
niu tego zadania p. płk. Kocowi, a na przestrzeni półtora: roku — о$а

nie zo same za siebie? |

dział znowu, że: w Polsce niezbędna
'jest dzisiaj:

— „umiejętność

na to...

Zkolei p. wiceprezes rady  mi-
nistrów i minister skarbu

|,kowski, wysuwający stale, ze stano-
„wiska naprawy gospodarczo-skarbo-
|wej, tę samą potrzebę zgodnego wy-
siłku społeczeństwa, którą wódz na
czelny marszałek Śmigły - Rydz
stwierdza ze stanowiska obrony
państwa, oświadczył w sejmie 1-g0
grudnia 1936:
— Najważniejszym czynnikiem napra-

wy jest stan duchowy narodu... Pierwiastki
poczucia narodowego muszą pozostać na

trwałe sprawdzianem naszych poczynań...
Wszystkie czynne i mocne elementy w pań
stwie muszą być wciągnięte do pracy dla

mości, ogarniający masy, gdybyśmy stwo-
rzyli pierwszeństwo dla zasad wspólnych
i bezspornych, ..innymi krokami szlibyśmy
naprzód...

Obecnie zaś p. płk. Miedziński,
w Gazecie Polskiej z dnia 31-go
grudnia 1936, przyznawszy rozkład
obozu rządowego i widząc podobne
objawy po stronie opozycji, oświad-
cza, przypominając przede wszyst-
kim ośw.adczenie majowe marsz,
Śmigłego - Rydza:
— Naczelny wódz mówił nie tylko do

nas, ale i za nas. Mówił do całego narodu.
"Z tą chwilą zaniechaliśmy wszelkiej myśli
budowania życia wewnętrznego Polski na

' przesłankach i przeszłości i na odrębnoś-

| ciach z niej wynikających... Stan rzeczy w
dziedzinie organizacji życia wewnętrznego
społeczeństwa polskiego jest obrazem peł-
(> dekompozycji, tak pełnej, że każdy
j siowiek prosty, każdy dobry Polak wi-
dzieć musi absurd obecnego stanu rzeczy.

 
rzecz pożyteczną, czyniącą dojrzałym prze-

Siły potencjalne narodu polskiego są żywe
i potężne, nie one też, lecz ich formy orga-

ńizacyjne uległy rozkładowi... Trzeba więc

Od tej chwili zaczęto mówić o|mieć odwagę, by te formy odrzucić i no-
we do życia powołać...

Czyż głosy te z kół rządzących

niego,
tanisław Stroński.

4

WASZYNGTON. 6. 1. Rezolucja

Kwiat- |

państwa.. Gdybyśmy poczuli prąd solidar-|

Mowa Rooseueltn ©
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| RYGA. 6. 1. Z Kowna donoszą:
Dn. 5 b. m. otwarty został w Kownie
doroczny zjazd partii tautininków z;

Ё skupiania się bez'udzialem 460 delegatów. Otwarcią
| waśni, bez różnic. Czasy nie są takie, aby obrad nastąpiło w obecności prezy-| czenie
sobie na różnice pozwalać, Nie stać nas denta państwa, członków rządu, na-|dla opracowania nowej konstytucji

czelnego wodza armii, wszystkich!
oficerów i gości. Prezydent Smeto-

0 reformę konstytucji
na w mowie swej poruszył sprawę
reformy konstytucji, podkreślając,
iż konstytucja z r. 1928 przyjęta zo-
stała na lat 10, aby zdobyć doświad-

z ustroju autorytatywnego

na podstawach korporacyjnych.

 

Dotąd nic nie wymyślili
Plan płk. Koca znowu odłożony

Prasa warszawska donosi, że w
ub. sobotę wieczorem odbyła się
'narada, na której miały zapaść osta-
teczne postanowienia, dotyczace o-
głoszenia zasad nowej organizacji
życia politycznego, proponowanej

|. „Wilczy bilet

„ABC” donosi: Jak się dowiadu-
jemy, p minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego, Święto-
sławski, podpisał zarządzenie usu-
wające uczestniczącego w blokadzie)
Uniwersytetu J. P. ucznia szkoły
średniej, z jego uczelni. Równocześ-
nie wydane zostało zarządzenie do
wszystkich szkół średnich па tetre-
nie Polski, zabraniające przyjmowa-
nia owego ucznia.
W ten sposób będzie dla młodo-

przez sanację.
Na naradzie tej zapadło postano-

wienie, że zamierzone na połowę b.
m. kroki, będą na razie znów odro-
czone aż do „wyjaśnienia sytuacji
politycznej”,

“ @ ucznia
za udział w blokadzie uniwersytetu J. P.

cianego uczestnika blokady zam-
knięta droga do dalszego kształce-
nia się. Zarządzenie odnośne ma być
odczytane we wszystkich klasach
wszystkich szkół średnich w Polsce.

Że swej strony pragniemy| zau-
ważyć, że pozbawienie (kogoś mo-
Ulności kształcenia się, jest karą bu-
dzącą największe zastrzeżenie na-
tury zarówno prawnej jak i moral-
nej.

Tego jeszcze nie było
Bojkot... Sejmu w

„Warsz. Dzienn. Narod." pisze:

Podaliśmy w numerze wczorajszym
interpelację, wniesioną na posiedze-
jniu wtorkowym sejmu przez p.

Rydz wygłosił mowę, w której min.j1 to unaocznienie absurdu uważamy za Szczepańskiego w sprawie wywie-

izienia do Berezy Kartuskiej działa-
— „„Nie chcę, by wojskowi polityko-| świadczenie powszechne o nieodpartej ko- : :

wali, a jeśli trzeba będzie politykować, to nieczności ułożenia nowego, pozytywnego akis В p 3

już ja będę politykowal.. Gdybyśmy uwa-|porządku. To, co jest, trzeba odłożyć doj 80,
archiwów wraz ze starym kalendarzem... |

Warto zanotować stosunek pism
| sanacyjnych do tej interpelacji. „Ga-
„zeta Polska“ pominęła ją zupełnie

milczeniem, uważając zapewne, że

,sama wiadomość o wniesieniu tego

prasie sanacyjnej
rodzaju interpelacji mogłaby zgor-
szyć czytelników. „Kurjer Poranny”,
„Express Por.“, „Kurjer Czerwony”,
„Polska Zhbrojna“ również nie za-
mieściły tej interpelacji, poprzesta-
jąc w tej sprawie jedynie na kilku-
wierszowej notatce. a

Potulny, .prawowierny sejm do-
czekał się tedy swego rodzaju boj-
kotu ze strony... prasy „sanacyjnej“.
Istotnie; życie polityczne w naszym
kraju stawia nas niekiedy w obliczu
zdumiewających paradoksów.

  

Dobry opał dostarcza „Centroopał"
TEL. 17-90,, ZAMKOWA 1812.

 

 

parlamencie V.S. A.
GZ Zakaz wywozu broni do Hiszpanii został uchwalony

karnych, mocnych, podporządkowanych w sprawie dnibargo na broń złożona
jednolitym dyspozycjom.. Nie ważne jest zostałą w izbie reprezentantów i se- obecnie, co kto robił w roku 1914, dzić, nacje, Sądzą, że rezolucja ta uchwa-

ważne jest, jak kto myśli i jak kto chce |ona zostanie niezwłocznie i podpi-

to trzy złowrogie siostry, które są- zydentowi do podpisu "domaga się

czą jad katuszy z niezdrowej inflacji cofnięcia wszystkich niedawno wy*

i fatalnej deflacji. Leży w interesie danych zezwoleń nawywóz broni do

narodu, aby. rząd pomagał prywat- | Hiszpanii. я у ;

nym przedsięwzięciom w celu za-| Wojna hiszpańska — brzmi jeden
ogól- |z ustępów rezolucji — jest w rze*

Sosn-'
budować Polskę w r.1936...

Jednocześnie zaś, w mowie tej,
p. prezes rady ministrów wyłączył z:
zamierzonego zrzeszenia wszystkie
odłamy polityczne polskie, poza
rządowym, wskutek czego hasło
zbladło bardzo pod względem  za-
wartej w num treści.

Lecz jen. Śmigły - Rydz, — któ-
rego stanowisko polityczne w pań-
|stwie określił tymczasem okólnik p.
|prezes rady ministrów z 13-go lipca
'1936, ustalając obowiązek  posłu-
'szeństwa dlań ze strony członków
rządu, — rozmawiając 30-$o sierp-
nia 1936 w Paryżu do przedstaw:-

„,cieli naszego wychodźtwa, powie-

WALKI W

 
HISZPANII.

„

 

Ludność Valladolid. wita entuzjastycznie wojska narodowe, podążającej ma #front.

si

|sana przez prezydenta Roosevelta
;jeszcze przed północą. |

4

| conym tej sprawie, prezydent mówi:

|okoliczności zmuszają mnie do żą-
dania od panów zbadania dodatku
dot obecnej ustawy o neutralności,
celem włączenia do niej pewnych

punktów: . specjalnych, wysuniętych
przez pożałowania godne walki w

iszpanii Następnie prezydent do-
maga się od kongresu zbadania na-

tychmiastowego zarządzeń, w celw

przedłużenia wygasających za kilka
tygodni pewnych pełnomocnictw,
oraz uchwalenia kredytów dodatko-

dla zasilenia funduszu pomocy
bezrobotnym. Wysokość tego fundu-

szu będzie podana jeszcze w tym
| *miodaša,
| Czyniąc przegląd działalności
|swego rządu za ubiegłą kadencję

| Roosevelt oświadcza: Zadaniem na-

szym było wykazać, że demokracja
|musi wypełnić swe funkcje w świe-

ście obecnym równie skutecznie, jak

"i świecie najbardziej prostym, jaki

(istniał przed stuleciem. Podniesie-
imie, którego poszukiwaliśmy, nel

(miało być tylko tymczasowe, lecz
ochroną: przed przyczynami poprzed
nich nieszczęść. .

| Unikając wprawdzie specjalnych
izaleceń  ustawodawczych,  prezy-

|dent nakreślił w szerokich zarysach
| następujące zagadnienia dla prac
| nowego kongresu: ;

| 1) Szeroko pojęta rewizja ma-

chiny administracyjnej. 2) Program
wiejski, zburzenia nędznych dom-
(ków i budowa nowych mieszkań.
'3) Pomoc finansowa dla fermerów i
dzierżawców. 4) Rozumny rozwój

„systemu ubezpieczeń społecznych i
„polityki przeciwko bezrobociu.

|  Nadprodukcja, obniżenie produk-

"cji i spekulacja—mówi Roosevelt—

Wi orędziu do kongresu, poświę-”

pewnienia zdrowego poziomu

nego cen i ochrony tego poziomu

przed silnymi per.odycznymi fluk-
tuacjami. Wielkie cele N. R. A. by-

ły zdrowe. Dziś wiemy, że trudno-
ści, powstały stąd, że N. R. A. usiło-

wało zrobić zbyt wiele. Statut N. R.

A. uznany został za niekonstytucyj-

ny, lecz samo zagadnienie  istniejej

|przed nami w. dalszym p»
WASZYNGTON. 7. 1. Izba repre-

zentantów przyjęła 403 głosami prze

ciwko 1 projekt ustawy uprzednio
przyjętej przez senat 'przew.dującej

ogłoszenie embargo na broń prze-

znaczoną do Hiszpanii. Projekt usta-

wy został niezwłocznie przesłany
prezydentowi Rooseveltowi do pod-,
isu.

‚ WASZYNGTON. 7.1. Rezolucja,
zgłoszona przez senatora Pittmana
w Senacie, dotycząca zastosowania
embargo na materiał wojenny prze-

znaczony do _ Hiszpanii, przyjęta

przez obie izby i przedstawiona pre-

czywistości wojną o niesłychanej
brutalności. Istnieje niebezpieczeń*
stwo, iż może ona rozszerzyć się po*
za granice Hiszpanii. Eksport ma*
teriału wojennego ze St. Zjednóczo-
nych zagraża niebezpieczeństwu i
pokojowi kraju, a jednocześnie jest:
niezgodny z polityką rządu amery-
kańskiego, opartą na zasadzie nie
interwencjj w wewnętrzne sprawy!
innych krajów. O 2 '
„WASZYNGTON. 7. 1. Embargo

na broń, przeznaczoną do Hiszpanii,
zostanie zastosowane prawdopobnie
dopiero w piątek. W kołach zbliżo-
nych do Białego Domu uważają, iż
prezydent nie będzie mógł wcześniej
|podpisać przyjętej przez obie izby
ustawy, ponieważ wiceprezydent St.

Zjednoczonych i przewodniczący
izby reprezentantów będą musieli'

oficjalny - tekst ustawy:parałować
przed przedstawieniem go do podpi-

su prezydentowi. ;

SIS RENASAS aa SK a iIOOTT I

Były dygnitarz bolszewicki
jest teraz kierownikiem Z. N. P.

Warszawski dziennik ,„Jutro“ za-

mieścił list, otrzymany od jednego %ż
nauczycieli - związkowców. W liście
tym m. in. czytamy: „Podają pisma,
że Związkiem trzęsie dobrany trium

wirat: Machowski, Kolanko i.No-
wieki. Prasa jednak zapewne nie
wie, że ponad tymi panami stoi
wyższy! dygnitarz, od którego odbie-
rają rozkazy, szara eminencjaMen-

delbaum-Drzewiecki, były komisarz
bolszewicki z Leningradu. Mendel-

baum-Drzewiecki jest głównym ide-
| ologiem Z. N, P., członkiem z ramie-

nia Związku Państwowej Rady, Pe-

dagogicznej, cenzorem książek i
podręczników szkolnych. Nieraz już:

temu b. dygnitarzowi bolszewickie-
mu prasa polska poświęcała odpo*

wieklnie notatki. On to głównie jest:

inspiratorem akcji prasowej Z. N. P..
i związania naszej organizacji z fron':

 
tem * ®
nym. -To wszystko robi się
szej wiedzy i naszej zgody.
waży się prawa członków, bo klika

wie, że nauczycielstwo jest sterory-

zowane, zabiedzone i zapracowane i

że nie wystąpi z protestem publicz-

nym. Pomóżcie. nam Panowie, by
wreszcie władze -wejrzały w. nasze

skandaliczne stosunki. — Nauczy-
ciel-związkowiec!“,

bez na-
ócjalistyczno - komunistycz-̂

Lekce-:



EGZAMIN
„DEMOKRACJI”

_ Wywiad .redaktora: Niedziałkow-
skiego, udzielony dziennikowi „War-

szawer Radio“, wywołał w całej pra-

się żydowskiej żywe poruszenie.

Nie zamierzamy jeszcze zajmować
się wynurzeniami red. Niedziałkow-

skiego, tym bardziej, że warunki ży-
cia polskiego są .dostłatecznie wy-
mowne i że w kraju coraz mniej ma-

my zwolenników podobnego ujęcia
kwestii. Pragniemy natomiast po-
święcić trochę uwagi głosom prasy

żydowskiej, która biorąc asumpt z

wywodów p. Niedzialkowskiego,

przypomina nie tylko PPS., ale całej

„demokracji polskiej" jej prawdziwe
powołani i „swoisty” obowiązek.

"Myliłby się bowiem ten, ktoby w

prostocie ducha sądził, że właści-

wym powołaniem „demokracji” są ja-

kieś wyjątkowe zadania wobec mas

ludowych oraz ich żywotnych inte-

resów i potrzeb. Myliłby się, sądząc,

że jakiś wyraźny kierunek polityki
państwowej w zakresie ustrojowym

stanowi główny cel walki „frontu

demokratycznego”. Jak wynika z о-
mawianych głosów prasy, właściwi
sternicy ruchu demokratycznego sta-

wiają mu inne zadania i odmienne

cele.
Dr. Gotlieb w „Momencie”, oma-

wiając zagadnienie demokracji, pisze,

że „powodzenie demokracji postępo-

wej, frontu radykalno - socjalistycz-
nego w Polsce zależne jest. od tego,
w jakim stopniu polskie żywioły po-
stępowe bronić będą praw Żydów”.

* Jest to jasne i szczere postawienie

sprawy, z którym najzupełniej musi-
my się zgodzić. T. zw. „demokracja“
jest narzędziem polityki żydowskiej

i zależnieodpowodzenia tej polityki
w.danym kraju kształtuje się los

„frontu radykalno-socjalistycznego“.

-Ruch- „demokratyczny” i jego ide-
olęgia obliczone sąna to, aby w wal-
ce z nacjonaliżmem oraz'z tradycyj

nymi dążeniami i instynktami naro-
du oczyścić pole dla Żydów, sprepa-
rować organizm społeczny w ten
sposób, aby usadowieni w-nim-Żydzi
mogli żyć i rozwijać się jego kosz-
tem, | аы

 

 

Dr. Gotlieb przypomina „demokra-
tom“ i „pos:ępowcom“ polskim, że
„Francja inaczejby, wyglądała, gdyby
nie odnieśli tam zwycięstwa obrońcy

kapitana Dreyfusa. Roosevelt nie

byłby prezydentem, gdyby klika an- :
tysemicka opanowała atmosferę a-
merykańską'. Przypomnienie to

istotnie jest bardzo na czasie i wy-

jaśnia- wiele niezrozumiałych na

pierwszy rzut oka zjawisk w życiu
wymienionych narodów." 3

(W samej rzeczy, czy można sobie

wystawić rządy „frontu ludowego” i
premierostwa p. Bluma we Francji,
gdyby w swoim czasie zwyciężył tam

ruch narodowy i katolicki? Aby do
tego doszło, trzeba było uprzedniego
zwycięstwa „demokracji”, związane-

go z obroną pozycji Żydów oraz ich

przenikania *do kierowniczych kół
społeczeństwa francuskiego.

Temu zwycięstwu w dużej mierze
zawdzięcza Francja swój stan obecny

i jeśli nie potrafi opanować jego na-

stępstw, zawdzięczać mu będzie nie
byle jakie trudności. :

Podobnie i'w Stanach Zjednoczo-
nych następstwa triumfu nad ząbku-

jącym zaledwie antysemityzmem,
wyrażają się już w opanowaniu przez

Żydów olbrzymiej części urzędów

państwowych, nie mówiąc o finan-

„sach, przemyśle i ośrodkach twórczo-
ści kulturalnej, Czy ludność Stanów
„Zjednoczonych długo będzie cieszyć.
się z takiego wyniku zwycięstw de-
mokracji, pokaże najbliższa przy-
szłość.

Wracamy jednak do Polski, ona
bowiem przede wszystkim nas ob-
chodzi i stanowi główny przedmiot

rozważań. | '

W Polsce, w. większym jeszcze

'przez.

i
Nobo |...

SOJUSZ FRANCJI I POLSKI
Ratyfikacja pożyczki udzielonej

przez Francję Polsce stała się okdzją
do stwierdzenia trwałości sojuszu
między dwoma państwami. W Pary-
żu obok rządu stanęła opinia publicz-
na, która się wyraziła w jednomyśl-
nej ratyfikacji pożyczki przez izby i
w-glosach prasy. W Polsce. ukazał
się na trybunie sejmowej minister
spraw zagranicznych, by podkreślić
znaczenie polityczne układu, a mów-
cy obozu rządowego otrzymali misję
wypowiedzenia się w tym samym
sensie. Opinia nasza wypowiedziała
się przez prasę,

Nie sądzimy, by należało raz jesz-
cze powtarzać to, co można powie-
dzieć o konieczności i wadze współ-
działania politycznego Francji i Pol-
ski. Piszemy wszak w organie obo-
zu, który w wielkiej chwili dziejowej,
w okresie wielkiej wojny, dał wyraz
istotnemu kierunkowi i dążeniom po-
lityki polskiej, stawiając na kartę si-
ły i przyszłość Polski, Od tego cza-
su, jeśli chodzi o istotę stosunków
między Polską a Francją, nic się ani
w sytuacji, ańi w naszym stanowi-
sku nie zmieniło, nie odczuwamy też
żadnej potrzeby ani komentarzy, ani
legitymowania się z ciągłości naszej
polityki...

Warto. natomiast zwrócić uwagę
na fakt, iż sojusz francusko - polski
jest tak naturalnym wynikiem natury
rzeczy, jego końieczność tak dalece
wynika z położenia geograficznego i
z dziejów Europy, że nie mogą go u-
sunąć ze sceny politycznej nawet nie-
sprzyjające okoliczności drugorzęd-
ne, ani też krótkowzroczność lub u-
przedzenia ludzkie.

Wszak istnieje dziś we Francji
rząd, który w swej polityce zagra-
nicznej opiera się na idei bezpieczeń-
stwa zbiorowego i buduje swe plany
na možnošciach i działaniach Ligi
Narodów. Wszakże ten sam rząd  

dba bardzo uważnie o współdziałanie
z Rosją sowiecką i ma wiele wspól-
nych z nią interesów, jeśli chodzi 0
momenty ideologiczne i o różne wy-
darzenia współczesne. A jednak —
mimo wszystko — ten właśnie rząd
jest autorem wzmocnienia sojuszu
francusko - polskiego i nadania mu
nowej treści.

A po stronie polskiej? Nie jest
chwila stosowna do analizowania
dziejów ostatniego ćwierówiecza. Nic
nie zmusza zresztą do tego. Wszyscy
mamy w pamięci wypadki, których
byliśmy świadkami i uczestnikami.
W świetle tych wypadków nie jest
pozbawiony znaczenia fakt, że wła-
śnie ten obóz a nie inny stwierdza
dziś z takim naciskiem fakt koniecz-
ności współdziałania Polski i Francji.

To, na cośmy powyżej zwrócili u-
wagę, stanowi bardzo ciekawe i pou-
czające doświadczenie polityczne. Z
doświedczenia tego wynika, że za-
kres możności politycznych ludzi
kierujących polityką jest ograniczo+
ny, że istnieją czynniki dziejowe, wy-
nikające z historii i z geografii, któ-
re nadają bieg i kierunek dziejom.
Działanie tych czynników ujawnia
się w sposób szczególnie wyraźny,
jeśli chodzi o Francję i o Polskę, Mi-
mo różnych niesprzyjających warun-
ków, wynikających, między innymi,
z wewnętrznego układu stosunków
w obydwóch krajach, sojusz francu-
sko - polski istnieje i umacnia się.
I, zdaniem naszym, nie może zajść
nic takiego, cóby mu mogło zagrozić.

Są natomiast znaki na ziemi i na
niebie, wskazujące na tv, że sojusz
ten będzie miał coraz większe znacze-
nie dla rozwoju polityki europejskiej.
Pisząc to mamy na myśli, po pierwsze
nawrót do starych, zdrowych i wy-
próbowanych metod politycznych,
które na tym przecież, między innymi,
polegają, że słabnie wiara w takie mi-

 

w sprawie wykorzystania portu gdańskiego
--GDAŃSK (PAT). Prowadzone od
dłuższego czasu: rokowania w spra-
wie:wos portu gdańskiego

'olskędoprowadziły do zawar
cia porozumienia. Protokół 'z dnia 18
września 1933 r. przedłużony został
do 31 grudnia1939r.,przy czym obie
strony uzgodniły pewne punkty, doty-
emka rosr A po-
wyższego protokółu. - у
"Chodzi tu o następujące sprawy:

Przy ocenie stopnia wykorzystania
portu gdańskiego należy uważać za
miarodajną wartość, przeładunkową
ruchu towarowego w porcie gdańskim
i brać pod uwagę utrzymanie struk-
tury portu w ramach możliwości gos-
podarczych i każdorazowej koniunktu
ry. Funkcje komisji parytetowej, prze
widzianej w protokóle z dn. 18 wrze-
śnia 1933 'r., zostały bliżej sprecyzo-
wane oraz nieco rozszerzone Zapew-
niony został dalszy rozwój współpracy
obu portów polskiego obszaru celne-
go, jak też dalsze wzajemne dostoso-
wanie obowiązujących w nich taryf.

Senat W. M. Gdańska złożył po-
nadto oświadczenie, w myśl którego
przedsiębiorstwa polskie traktowane
będąwporcie gdańskim na równi z

gdańskimi, przy czym korzystać bę-
dąz pełnej swobody w-swej działal- |

ności gospodarczej. Senat wyraził je- |

dnocześnie gotowość przeprowadze-

nia zzainteresowanymi.polskimi ste-

rami gospodarczymi rozmów, celem

wyjaśnienia, „czy .i jakie ułatwienia

i korzyści mogłyby być udzielone tym  

przedsiębiorstwom, które biorą udział
w ruchu i przeładunku portowym w
Gdańsku. Rozmowy mają zmierzać
do poparcia ruchu morskiego _ przez
port gdański oraz do zacieśnienia
współpracy portu gdańskiego z zaple-
czem polskira.

Ze swej strony rząd polski oświad-
czył, iż przy wydawaniu -wszelkiego
rodzaju zezwoleń oraz udzielaniu ułg,
dotyczących ruchu morskiego, oba
porty traktowane będą na równi. W
szczególności zezwolenia przywozowe
zawierać będą w przyszłości klauzu-
lę: „Przez porty polskiego obszaru
celnego" bez wymienienia jednego z
portów.

Strona gdańska wydała w powyż-
szej sprawie identyczny komunikat,

ty jak „bezpieczeństwo zbiorowe",
„niepodzielność pokoju”, różne pak-
ty iakty powszechne, a nabierają
treści takie pojęcia, jak równowaga
polityczna i sojusze! A po drugie po-
głębianie się i rozszerzanie prądu na-
rodowego wśród ludów Europy.
W miarę wzmagania się tendencyj

powyżej zaznaczonych, będzie rosło
znaczenie sojuszu francusko - pol-
skiego; będzie się on stawał wów-
czas coraz poważniejszym  czynni-
kiem w polityce europejskiej.

ARCYKSIĄŻĘ FRYDERYK

Nie poświęcono żałobnych wspo-
mnień w polskiej prasie zmarłemu

rzed tygodniem na Węgrzech arcy*

księciu Fryderykowi,  naczelnemu

wodzowi wojsk austriacko - węgier-

skich w latach wojny 1914 — 16.

P. Adam Romer skarży się w „Cza-

sie”, że kilka pism zaopatrzyło na-

wet notatkę: o śmierci arcyksięcia

złośliwymi uwagami, „urągającymi e-

lementarnej zasadzie de mortuis nil

nisi bene”. I opowiada dalej szeroko,

jaką to sympatyczną była postać ar-

cyksięcia Fryderyka, jak był on po-

pularny „wśród ludu", jakie feerycz-

ne bale urządzał w Wiedniu i jak
przychylnego dla Polaków miał bra-
ta, arcyks. Karola Stefana. Paneśgi-
ryk kończy się lirycznie:

„nie będziemy rzucać kamienia na tru-

mnę feldmarszaika i b. naczelnego wo-

dza b. c. i k. armii; nam nie potrzeba już

laurów kosztem zwyciężonych. Chylimy

czoło przed całym tragizmem ostatniego

naczelnego obrońcy monarchii Habsbur-

skiej i czarno-żółtego sztandaru”.

Nie, panie Romer!, ani nie chylimy

czoła, ani nie możemy zastosować się

do zasady: de mortuis nil nisi bene.

Nie możemy zaś dlatego, że jako Po-
lacy nic dobrego nie potrafilibyśmy

powiedzieć 0  arcyks. Fryderyku,

który wszedł w naszą historię z przy-

domkiem Wieszatiela. Najlepiej by-

przełamano tę zasadę, to trzeba o
zmarłym powiedzieć prawdę. Nil nisi
verum. , s

GERMANIZATOR ŚLĄSKA

Powiedzmy więc, że przed wojną
był arcyks. Fryderyk największym
„germanizatorem- Polaków -na- Śląsku
Cieszyńskim, gdzie posiadał dobra,
obejmujące 28 procent powierzchni
kraju. Działalność narodowa polska
napotykała tam swego wroga nie ty-
le we władzach państwowych, prze-
ciw którym można się było bronić w
parlamencie austriackim, ale. w po-
tężnej komorze arcyksiążęcej, która
kpiła sobie z władz i ustaw. „Komora — pisze w „Polonił” b. re-
daktor „Dziennika Cieszyńskiego” — by-

 

Jak podzielić koszty
kontroli nad nieinterwencją w Hiszpanii?

PARYŻ (PAT). „Oeuvre” podaje,
że wtorkowe posiedzenie ekspertów
finansowych w londyńskim komitecie
nieinterwencji miało przebieg tragi-
komiczny. Chodziło o kwestię rozdzia
łu pierwszych kosztów ustanowienia
kontroli według propozycji angiel-
skiej, t. j. 80 milionów pomiędzy 27
państw, z tym oczywiście, że wielkie

mocarstwa miałyby płacić więcej od
małych. 3

Delegat rumuński oświadczył, iż
| Rumunia nie chće płacić. Podobne sta
| nowisko zajęło kilku innych delega -
tów. Przedstawiciel Niemiec oświad-
czył, że Niemcy mogą zapłacić nawet
w markach, pod warunkiem, że pie-
niądze te wydane zostaną w Niem-
czech.

 

stopniu niż gdzie indziej, losy „demo- |

kracji” związane są całkowicie z lo-

sami sprawy żydowskiej.

Tu bowiem, gdzie walczą ze sobą

o panowanie dwa świadome swych
celów narody, podobna formacja po-
lityczna jak: t£. zw. „demokracja”,
zwrócona całym frontem przeciwko

nacjonalizmowi, będącemu wszak

wykładnikiem politycznym dążeń

narodu polskiego, musi być świado-

mym, czy mimowolnym . narzędziem

polityki żydowskiej. i

Jakim celom bowiem ona służy, je-
śli nie chce uznać prawa narodu pol-
skiego do bezwarunkowego panowa-
nia naswojej ziemi i używania pań-
stwa jako narzędzia jedynie polityki

narodu polskiego?
Powiedzą nam, że służy oderwa-  nym „humanitarnym celom wyra-

żonym w jej jawnej ideologii, Ale w I gorliwą

życiu politycznym nie masz takich

syiuacyj na dłuższą metę. Pod osło
ną tej czy innej ideologii kryją się

zawsze żywotne interesy narodów i

grup społecznych, które stanowią

istotną treść życia politycznego.

Jeśli nasza ideologia nacjonali-

styczna jest wyrazem dążeń narodu

polskiego, jego historycznych praw i

najżywotniejszych interesów, to co

się kryje za parawanem ideologii

„demokratycznej”, pomyślanej jako
jej przeciwstawienie?

Odpowiedź na to pytanie znajdu-
jemy nie tylko w przykładach, za-
czerpniętych z życia innych krajów.

| ale i w komentarzach prasy żydow-

skiej do wywiadu red. Niedziałkow-

skiego.
Nakazując demokracji polskiej

obronę sprawy żydow*

skiej i nieubłaganą walkę z antyse-

mityzmem. „Moment”pisze, że „Pol-

ska rządzona będzie demokratycznie,

gdy oczyści się powietrze, zatrute

szczuciem antysemickim“, |
Dopėki to nie nastąpi, rządy „de-

mokracji i frontu radykalno - socja-

listycznego“ są, jego zdaniem, nie

do pomyślenia. Dlatego też „Mo-

ment" stwierdza, że „demokracja

polska stoi przed egzaminem" i do-

daje, że Żydzi będą „przy tym egza-

minie asystować, jako jedyni znaw-

Jeśli „demokracja polska" tego e-
gzaminu nie zda, „jedyni znawcy” bę-
dą musieli poszukać innej formacji

politycznej, któraby lepiej wywiąza-

łą się z włożonego na siebie obo-
wiązku“ 

łoby o nim zamilczeć, ale jeśli już
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Przegląd prasy
instrumentów „wi łównych

Tea: T Komora posiadalagermanizacji kraju.
w tym celu w ypróbowany system. Wszy-

stkie Roa począwszy© dyrekto-

ra aż do gajowych .zajmowali Niemcy,

sprowadzani z krajów alpejskich. Z Po-
laków ostawali się na mniejszych zresz-

tą stanowiskach wyłącznie renegaci.Re-
żim ten niemiecki w komorze narzucał
ludności polskiej gospodarczo zależnej
niemieckie urzędowanie po gminach, n.e-
mieckie szkoły i niemieckich kandyda-
tów przy wyborach. Wałka z komorą by-
ła bardzo cężka.

Prawdziwym też zadośćuczynieniem
dla ludności było, że po wojnie olbrzy-
mie ie dobra zostały wywłaszczone. B da

to w swoim rodzaju nemezis dziejowa'.

O roli wojskowej arcyksięcia w
czasie wojny nie ma co pisać. Był to

generalissimus od parady, Dowodził

faktycznie armiami szef sztabu Con-
rad von Hoetzendorf. Arcyksiążę ro-
bił tylko interes, gdyż główna kwa-
tera mieściła się w jeśo zamku cie-

szyńskim, a dostawcą sztabu była —
komora arcyksiążęca.

ŁAŃCUCH SZUBIENIC

O ile jednak naczelny wódz może
być z racji swego niedołęstwa zwol-

niony z odpowiedzialności za strate-
gię, to jednak nie może być od niej

zwolniony za moralność zarządzeń

wojennych. Na sumienie więc arcy-

księcia pada m. in. owa straszliwa

hekatomba kilkudziesięciu tysięcy

chłopów polskich i ruskich, których

władze wojskowe po odzyskaniu Ga-

licji powiesiły lub rozstrzelały jako

podejrzanych o sympatie dla nie-

przyjaciela. W ten sposób mściła się

Naczelna Komenda za swoją prze*

„granę z r. 1914. Tym ponurym łańcu-

chem  szubienic  usprawiedliwiała

swe własne niedołęstwo. Koszmarna

ta sprawa' znalazła echo w Izbie Pa-
nów, gdzie arcyb. Teodorowicz wy-

głosił przy tej sposobności słynną

mowę.

Cesarz Karol z miejsca udzielił dy-

misji arcyksięciu i ten znika odtąd z

historii, do której dostał się przy-

padkowo (objął dowództwo jako naj-

starszy rangą wojskową arcyksiążę)

i bez jakiejkolwiek dla swego pań-
stwa korzyści.

JAK SIĘ ROBI LEGENDĘ?

-P. Romer rozczulony wspomnie-
niem balów w wiedeńskim pałacu ar-
cyksięcia, cytuje dla upiększenia je-
go życiorysu taką oto anegdotę z c, i
k. skarbca czarno - żółtej legendy:

„Kiedyś (na promenadzie w Wiedniu)
pewien młodociany uczeń Akademii Te-
rezjańskiej. będący jeszcze poniżej wie-

ku, kiedy wolno było wychodzić bez »

piekuna, spostrzegł ku swojemu przera-
żeniu prefekta. Nie namyślając się długo,
przysunął się do idącego w pobliżu ge-
nerała broni z bokobrodami, mówiąc:
„Ekscelencjo „bardzo przepraszam, ale
proszę udawać mojego stryja, bo prefekt
idzie". , e

Arcyksiążę uśmiechnął się dobrodusz-
nie j wziął chłopca pod rączkę. Nie małe
było tegoż zdziwienie, kiedy zobaczył
oficerów, stających „do frontu” wobec
adoptowanego stryjaszka, a co dopiero,
kiedy prefekt po powrocie winszował mu
tak dobrej komitywy z członkiem domu
panującego. Tak, można śmiało powie-
dzieć, że arcyksiążę ten powszechnie był
znaną osobistością”,

Można śmiało tylko to powiedzieć,
że anegdota ta jest nieprawdziwą.
Czytało się ją ok. r. 1903 w czytan-
kach, które weszły do szkół galicyj-
skich za wiceprezydentury w Radzie
Szkolnej Michała Bobrzyńskiego, dla
szerzenia  cesarsko - królewskiego
patriotyzmu. Wówczas miłościwym
feldmarszałkiem, który ochronił ucz-
nia Teresianum przed karą byt arcy-
książę Albrecht, zwycięsca z :
Custozzy. Anegdota byla zapewne
fabrykatem ku chwale „Najdostoj-
niejszego Domu”. Dziś p. Romer snu+
je dalej czarno - żółtą nić tej naiwe
nej legendy. 1

Rozmarzył się zapewne zbytnio
wspomnieniem  feerycznych czasów
nad Dunajem...



 

Miod

Międzynarodowe Biuro Pracy w
swym organie „Internationale Rund-
schau der Arbeit" stwierdza grozę
narastającego bezrobocia wśród mło
dej inteligencji Zrozumienie całej
powagi tego faktu staje się coraz
powszechniejsze. Różne kraje przy-
stępują z całą starannością do roz-
wiązania tego pilnego i trudnego za-
damia. Ekonomiści i wychowawcy
podkreślają, że bezrobocie wśród
młodych nie tylko niszczy ich siły fi-
zyczne, nie tylko podrywa ich zdro-
wie i zmniejsza zdolność do pracy, a-
le nie mniej silnie, lub może jeszcze
bardziej destrukcyjnie działa na ich
psychikę i siły moralne.

Jak ten problem tragiczny przed
stawia się na naszym gruncie? Oka-
zuje się, že bežrobocie młodzieży
wzrasta z roku na rok. Liczba mło-
dzieży w wieku od lat 15—21 wy-
nosiła według obliczeń  szacunko-
wych w 1935 roku — 2.678.000, a w,
roku bieżącym już 2.863.000 i wzra--
stać będzie w następnych  latach.;
Przyrost ten zamiast stać się pozy-|
tywną zdobyczą społeczną, może w'
naszych warunkach łatwo zmienić
się w katastrofę, jeśli nie przyjdzie
szybka i zdecydowana akcja.

Co do innych krajów — to np. w
Niemczech rocznie wakuje ok. 10000
posad dła ludzi z cenzusem, a koń-
czy w tym samym czasie uczelnie
25.000 osób. W Stanach Zjednoczo-
mych A.P. przeciętnie rocznie waku-
je ok. 3000 posad dla lekarzy, a wy-
działy medycyny kończy wciagu ro-
ku ok. 5000 absolwentów. We Fran-
cji czwarta część ogólnej liczby inży-
nierów i techników pozostaje
pracy. Tak mówią cyfry! (Por. Inter-
nationale Rundschau der Arbeit).

Jakie skutki moralne i społeczne
wywołuje ten Kalcio fakt bezro-
bocia młodej inteligencji? Pierws
—Ю wzrost skrajnych przekonań. W.
tygodniku akademickim „Dekada”
pisze o tym jeden z akademików.
„Świadomość, że co trzeci z nas mu-
st być przez długie lata pariasem
społecznym, nie może sprzyjać zbyt-
niej powściągliwości w wyrażaniu
skrajnych przekonań. Musimy się
buntować przeciwko tragicznej rze-
czyjwistości..."

Drugi skutek. bezrobocia młodych
— to obniżenie poziomu
wśród kształcących się studentów.
Student nie widzący przed sobą ża-
dnych perspektyw usamodzielnienia
się, zmuszony do wiecznegopienia:
nia się za groszem, nie może tak pil-
nie pracować na uczelni, jak to mo-

czynić zednie pokolenia aka
ickie, które znacznie mniej mu-

siały wydawać energii na znalezie-
nie źródeł zarobkowania.

Trzeci wreszcie skutek bezrobocia|
— to zmniejszenie ilości 1
W/ Niemczech w r.1935 jący w stołowni Nr. 103 Roztokiń- па znaleźć dyrektora Mitrowskiego,

„młodzieży
małżeństw.
a więc w okresie, gdy propaganda za

нна ооа 2

studiów ;

zi bez

zawieraniem związków małżeńskich
osiągnęła punkt szczytowy na 7000
lekarzy, mających powyżej 25 lat,
tylko 29 procent było żonatych, a z
tego 14 procent miało dzieci... Tym-
czasem problem rodziny poza swym
znaczeniem społecznym ‚ posiada
jeszcze olbrzymie znaczenie moralne.
Nie zawieranie związków małżeń-
skich. przez młodych ludzi musi do-
prowadzić do całego szeregu
wykroczeń przeciwko moralności, 0-
słabiających fizycznie i duchowo
młode pokolenie.
Widzimy więc, że bezrobocie mło-

dzieży dojrzało dziś, ze względu na
niebezpeczeństwo moralne i spo-
łeczne jakie w sobie zawiera, do od-
rębnego zagadnienia, które domaga
się szybkich rozstrzygnięć. W jaki
sposób usunąć ten tragiczny pro-

pracy
Współczesny problam bezrobocia mtodzizży ze stanowiska

moralnego i społecznego
„BEZPŁATNY KURS ŁYŻWIARSKI

DLA INSTRUKTORÓW

; AA A W dniach 11 do 23 b. m. Polski
blem? Jedni zalecają zasadnicze re-|Związek Lyžw:arski organizuje w
formy w sposobie uregulowania do- Katowicach dwutygodniowy kurs in
stępu do zawodów inteligenckich. struktorski dla łyżwiarzy. Uczestni-
Inni proponują zorganizowanie ce- cy w liczbia 3 z każdego D.O.K. o-
lowego pośrednictwa pracy. i

wreszcie , próbują zapewnić rozwój całodzienne utrzymanie, wstęp na
fizyczny i umysłowy młodych bez- łodowisko i naukę przez specjalnych
robotnych, organizując kursy wy- instruktorów. Przejazdy na kurs za
kształcenia zawodowego, dobrowol- zniżką 82 procentową.

ne obozy pracy i t. p. Wszystko to. Zgłoszenia przyjmują wszystkie
przyczynia się wątpienia do o- okręgowe urzędy W. F. i O. K.
graniczenia zła, ale go „całkowicie

ME USTACH : я ‚ DRUGA PORAŻKA ŁOTEWSKICH
Nic bowiem nie będzie w stanie PIŁKARZY NA ŚLĄSKU

powstrzymać zaniku wartości moral-- я
nych młodej generacji, jeśli państwo Rewanżowy mecz piłkarski po-
jej nie zapewni w granicach możli-
wości znalezienia zajęcia i czynnego
wikroczenia w życie po opuszczeniu
szkoły. :

a A. K. S. z Chorzowa wygrali zno-
wu slązacy 6:4 (4:1).
tym razem lepiej, niž w pierwszym

(spotkaniu, ale ambicja nie mogła za-

 

Kongres Czarnej I Białej Magii
Wzięło w nim udział aż 45) delegatów

Niedawno w Monachium w Niem-
czech zakończył się jedyny w swym
rodzaju kongres: „Międzynarodowy
kongres magików i czarowników”.
Ze wszystkich krańców świata zgro-
madzili się zawodowi iluzjonišcii
kuglarze, aby omówić swe bolączki
zawodowe. Jednocześnie odbył się

konkurs kuglarzy o tegoroczną pre-
mię: „pierścień magiczny”, który
otrzymał _ znakomity wiedeński
„mag“ Fischer.
W konkursie wzięło udział 450-ciu

delegatów. Widzami byli również

 

W Sowietach „pijani kelnerzy

NW Leningradzie i w Moskwie za-
łożono wiele e, otoczywz ma-

gazynów” urządzonych luksusowo i
sprzedających wszystko po odpo-
wiednich cenach burżuazyjnych kla-

som sowieckiego proletariatu. Nato-
miast szare masy, stanowiące ze
stawy piramidy dyktatury: proleta-
riackiej,praćczejrż 2 się

w prymitywnych stolowniach, nie

mających nic wspólnego z gastrono-
miczną sztuką.

* „Wiieczernaja Moskwa”  umie-

szcza list do redakcji, podpisany
przez A. Kalinina i Sarjana, zatytu-
łowany „Pijani kelnerzy i zimne о-

by.| biad:
W. piśmie tym skarżą się towa-

rzysze na nie porządki i brud, panu-

skiego Trustu Restauracyjnego (uli-

Poprawę w rolnictwie
wykazują dane statystyczne

Ogioszone przez Główny Urząd
"Statystyczny dane, dotyczące wska-
Źników cen hurtowych za listopad
1936 roku wykazują pewnego ro-
dzaju poprawę sytuacji w rolnictwie.
Biorąc za podstawę wskaźnik z ro-
ku 1928 — 100,0 za artykuły rolne:
krajowe, sprzedawane przez rolni-
$zów, otrzymano w listopadzie 1935
roku — 38,3 w listopadzie ubiegłe-
£go roku 41,9, natomiast za artykuły
malbywane przez rolnika w listopa-
dzie 1935 roku płacono 66,4, nato-

 

miast w listopadzie 1936 r. — 65,0.
Nastąpiła również poprawa, do-

tycząca wskaźnika przyj sprzedaży
przetworów. Wynosił on bowiem w

listopadzie 1935 r. 53,7, w listopa-
dzie zaś ub. roku 54,2. Wskaźnik ar-
tykułów rolnych krajowych, tak
sprzedawanych przez rolników, jak
i przetwórców, wzrósł z 45,9 do 48,0
osiągając tym samym, począwszy od
grudnia ub. roku, kiedy to osił
43,7, oraz stycznia 1936 r. (42,3),
zwyżkę do 48,0.

Zebranie okręgu wileńskiego
młodzieży żeńskiej

(W. sali przy uł. Uniwersyteckiej
9 odbyło się wczoraj zebranie okrę-
gu wileńskiego młodzieży

że du z
tradycyjnym opłatkiem,
szczycił swoją obecnością J. E. ks.

Arcybiskup - Metropolita Romuald
Jałbrzykowski. W obszernej sali
Poradni Wychowawczej Kat. Stow.

Kobiet, dala udekorowanej na tę
uroczystość, zebrały się przedsta-
wicielki wszystkich Kat. Stow. Mło-

Nowe placówki Akcji Katolickiej 75u= = <= --

uroczystym, | dbdarzeniu
które za- | nadzwyczaj pomysłowymi podarka-

|mi, przemówił Arcypasterz,

j dzieży żeńskiej z całego miasta. Po
j sprawozdaniu,

żeńskiej,|działalność młodzieży katolickiej i
charakteryzującym

wszystkich obecnych

życząc
młodzieży, aby stale i wytrwale pra-
cowała pod sztandarem swojej orga-
nizacji, stojącej na  najtrwalszym
fundamencie, bo fundamencie Wia-
ry św. i Kościoła Katolickiego. (m)
ystawy prasy katolickiej. ;

na Wileńszczyźnie
W. ostatnich dniach zostały zor-

śanizowane oddziały
Akcji Katolickiej w  następując
miejscowościach: w  Synkowiczach

стр
(pow. słonimski) powstało. Katolic-

organizacyj kie Stowarzyszenie Kobief, w Spa- trzema krzyżykami, a obecnie kółkami?
ych sie i Lipicznie — Katolickie Stowa-

rzyszenie Młodzieży Żeńskiej (m)

. mienie nieczyste?

wyłącznie zawodowi kuglarze i mi- nie zdziwił wszystkich światowej
mo to poszczególne numery wywo- sławy wiedeński „maś* Kesler, któ-
łały prawdziwy entuzjazm obec-jry potrafił wydobyć z wąziutkich
nych. Dla niewielu prołanów, znaj- kieszeni swego smokinga parę tuzi-
dujących się na zawodach, sztuki; nów jaj.
magiczne robiły wrażenie czarów. į „Czarodziej“ Fischer, który zdo-

Przy pomocy tajemniczych apa-|był p'erwszą nagrodę, demonstrował
ratów młode dziewczęta zawisały wi niezwykłe sztuki z kartami. W jego
powietrzu, by następnie zniknąć z palcach w przeciągu paru sekund u-
oczu widzów. Następnie wystąpiłi  kazywały się setki maleńkich kart i
„salonowi prestidigitatorzy“, którzy | w oczach widzów zmien'ały się w
wyciągali z kapeluszy olbrzymią jolbrzymie karty, dziesięciokrotnie
ilość kwiatów, rozmaite zwerzęta i' wię c

ośromne kolorowe szale. Szczegól- natychmiast znikały w jego rękach.
ednocześnie z kongresem odby-

icznych”iwy-
zdobyczach

„seminarium nauk m:
kłady o „najnows:
czarnej i białej magii”.

Na aa RR> „ma-
giczne targi“, na któryc у sprze

ca Sadowa Spaskaja 14). Stotowni: | dawane niezwykłe aparaty w rodza-
cy skarżą się na chamstwo obsługu- |ju: „mikrozegar-duchów", zaczaro-
jących kelnerów, niemal zawsze pi-| wany pies, tresowane morskie świn-
janych. Aby zjeść obiad musi się stra ki.
cić dwie godziny. Pauzy wpodawa-! sk konierencja odbędzie
niu między jedną potrawą a druga, |się w Wiedniu i będzie szczególnie
trwają 40 do 50 minut. uroczysta z okazji 35-letniej roczni-

Inżynier Czugunow dwa razy cy istnienia związku.
czekał na podanie drugiej potrawy

godzinęi26 minuto sporządzo.  ŚWiatowy wyścig
ne obiady muszą zjadać stołownicy!
w tych warunkach na zimno. Jakość, Ww budowie tanków
oraz ilość potraw nie zadawala sto- Niemiecki organ wojskowy „Deu-
łowników. Pozostawione przez gości tsche Wehr” informuje, że od kilku
przemoczone kawałki chleba zbie- lat odbywa się prawdziwy wyścię
rają kelnerzy ze stołu i podają je po- Światowy w budowie taników.

nownie klientom. Na czele wszystkich krajów kro-

Jeśli ktoś ze stołowników pra- czy w tej mierze Anglia, która bu-

śnie poskarżyć się, to nigdy nie moż

obiady”

duje ogromną ilość tanków bojo-
wych wagi średniej. We Francji
przystąpiono do budowy tanków
ciężkich wagi około 100 tonn każdy.
Tanki te wytrzymują pociski z ar-
mat 7,5 centymetrowego kalibru.

Tanki budowane przez Stany
Zjednoczone, odznaczają się nie-
zwykłą szybkością, która dochodzi
do 130 km. na godzinę. Interesujące
zmiany w budowie tanków poczyni-
ła Szwecja. Inżynierowie szwedzcy
rozwiązali genialnie 'kwestję szyb-

który również nie chce wydać książ-
zażaleń, twierdząc:
— Jeśli chcecie koniecznie, towa

rzyszu, cośPORE itak wam
nie że, gdyż przełożone moje

edre mają większe zaufanie do
mnie, aniżeli do stołowników, któ-
rzy pragnęliby jadać ananasy za
swoje nędzne trzy ruble. '

/ kości tanków w połączeniu ze zwal-

H umor ‚ схатет ъ‘.ш‹!що.бсріыіегепошус}ъ

NA APETYT. | „Deutsche Wehr" nie informuje,

Lekarz odwiedza chorego robotnika. jakiego rodzaju tanki buduje Rzesza

— Apetyt pan ma? niemiecka". (Press).
‚ — Owszem, możepan doktór coprzy- ‚

niósł?

CZYSTE SUMIENIE.
Do Warszawy przyjechał burmistrz z,

jednego z prowincjonalnych miasteczek.|

* Załatwiając pewną sprawę w Ministerstwie|

' Spraw Wewnętrznych, burmietrz dyskret-|

| nie zapytuje urzędnika:
į — Panie radco, nie słyszał pan, czy

się czasem dopan minister nie wybiera

|nas na inspekcję? :

— Dlaczego pan pyta, czy ma pan -

— Sumienie — to owszem, czyste, ałe

ubikacje to niekoniecznie. ;

WŚRÓD KŁAMCÓW. :

Т — Zmalem malarza, ktėry z taką do-

Ikladnošcią namalowal pajęczynę, že słu- :

łąca myślała, że to prawdziwa i przez pół

godziny usiłówała usunąć ją.

— To niemożliwe.

—Dlaczego? Zapewniam cię, że są ta-
s:

ZMIANA NAZWISKA U ANALFABETKI.

rającw.zeszłym
—Boprzedkilku

mąż,więcmusiałamzmienićnazwisko. i

 

Inni trzymają bezpłatne zakwaterowanie|

między mistrzem Łotwy „Olimpia“

Goście grali |

ksze od normalnych, po czym |

wały się „narady zawodowe”:Przy!
zamikniętych drzwiach odbyło się °

SPORT
stąpić umiejętności technicznych.
Dobry bramkarz uchronił Łotyszów
od wyższej cyfrowo porażki.

Bramki dla zwyciężców zdobyti
Piontek (3), Wostal, Pytel i Marszel
(po jednej). Honorowy punkt dła
gości uzyskał Lins. 3

ZWYCIESTWOPOLSKIEGO
| KOLARZA W BRAZYLII
‘ О № zawodach kolarskich o mi-
|strzostwo stanu Rio Grande do Suł
zwycięjżył niespodziewanie młody
kolarz polski Grzegorz Sibikowski.
W. czołowej grupie zawodników
znalazł się również drugi Polak Milt-
|ton Gajewski.

! MISTRZOSTWO EUROPY

' W ŻEGLARSTWIE LODOWYM

Tegoroczne mistrzostwa Europy
(jw żeglarstwie lodowym odbędą się
iw Rydze w dniach 3 i 7 marca na
|jeziorze Kiz. Organizatorem zawo-
dów jest ryski Yacht Klub.

H.K.S. Z ŁODZI MISTRZEM POL-
SKI W SIATKÓWCE PAŃ.

W. środę wieczorem zakończyły
się w Łodzi trzydniowe mistrzostwa
Polski w siatkówce pań. Pierwsze
|miejsce i tytuł mistrza zdobył har-

|cerski klub sportowy z Łodzi przed:
| AZS, Warszawa."Kokcoė tabela.
|rozgrywek przedstawia się następu-
jąco:

1) HK.Ś. Łódź pkt. 5:2, st. setów
11:4, st. rzutów 155:202.

2) AZS. Warszawa pkt. 5:2, st.
setów 11:5, st. rzutów 138:213.

3) Olsza Kraków pkt. 5:2, st. se-
tów 11:7, st. rzutów 185:220.

4) Polonia Warsz. pkt. 5:2, st. se-
A4ów 11:7, st. rzutów 192:213.

5) Gryf Toruń pkt. 4:3, st. setów
9:8, st. rzutów 204:158.

* 6) Warta pkt. 2:5, st. setów 5:10,
st. rzutów 204:158.

1) A.Z.S. Lwów pkt. 1:6, st. se-

tów 5:12, st, rzutów 234:117.
8) Unia Lublin pkt. 1:6, st. setów

2:12, st. rzutów 204:93.
Wyniki mistrzostw nie odzwiez-

ciadlają istotnego stosunku sił w

siatkówce kobiecej. Bezsprzecznie
najlepszą drużyną turnieju była

AZS Warszawy, ale drużyna ta
nie dysponowała przez wszystkie
dni pełnym składem.

| WALNE ZGROMADZENIE WIL.
! O.Z.P.N.

Dnia 17 stycznia 1937 roku w lo-
kalu Repr. Kasyna Podofic. Garn.
Wilno, przy ul. Mickiewicza Nr. 11
odbędzie się Walne Zgromadzenie
Wileńskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej, w pierwszym terminie
o godz. 9 — drugim o godz. 10 z na-
stępującym porządkiem dziennym:

1) Zagajenie, 2) Sprawdzenie
pełnomocnictw i uprawnień do gło-
su, 3) Wybór Prezydium Walnego
Zgromadzenia, 4) Odczytanie proto-
kółu Walnego Zgromadzenia, 5)
Sprawozdania: a) ogólne Zarządu,
bj sekretariatu, c) skarbnika, d) wy-
działu gier i dyscypliny, e) Komisji
Rewizyjnej, 6) Dyskusja nad spra-
wozdaniami i nad udzieleniem -
lutorium, 7) Uchwalenie prelimina-
rza budżetowego, 8) Wybór nowych
władz okręgu, 9) ór delegatów
i wnioski na Walne Zebranie
10) Wolne wnioski.

Wszyscy członkowie Wil. OZPN.
proszeni są o punktualne przybycie
na powyższe zgromadzenie. \

ALTASTDO STTROSAIIKOS

'BUDOWA NAJWIĘKSZEGO OKRĘTU WOJENNEGO NA SWIECIE

 
budowę okrętu p. m „Prince oż£ Wales“, ktėry będzie najwięk-

szym okrętem wojennym świata.



 

Tragiczna rodzina
Samobójstwo 13-letniego chłopca z powodu

dziesięciu groszy
13-letni Henryk Markowski (Mar-

kucie 19), w obawie kary za przy-
właszczenie matce 10 gr, w nocy po-
wiesił się na pułapie izby. Trupa
chłopca zabezp eczono do dyspozy-
cycji władz.

wyniku przeprowadzonego do-
chodzenia, stwierdzono, że Markow-
ski wieczorem bawił się z młodszym
bratem sporządzaniem pętli na pta-

ki. Zachodzi więc jeszcze i te podej-
rzenie, iż mógł się zdarzyć nieszczę-
śliwy wypadek, gdyż brat zmarłego
twierdzi, że zakładał pętlę dla pró-
by na szyli brata.

| Rodzinę Markowskich prześladu-
je istne fatum. Latem ub. roku od
ukąszenia muchy zmarła tragicznie
siostra Henryka, a brat jego uto-
nął. (h)

Zatrzymanie przemytnika pieprzu
z towarem

Dnia 6 bm. na ul. Lwowskiej po-
licja zatrzymała Jana Pruszkiewicza
ze wsi Kapliczniki, gm. rzeszańskiej,
i Izydora Jankowskiego, m-ca wsi
tejże-<śminy, którzy wieźli 2 worki

pieprzu wagi 140 kg, pochodzącego
z przemytu, W, chwili zatrzymania
Jankowski zbiegł, Praszikiewicz zaś
z zatrzymanym pieprzem został za-
trzymany.

 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym i

miejscami przelotne opady. W Karpatach

w ciągu majbliższych dwuch dni spadną

obłite śńiegii po 10 bm. będą dobre wa-

runki śniegowe.

Lekki spadek temperatury, począwszy

od północy kraju.

Umiąrkowane i porywiste wiatry z za-

chodu i północo-zachodu.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja. Zarząd Katolickiego

Stowarzyszenia Kobiet podaje do
wiadomości swych członków, że, z
powodu, iż pierwszy: piątek miesią-
ca wypadł w: dzień So Roku,
adoracja Przenajświętszego Sakra-
mentu w kaplicy Serca Euchary-
stycznegó (Mickiewicza 19—2) od-
będzie się 8-go stycznia, jak zawsze,
od godziny 4.30 do 7.30 — zakoń-
czona błogosławieństwem Przenaj-,
świętszego Sakramentu.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Otwarcie Mensy Akademickiej.

Zarząd Mensy Akademickiej zawia-
damia, iż dnia 8 stycznia rb. (piątek)
zostanie otwarta Mensa Akademicka
(Góra Bouffałowa 4) po feriach świą-
tecznych. Wydawanie obiadów w
dnie-powszednie od godz. 12 min. 30
do 16-ej, w niedziele i święta od
godz. 12 min. 30 do godz. 15 min. 30.
— Zabawa taneczna w Ognisku

Akademickim. Zarząd Stow. Bratnia
Pomoc Pol. Młodz. Alkadem. U. S. B.
w dn. 9.1. 36 r. urządza w salonach
Ogniska Alkademick'ego (ul. Wielka
24) tradycyjną „Sobótkę'” taneczną.
Początek o godz, 22-ej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież trąby muzycznej. Dnia 6

bm, w teatrze „Lutnia” z pokoju, przezna-
czonego dla orkiestry, nieznany sprawca

skradł Matusowi Antowilówi (Piłsudskiego
53) trąbę muzyczną, wart. zł. 300.—.

— Ucieczka więźnia. Z więzienia świę-

ciańskiego zbiegł niebezpieczny przestępca,
Stefan. Wołodźko, osadzony w więzieniu|
przed paru tygodniami.
słano listy gończe. (h)

Za zbiegłym roze-

‹ _ „ WYPADKI
— 3-letni podrzutek na dziedzińcu Ma-

gistratu Na dziedzińcu Zarządu. m, Wilna

znaleziono porzuconego 3-letniego chłopca.
Skierowano go do Izby zatrzymań, (h)

— Przejechanie 70 -letniej staruszki.

Wczoraj na ul. Połockiej pod przejeżdża-

|jący autobus zamiejskiej komunikacji do-

stała się 70-letnia Józefa Markowska (Po-

łocka 40). Staruszkę opatrzył lekarz pogo-

towia ratunkowego. (h)

— Cala rodzina zaczadziała. W miesz-

kaniu przy zaułku Prywatnym 21 zacza-
działa rodzina C. Kaczyrnowej, składająca

się z 5 osób. Lekarz pogotowia ratunko-

wego zdołał zaczadzonych uratować. (h)

— Dorożka bez dorożkarza. Koło mo-
stu Raduńskiego zatrzymano dorożkę kon-

ną bez dorożkarza, Dorożkarz w tajemni-

czy sposób zaginął. Policja wdrożyła do-

chodzenie, (h)

Teatr i muzyka
-— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

io godz, 8.15 powtórzenie sztuki „Był sobie
|więzień” z dyr. Szpakiewiczem w roli ty-

"tulowej. +

miera teatru, polska komedia Stanisława

Dobrzańskiego „Żołnierz Królówej Mada-
gaskaru'. Nową premierę uświetni swym

udziałem znakomita artystka Nuna Mło-
dziejowska - Szczurkiewiczowa. W nowej
premierze bierze udział cały zespół teatru

z p. Wołłejką w roli tytułowej. Reżyseria

Władysława  Cżengerego, ilustracja mu-

zyczna. Mieczystawa Kochanowskiego, no-

wa oprawa dekoracyjna W. Makojnika.

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś op.

Abrahama „Przygoda w Grand Hotelu",

— „Lutnia“ dla dzieci. W niedzielę naj-

bliższą « po raz ostatni barwne i ciekawe

widowisko. W.- Stanisławskiej

„ dziecko”, Cery miejsc od 20 gr.

— Recital baletowy D. Minkiewiczów-
ny w „Lutni*, W sobotę najbliższą o g. 4.15

PP. odbędzie się interesujący recital bale-

„towy D. Minkiewiczówny, laureatki [-go
międzynarodowego konkursu tańca w War-

|szawie. W programie: Chopin, Beethoven,
'Paderewsk, Rachmaninow i inni:-*Wśród
wykonawców  programi wyróżnić mależy
Tamarę Beyer-Kuc (śpiew), oraz Witolda

Berkowskiego (taniec),

— Teatr Lit.-Art. „Nowości*, Dziś

rewia p. t. „Miłość w paragrafach”, Co-

dziennię dwa przedstaw, o $, 6.30 i 9,15.

 

"KRZYŻ POŁUDNIA” ZAGINĄŁ,  

Ponieważ samolotu „Krzyż Południa”, pilotowanego przez znanego lotnika, Mermoza,
nie udało się odszukać, w Paryżu odbyły się uroczystości żałobne.

_" Nowy porządek w rzeźni
| Ustawa o

Na Rzeźni Miejskiej w Wilnie,
dzięki wyjątkowemu tempu prac Ko-
misji magistrackiej — nowa ustawa
zastała wszystko przygotowane do
tej realizacji.
W przeddzień jeszcze jej wpro-

wadzenia, elementy żydowskieł usi-
łowały zastraszyć władze śmieszną
groźbą... niebicia zwierząt i nieje-
dzenia m:ęsa przez cały... tydzień,
Groźba niezbyt fortunna, bo: primo
— dobrze wszystkim wiadomo, że
przez drugą połowę grudnia nabito
tyle mięsa na koszer, że starczy nie
na jeden tydzień dla wyżywienia ca-
łej ludności żydowskiej, ale na trzy!;
„secundo: kto się właściwie z nas bę-
„dzie martwił o to, że żydzi posiedzą
„tydzień na jarskiej diecie?

Ponieważ argumenty słowne nie
odniosły żadnego skutku, żydzi za-
częli rozpuszczać pogłoski, że „to
tak spokojnie nie będzie”, że „oni
pokażą” i t. d. Ponieważ jednak na
takici obietn'ce „pokazania” pierwsi
zjawili się posterunkowi P.P.i z przy-
krą (dła żydów) ciekawością obser-
wowali rzeźnię — wszystko już od
pierwszego dnia poszło, jak po maśle.

Żydz. spokojnie zabijali swe zwie-

—

Wczoraj, na wezwanie p. Rektora
'U.S.B., odbyła się w Uniwerystecie
| konferencja p. Rektora z przedsta-
wicielami kilkudziesięciu polskich
organ'zacyj akademickich.
Przedmiotem konierencji była kwe-

stja terminu otwarcia Uniwersytetu.
Polska młodzież akademicka na sta-

 
— Jutro wieczorem dana będzie ze.

- Połączenie wszystkich organizacyj
kupiectwa chrześcijańskiego w Wilnie
7 bm., w godzinach wieczornych,

odbyło się przy ul. Bakszta 11 wal-
ne zgromadzenie Stowarzyszenia
Kupców i Przemysłowców Chrześci-
jan w Wilnie (organizacji, istniejącej
od XVII w.). Na zebranie to przybył
Zarząd Związku Detalicznych Kup-
ców i Przemysłowców Chrześcijan.

 

Pomoc bezrobotnym to nie jałmużna,
te obowiązek i nakaz sumienia.
 

Termin otwarcia Uniwersytetu
w dalszym ciągu niewiadomy

Ogółem przybyło blisko 100 osób.'

uboju rytualnym weszła w życie
rzęta, z trudem powstrzymując się «Dotąd był stale stosunek odwrotny.
od zadawania im dotychczasowych|Najlepszy to sprawdzian wysokości
zbędnych (nawet z p-tu widzenia ich |haraczu, płaconego przez ludność
religii] męczarni. Na ogólną liczbę |polską na rzecz śminy żydowskiej.
130 — koszernych sztuk było 25. In

Dorhodenie Sadene przeciw wykonatom
testamentu ś. p. Jakóba Potockiego

Opinja publiczna od dłuższego
czasu zaniepokojona była  najróż-
niejszemi pogłoskami, które a
dookoła miljonowej fundacji ś.p. Ja-
Ikóba Potockiego.

Mówiono i pisano o tajemniczym
zaginięciu klejnotów i większej
ilości gotówki, o nadużyciach daw-|skiemu. Sąd Apelacyjny na 'posie-
nego plenipotenta hr. Potockiego —| dzeniu gospodarczem zdecydował
Aleksandra Rosenberga, kwestjono-| nadać sprawie dalszy bieg i skiero-
wano legalność całego testamentu i| wać ją co sędziego śledczego.
poszczególnych jego części, wresz- W poniedziałek Sąd Apelacyjny
cie o tem, ża wykonawcy testamen-| w Warszawie przekazał sędziemu
tu nie wywiązali się należycie zejśledczemu apelacyjnemu do spraw
swoich obowiązkówi że przy prze-|szczególnej wagi Skorzyńskiemu,
kazywaniu agend Zarządowi Fun-|sprawę ze skargi Zarządu Fundacji
dacji wyszły na jaw niedokładności |im. ś.p. Jakóba Potockiego, przeciw

ko wykonawcom testamentu Broni-
sławowi Czurukowi i Kazimierzowi
Moszyńskiemu oraz 2 pracownikom
zarządu dóbr.

Przedmiot skargi i szczegóły
trzymane są, z uwagi na dobro
śledztwa, w. tajemnicy. Wiadomo
tylko, że skarga dotyczy całego sze-
regu przewinień i że Czuruk 1 Мо-
szyński oskarżeni będą m. in. z art.
|269 kik., który mówi o działaniu na
szkodę osoby, która pow.erzyła pro
wadzenia swoich /nteresów mająt-
kowych. Art. 269 kk, przewiduje ka-
rę do 5 lat więzienia.

Strajk robotników
miejskich

Robotnicy, zatrudnieni przy robo-
tach usypywania wału ochronnego,
zastrajkowali, wysuwając powody! na-
tury ekonomicznej. Po zbadaniu
sprawy, organa miejskie uznały słusz-
ność strajkujących, obiecując sprawę
tę załatwić. Dziś strajk ma być zli-
kwidowany. (h)

 

 

kolidujące z kodeksem karnym.
Te ostatnie pogłoski znalazły, po-

twierdzenie w skardze, jaką Zarząd
Fundacji złożył przeciw wykonaw-
com testamentu ś. p. Jakóba Potoc-
kiego, Bronisławowi Czurykowi i b.
wojewodzie tarnopolskiemu Moszyń-

 

 
nowisiko, wysunięte: przez p. Rekto-
ra, nie zgodziła się.

Wobec powyższego, kwestia ter-
menu otwarcia Lakraeyidia Stefana
Batorego pozostaje nadal nie roz-
strzygnięta.
W tym samym czasie w innej sali

odbyła się konferencja z przedsta-
wicielami studentów żydów.

skiego kupiectwa w Wilnie i w kon-
sekwencji walne zgromadzenie Stow. GŁOSY CZYTELNIKUW
Kupców i Przemysłowców Chrześci-
jan w Wilnie postanow.ło połączyć Faszyzm

a т е

w starożytności
się ze Związkiem Detalicznych Kup-
ców i Przemysłowców Chrześcijan w
Wilnie w jedną organizację, repre-
zentującą wspólne interesy.

BardzoWobec tej uchwały, w najbliższym sympatycznem pismem
„Porwane“ Przewodniczył prezes Edmund Ko- czasie zostanie zwołane walne zgro-

walski, |madzenie połączonych organizacyj i
Wszyscy mówcy wypowiadali się zarządy opracują wspólny statut dla

za zjednoczeniem całego chrześcijań- ostatecznego zlania się.

Prace przy badaniu fundamentów
Zamku Dolnego

Z kredytów zimowych dla bez- danie terenu pod projektowany plac
robotnych, konserwator dr. Piwocki reprezentacyjny Wilna w związku z
rozpoczął pracę, mającą na celu od- budową pomnika Marszałka Pił-
kopania i zbadania fundamentów sudskiego.
dawnego Zamku Dolnego na pl. Ka-^ Ei ‚ te opodal ho-
tedralnym i Cielętniku w Wilnie. . ass Вdniej šciany katedry, dla znalezienia

Prace te prowadzone są w poro- zarysów korpusu głównego pałacu
zumieniw z Biurem Urbanistycznym kró!wskiego, znanego zarówno z

' Zarządu miejskiego Wilna. - planu Kossego z roku 1779, jak i z
| Obok celów naukowo-badawczych widoków, rysowanyich przez Smugle-
"nad ujawnieniem zarysów murów sa- wicza, Przy poszukiwaniach tych mo-
|mego pałacu królewskiego, baszt i że uda się odszukać i piwnice pa-

(i Zamku Dolnego, klasztoru Rochitów, łacu.
domów .kapitulnych i innych budyn- Na samej Górze Zamkowej pro-
|ków, mieszcząych się w obrębie wadzone są w dalszym ciągu prace

Rosjan w pierwszych latach XIX w. Górnego.
— prace te mają także na celu zba-'

Montowanie pomnika A. Mickiewicza  
rozpocznie się na wiosnę

Jak się dowiadujemy, w najbliż- przez Komisję Artystyczną Komitetu
szym czasie odbędzie się posiedzenie Budowy Pomnika A. Mickiewicza

; Komitetu Budowy Pomnika Adama| ostateczne miejsce pod pomnik.
Mickiewicza pod przewodn'ctwem Po uzgodnieniu miejsca — w po-

prezydenta dr. Maleszewskiego. rozumieniu z Kuną — rozpoczęte
; W związku z nowoprojektowaną|będą natychmiast prace: przy kopa-
regulacją pl. Orzeszkowej przez Biu-|niu fundamentów pod pomnik tak,

|ro Urbanistyczne m. Wilna, w naj-|że z wiosną b. r. Komitet przystąpi
ibliższych dniach zostanie ustalone |do montowania samego pomnika.

Napad we wsi Góry na przejeżdżających
t Franciszek Narwojsz, m-c wsi Ka- żadnego powodu pobili ich pięścia-
„lina Panieńska, gm. szumskiej, po-.mi, jeden zaś z napastników bran:ł
' wracając w dn. 5 bm. wozem z Wil- | nożem Jarosza w okolicę kości lędź-
na do domu, w towarzystwiej miesz-|wiowej. Jarosz został love

2Dolnego, a rozebranych przez przy oczyszczaniu dziedzińca Zamku

i
i

 

kańca tejże wsi, Jana Jarosza, żo- przez lekarza w szpitalu żydowskim.
stali napadnięci we wsi Góry przez| Napastnicy zbiegli. Dochodze
6 nieznanych osobników, którzy bez|wadzi się.

nie pro-

 
 

jest wychodzący we Lwowie „Filo-
mata“. Znają je Państwo zapewne
wszyscy, bo swego czasu było ono
bardzo popularne. Zachęca ono miło-
dzież do studiów nad starożytnością
klasyczną, dostarczając w ten spo-
sób miłej i pożytecznej rozrywki.
Ale oto w ostatnich czasach poja-
wiły się tam rozmaite rzeczy, które
stoją w sprzeczności z narodowymi
poglądami społeczeństwa. Cóż to
takiego jest?

Otóż od pewnego czasu prowadzi
w „Filomacie* p. Stefania Warszaw-
ska (z nazwiska sądzę napewno ży-
dówka) :
ność'. W listopadowym numerze
wydrukowano tam wyjątek z mowy
Lizjasza. Wielki mówca opisywał
tam, jak to jacyś złodzieje oszukali
go bezwstydnie a na dodatek obra-
bowali. Zładzieje ci byli protegowa-
nym: 30 tyranów w Atenach (404—
403 przed n. Chrystusa): I wszystko
byłoby pięknie gdyby nie tytuł tego
wyjątka. Tytuł ten brzmi: „Napad
starożytnych faszystów na słynnego
mówcę”.

Dobre! Co?
Może sobie p. St. Warszawska

nie lubi faszystów, ale to bardzo
brzydko z jej strony zohydzać ich w
oczach mało krytycznych jeszcze,
młodych czytelników. Tym bardziej,
że chyba p. Warszawska nie ma
żadnych powodów do nazywania ich
w ten sposób. A więa w oczach p.
Warszawskiej faszyści to złodzieje i
bandyci, sprytnie trzymający się
ddespotów i tyranów.

W. grudniowym czy też stycznio-
wym numerze „Filomaty” roztrząsa
pani St Warszawska skąd powstała
nazwa „proletariusz“. końcu
tych rozważań mówi autorka, że
proletariusz to przeciwieństwo do
takiełgo „co łatwo zarabia na życie”.
To określenie coś nam przypomina.
W; następnych numerach znajdzie-
my może jeszcze lepsze Ap p

EEARONAWORONEŻU
CZYJESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

STRONNICTWA NARODOWEGO.

dział p. t. „Żywa starożyt-*
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Komunirujemy, że z powodu
N'ENOTOWANEJ FREKWENCJI

 

   
   

w najspanialszej .
komedil muzycznej wyświetlany będzie

nieodwołalnie jeszcze
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HUMOR.
TANIEC. *
PIOSENKĄ.   SENTYMENT.
Rewelacja: Taniec |

z cieniami

Dziś premiera

Barbara Radziwiłłówna

SMOSARSKĄ
TYLKO DZIŚ   
| FRANCISZKA

  
     
  

 

  

 

  
Jutro

w sobotę

 

Jako PANNA

———-—

Z za kotar studio
W drugiej przerwie opery „Opowieści

Hoffmanadn.8.1 okołogodz.22.00 nadany

zostanie skecz Lajosza Lakatosa p. t. „Na-

póleoń'uciekłu Elby”, w tłomaczeniu Ka-
zimierza-Rychłowskiego. Jest to utwór
ośnuty na tle historycznej anegdoty z -

działem autentycznych postaci historycz-

nych. Rolę Metternicha gra Lucjan Krze-

miński, rolę Hrabiny — Maria Małatowieś,

rolę Hrabiego — Józeś Leliwa, kuriera —

Władysław Krasńowiecki. Reżyseria Bu-

dzyńskiego.
Fortepianowy kwartet Mozarta

w audycji radiowej.
W piątek o godz. 17.15 usłyszą radie-

słuchacze jeden z najpiękniejszych utwo-

rów muzyki kameralnej, mianowicie Focte-

pianowy Kwartet Mozarta nr. 2 Es-Dur.
Wykonawcami będą: Stanisław  Eibes-

schiitu (skrzypce), Stefan Schwarzenberg-

Czerny (altówka), Stanisław Skarżyński

(wiolonczela) ; Róża Freudlichowa (iorte-

pian). :
Pogadanka radiowa o instrumentach

stry s!
 

w

JĄ kinie 53MARS" Ostrobramska 5
Sukces !

 

 CASINO)
Poiskie Kino filmowej

Pr i Wilnie!
ŚWIATOWID] ©oumou Pat i Patachon
Oi = w najnowszej komedji. tryskającej humorem, dowcipem |

1 i wesološcią p. t. i
{

Nad program |

„C y r k n a 0 k r ę С i e' | aktuaita

HELIOS Najwspanialsza polska komedia muzyczna
prod. 1937 roku „demonstr. jednocześnie

al dokonac] w Warszawie

Papa sie žen
Wg. Wincentego Rapackiego. Muzyka H. Warsa. Piosenki Jurandota. Łida Wysocka

Mira Zimińska, Jadzia Asaczajewija, Fr. Brodniewicz, Antoni Fertner, Zb. Rako-
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NIANIA - WYCHO-
WAWCZYNI do 2

 

; KUPNO
 

 

 

Korona produkcji

i Julia
. wg. nieśmiertelnego dzieła Williama SZEKSPIRĄ

Początki seansów: 4.30, 7.30, 10.30. Podczas wyświetlania fiłmu wstęp

na widownię wzbroniony. Wobec ograniczonej Ilości seansów bilety
bezpłatne będą nieważne w ciągu Całegoczasu wyświetlania filmu

izwawieamase m. $WSPÓLNIKA-CHRZ.
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z udział, zł. 1000-—, +++ 0400044440441071
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ymłonicznej.
W piątek dnia 8.] o godz. 20.00 nadana

zostanie z Poznania w ciągu dalszym inte-

resującego cyklu pogadanek „O. instrumen-

(jtach orkiestry symfonicznej” —- prelekcja

o harfie, cymbałkach i kławesynie, Cykl

jjten w ujęciu znakomitego prelegenta mu-

||zycznego, prof. Lucjana Kamieńskiego bu-

dz: wielkie zainteresowanie radiosłuchaczy

i stanowi jedną z poważniejszych zdobyczy

radiowego programu. ) Žž

4 о

Polskie;Radio;;Wilno
| Piątek, dnia 8 stycznia.

6.30 Pieśń poranna; Gimnastyka; Mu-

zyka z płyt; Dziennik poranny; Informacje.

{

wiecki i Nad program:Atrakoje koloroweį„chłopców potrzebna]: + SPRZE dobrze _ zabezpieczo- į РОМОМУ į i giełda rolnicza; Płyty; 11.57 Sygnał czasu

; sese na wied. Powažne re- ‘ nym, z ewent. łatwą į SLIŹNIM į i bejnał; 12.03 Koncert orkiestry wojskowej

> SO Aśowyia ZUA ы a Pasze: ŁARE po-| oovoeecoso0000200006 |Z `па pod dyr. F. Koseckiego; 12.40

4) L ohulanka 4 E :

Jużz rabatem noworocznym [iS IW taak M Dom |Buejie matępwefma| ————— — |Оненй połudaiowyi 1250 Paakisaine

: ' 382 72|mu. z ogrodem, jed-|Polskę fiemy wszech-|O обмей, biekiszę, o-|Soepodyni wiejska, pog. roln: 13.00 byty:
PRACZKA | nomieszk.za mi

Zegary, zegarki i budziki, stołowe knisaa
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w. U R E w į c Z Micklewicza 4| "= Pokėj| DZIALKĘ BeWi, bab”Śtaca |lastytui Šakos, NU |sołe Piosenki (płyty): 16.15 Rozmowa e cho

° (b. mistrz Pawła Bare) ABSOLWENTKA * sprzedam okolo 7Ва( а. 3, god. 10—12| 80, Zamkows B |rymi ks. kap. Rękasa; 16.30 Łódzka orkie-

zezzewonaew Państw. Szk. Handl. z do wynajęcia 2 wy- Biała Waka, 3 |-00000000000000000009 Pi stra salonowa pod dyr. T. Rydera; 17.00

& š 5WO świad. poszu- ] + ;ь“:г;:: = ew. * DWOJE DŻIKCI, Bramy morza śródziemnego, felieton; 17.15

ZONA AAAA bi 6 LE EGai LE OBY E. Boczardyńcki|dl. Mahometańska 4 NAUWA įdlarszy 2-й rokchary Koncert kameralny z, Krakowa; 17.50 Poga-

Lg Polecamy chrześcijańską firmę = w adm. „Dz. Wil.” 10. Oglądać od g. 2,m. 4. 381—3| eomrėraeesemeeve Ima kėde, a5-|danka aktualna; 18.00 Wiadomości sporte-

= Dom Wilno = "POSZUKUJĘ - do. 5. Wskaże = — = * Student. we; 18.06 Poradnik sportowy; 18.0 Jak

=W. NOWICK Za: Wielka 30 = posady  rządcy Toi ra ь Działkę "s ,]U.S.B., fachowy kore- spędzićświęto? 18.35. Muzyka ż płyt: 18.50:

= jako przodujący modą | listai = innej w majątku — PRZYJMĘ “| |letniskowa przy! sta* |pełytor, udziela lek. Nowiny leśne, port. Jan Kloska; 1900 Mi-

= balowe iz | Świadectwa dobre. , NA STANCJĘ *'|cji Bezdany sprzeda |cyj z metematyki, fir łość, fragment z noweli J. lwaszkięwicza

= suknie wizytowe, sweterki, = Zgł do adm. „Dz. kilku uczai lub uczę. je się tanio. Jasna 35jzyki gk SP. Ceny dia „Wdowy 5 pt. Młyn nad Utratą; 19.20 Z pieśnią po

= bluzeczki bi iz a spódniczki = |Wil" pod „Poznań: nice. Staranna opie-|m. 1. |. 385—2 poż spne. „cerzecznaja Mdo Ad.|kreju; 1945 Utwory Cezarego Franeka

= szlafroczki, DIEMNZNA,  kasaki E |czyk”. 321—3 ka i dobre odžywia-| —- ' aaoiWBA. (płytył; 20.00 Harfa, cymbałki i klawesyn.

= Wytworna galanteria. Ceny niskie = KRAWCOWA — laemewone La: A Sapa h style RE 5 : GóŁ._isstnimentach oc, śyłała 2015:0go-
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ARNO ALEKSANDER. 19 czy we wtorek zmieniłem

x jedne pięć funtów na czarnej gieł-
„dzie, w cukierni na Złotej, drugi
banknot chciaiem puścić wczoraj w

, "barze, a trzy sprzedałem panu Bun-

Powieść współczesna. e,ы

Adaptacja Eugeniusza Baluskiego. a Jaka śnię tey pea i Gdów

—_— No, Panie Studniewicz — za- nęły ogniem bezsilnej złości, twarz 0% mieszka? A

pytał  Niedźwiadowski  znacznie | zdradzała wyraźnie naprężone roz- — Luawik, a mieszka na Zakro-

przyjaźniej niż poprzednio — co pan | myślanie. "czymskiej pod trzydziestym.

nam powie jeszcze w tej sprawiei? — No? — zapytał obojętnie Nie-. — No, tak, dobrze... A teraz pro

— Nic! — odparł młody czło-|dźwiadowski. — Ma pan jeszcze co 52& nam powiedzieć, od kogo pan

wiek z nagłym uporem.—Nie wiem, |do powiedzenia? „dostał te banknoty? — zapytał Nie-

nie pamiętam, jak ten banknot u — Tak — oświadczył krótko dźwiadowski — Zaczął  zapalać
zgasiego papierosa i zdawało się, ta
iczynność pochłonęła go catkow.cie.
— Wiaśnie dlatego nie chciałem

Imówić o tej historii, bo się obawia-
łem... Teraz widzę, że tu naprawdę
idzie o jakieś przestępstwo... Jeśli
te pieniącze są tałszywe... Daję sło-

że o tym nie wiedziałem,

młody człowiek. Westchnął głębo-
ko i dorzucił stanowczo: —— Wszyst-
kopo

arowy pochylił się nad papie-
rem. Miał wygląd obojętnego proto-
kólanta, spełniającego zwykłą czyn-
ność służbową i tylko palce, ścisika-

mnie się znalazł.
— Hm... — chrząknął inspektor

i unosząc brwi, spojrzał na mło-

dzieńca. — Byłoby znacznie lepiej,
panie Studniewicz, gdyby pan od
razu powiedział prawdę, bo niejaki

pan Perłowicz zeznał... zna pan Her-

mana Perłowicza? >

€-|šwiatowej — na ber-

Li

J.. Mar- ki. Informacje: Biuro
Gaz-

jeszcze, On już nie żyję... To m komisarz
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smadchodzi
e ludzi jest

odzieży, bez jedzenia.
„ich ed zimna I głodu.

Borewicz. - ‚
Jarowy naęisnął za mocno na

papier i koniec ołówka się złamał.
Cichy trzask sprawił wrażenie pę-
ikającej bomby. W. gabinecie zapa-

nowała martwa cisza.  Niedźwi
dowski patrzał nieruchomym wzro-
kiem na osłupiałego komisarza.
Studniewicz siedział z nisko pochyr-
loną głową i nie widział, co s.ę wo-
kół niego dzieje.
— Zadam panu jeszcze kilka py-

tai — podjął inspektor Niedźwia-
dowski ostrym, przesadnie podn'e-
sionym głosem. — Znał pan 0s0-
biście komisarza Borewicza?
— Talk.
— Wie pan, gdzie on mieszkał.?
— Na Senatorskiej, numeru do-

mu nie pamiętam.
— Był pan u niego?

"Trzy, może cztery razy. jące mocno ołówek, mogły świad-;Wo honoru,
czyć © silnym podnieceniu. !

Jakiś czas panowało milczenie i
Niedźwiadowski — znający dobrze
psychologię ludzi, będących pod,
śledstwem — nie chciał go przery- nale, że pan mógł o
wać przedwczesnym pytaniem. | dzieć.
— Wszystkiego razem... miałem:  Studniewicz znów się zamyślił.

osiem takich banknotów — zaczął Schylił głowę, lecz v lać było po

niech pan każe go odprowadzić. Studniewicz cichym głosem.—Trzy wyrazie twarzy, że uu, sł pracował

Studniewicz zerwał się z krzesła dostał ode mnie Perłowicz.. o tym gorączkowo. е

i znów usiadł, Kąciki jego ust o- |pan inspektor już wie. Było to przed — Nie powiedziałbym tego nigdy

puściły się nieco w dół, oczy błys- trzema tygodniami, W tamtą środę — podjął jąkając się. — Ale cóż?!
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ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

— Niel zawołał porywczo Stud-

niewicz.
— Pan zaprzecza? Dobrze. Pan

wogóle nie, chce mówić? Też do-
brze. W tak'm razie niech się pan

przygotuje do tego, że trzeba bę-

dzie trochę dłużej posiedzieć w a-
reszcie śledczym... Panie komisarzu,

— Oczywiście,
'wicz — wtrącił usp: ajająco Nie-
dźwiadowski. — Ro: niem dosko-,

m nie wie- 
ze

 

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

bo przecież..—zawahał się i urwał.|
pan.e  Studnie-

„Pasknolami spłacił mi dług.

WERETAKE ORA TOPS ONIDANES

x odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową mł. 2 gr. 50,

— W jakich okolicznościach 0-
trzymał pan te banknoty? :
— Graliśmy w karty i on prze-

grał. Następnego dnia tymi właśnie

— Kiedy to było? Może pan wy-
mienić dokładnie datę? *
— Nie, nie pamiętam dobrze.

Mniej więcej przed miesiącem. .

— Proszę opowiedzieć szczegó-

łowo o tym wieczorze, kiedyście
grali w karty: jak do tego doszło,

gr. ra tekstem (10 łam.) 15 gr.Drobne

| żyłem.

ła napoczęta.

kto był obecny, w co graliście i tak
dalej. R
— Pana Borewicza spotkałem

przypadkowo w restauracji „Chry:
zantema” na Kruczej. Było około
Em Przysiadłem się do pana
komisarza i przy jego štoliku zjad-
łem kolację. Około pierwszej w no-
cy pan Borėwicz zaprosił mnie do
siebie do mieszkania na kieliszek
koniaku. AE nas nie było niko-
go..A graliśmy w bardzo zwytczaj-
rią grę — w tysiąc.
— Dużo panowie przy tym wy-

pili? |
_— Nie, po dwa ałbo po trzy kie-

liszki.e" git
— panowie pili

— Jakiėj marki? «|
Nie pamietam... Nie žauwa-

—- Komisarz 'Borewicz. miat tę
flaszkę koniaku w domu, czy ją ku-
pił specjalńić na ten wieczór?,
— Nie, wyjął ją z szafy. Już by-

_— Jakiego koloru były, kieliszki.
— Zielone. RE
— No, tak... Zna pan dobrze pa-

na Bundera? `
— Talk.
— Niech pan opowie teraz, przy

jakiej okoliczności pan mu. sprzedał
te funty angielskie (GQ. d. n.)

(Ua AEK ASTRA STS IKI
(kwartalnie al: 7 gr.:50, zagranicą zł. 6-—
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