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PARYŻ, 9.1. Francuska opinia
publiczna jest poważnie zaniepoko-

jona intormacjami na temat sytuacji

w Maroko hiszpansk.m i mozliwo-

ścią odażwięku, jaki możę to wywo-

łać w Maroku irancuskim.  Weaług

tych doniesień Niemcy zaczynają

coraz bardziej interesować się tery-

torium marokańsk.m. W Tetuanie i

innych portacn hiszpanskiego Ma-

raka wiele staikow miaio wysadzić

na iąd pewne grupy i tormacje.

„Le Petit Parisien" zapytuje, czy

Niemcy przybywają do Maroka jako
ochoin.cy na tront hiszpaaski, czy

też ceiem ich przybycia jest przygo”

towanie terenu ao bardziej szero-

kie, akcji, związanej z zamierzenia”

mu niemieck.mi na tym terenie.

każdym razie, pisze dziennik, obec-

ność tych iormacyj na terytorium

podlegającym suttanowi, jest piinie

śwedzona przez kierowników poutyr

Ki trancuskiej. Dziennik twieruzi, że

min. Vienot odbyi konierencję z od-

powiedžiainymi k.erownikami woj-

ska lądowego i marynarki,

prawdopodobnie miaia na celu roz-

ważanie środków wojskowych, nie-

terytorium i bezpieczensiwa

Maroka trancuskiego.

która; pARYŻ, 9.1. Francuskie koła po-

przyjęcie
zwrócił się oficjalnie

go z r. 1920,
carstwom tj.
puszczania na terytorium

oddziałów zagranicznych.

NIEMCY LĄDUJĄ W MAROKU.

CASABLANCA, 9.1. _ Agencja

Havasa donosi, że umundurowane

odćziały wszystk ch gatunków bro-

ni wojska niemieckiego wylądowują

od 10 dni w Malilli. Oddziały te zo-

stały zakwaterowane w różnych

dzielnicach miasta. W porce stoją

na kotwicy trzy torpedowce  nie-

mieckiei kilka łodzi podwodnych.

Liczni nżynierowie niemieccy, W 0-

toczeniu wykwalifikowanych  po-

mocników, objęli w posiadanie po-

łażone w. okolicy Malilli. kopaln.e

żelaza. W. kopalniach tych stosują

oni najnowocześniejsze metody -eks-

ploatacji.
AKCJA FRANCJL

-lityczne: podkreślają z naciskiem, iż

dotychczasowa a rządu francus- |

k. kiego wa a o kios

na jest w ścisłym umieniu Z

Londynem. Quai d'Orsay pozostaje

PARYŻ, 8.1. Sytuacja'w Maroku. w ustawicznym kontakcie teietonicz-

coraz bardziej wysuwa się na czoło

zainteresowań kół politycznych i o-

, pinii trancuskiej. — Рожодет żanie-

pokojenia, jak.e w Paryżu wywołały

pogłoski na temat stopniowego u-

macniania wpływów niemieckich w

Maroku hiszpańskim jest oticjalne
stwierdzen.e przez agencję Havasa,

iż rząd trancuski aowiedziawszysię,

že wiadze hiszpańskiej strefy maro-

“ kafskieį przygotowują koszary па

V STLIKSTRS

Burza nad Bałtykiem
PUCK, 9.1. Wiatr północny o

' gwałtownym nasileniu, spiętrzył ma-

sy wód u brzegów otwariego battyr

bu, tak że plaże i wydmy są miej-
scami zalane. Stan morzaotwartego

podniósł się od stanu normalnego ©

1.60 metra, natomiast zatoki puckiej

o 1.30 m. Wysoki poziom wód po-

woduje uszkodzenia brzegów pół-
wyspu oraz pod Karwią, Jastrzebią

Górą i Dębkami. 54
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ŻYCIE RODZINNE PREMIERA JAPOŃSKIEGO.

nym z Foreign Office, które, jak

podkreślają w Paryżu, całkowicie a-

probowało dotychczasowe posunię-

ca francuskie — stanowczy protest

wobec rządu narodowego w Burgos

oraz zarządzenie stanu pogotowia

garnizonów Maroka trancuskiego w

stretie, graniczącej z 'posiadłościami

Hiszpanii. Przyjęto z zadowoleniem

również wiadomość o podróży mini-

stra Daladier do Maroka, oraz
monstracyjną zapowiedź manewrów

cuskie koła pol.tyczne uważają jed-

nak, że te pierwsze zarządzenia są

niewystarczające: Chętniewidziano-

by dojście do skutku jakiejś wspól-

nej, uzgodnionej akcji francusko-

brytyjskiej, która wywarłaby wpływ

na opin.ę inemiecką. W Paryżu wy*

suwana jest więc koncepcja wspól-

nej blokady połączonych flot fran-

panii i Maroka hiszpańskiego.
Z dotychczasowego

rozmów między Londynem i Pary-

w  

Sytuacja w.Maroku hiszpańskim
Rząd francuski złożył protest przeciw lądowaniu Niemców w Maroku

oddziałów  niem'eckich, ;žem a przede wszystkim z rezulia-
do rząduw jtów obrad oczękiwanego z d

Burgos, przypominając postanowie- |zainteresowaniem przez francuskie

nia traktatu francusko-hiszpańskie- |koła polityczne nadzwyczajne — na

zabran ające obu mo- |posiedzenia rady ministrów wynika,'
Francji i Hiszpanii do- że Anglia zajmuje tym

Maroka wisko bardziej wyczekujące i skła-
jnia się raczej do tego, aby na s

u od-
powiedzieć w odpowiedniej chwili
wzmożeniem akcji dyplomatycznej
na rzecz nieinterwencji w sprawie

i uniemożliwienia wysyłki
ochotniczej. ! ‚

ZAPRZECZENIE NIEMIECKIE. p

mierzenia

Hiszpanii

  

ассаанраот‹К

| | Recepta oświzttnowańzó

niemie: w

razem Stano-

  
Redshcjs I Adralalstracja al. Mostowa Pe, I, telcfna 18- 64.
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Światło Osramówki[A]
chroni wzrok,polepsza
wydajnośćpracy„ da-
je zadowolenie.

Do zyrondolw pokojaćh
mieszkalnych używaj”
cie wewnąlrz malowa:
nych Osramowek [M
na40i65Dlm.jeszcze

* miądy świalło nie było
fak taniejak przy uży

BERLIN, 9.1. Niemieckie biuro in-
formacyjne donosi; Wydział zagra”
niczny N.B.l., wobec szerzonych za- |

 

"| cza 0sramoweśfh].

francuskiej iloty wojennej, właśnie*:

u wybrzeży póinocnej Airyki. Етап- .

granicą

Hiszpanii,

wiadomości o rzekomym|
przenikaniu Nemiec do Maroka |
hiszpańskiego, jest upoważniony do |
stwierdzenia, co następuje: Ani w

'm Maro-ani w hiszpańsk m
ku nie mą wojsk niemieckich.

-_ OSRAMOWKIE
są znakowane w.dekałumenoch.

Wyrób polski

 p)

  

ofensywy,
wymi celami, jak zdobycie

  

 

   

Klę
Narodowcy :
AVILA, 9.1. Korespondent Hava-

sa donosi: Atak armii gen. Mola na bez stosowania regularnego

zachoćziei stolicy zdaje się być po- i

czątkiem zakrojonej na wielką skalę
oplano-
eur a-

która poza d

J.i S. STEMPNIEWI

Olejek Szampon

daje włsom piękny połysk,
aauwa tguet. Włwy zmeszczone przez WO cą : ;
ronemewiašcmeplyny uždrowi,tehmienia i możliwości

ska komunistow pod Aravaca
rdobylipociąg pancerny. Czerwonistracili1000 zabitych

lu,ma za zadańiezdobycieMadrytaciemnocy. Oddziały powstańcze
‹ ' obięże-

nialub uciekania się do bombardo*
wania miasta. Wo,ska, b.orące u-
„dział w: tej ofensywie, stanowią po-
'łowę sił zbrojnych, stojących do dy-
spozycji powstańców. Nie jest wy-

kiuczone, iżw najbliższych dniach
weżmue udz.ał w akcji pozostaia

: część wojsk powstańczych. Jak się
zdaje, gen. Franco zamierza skon-
centrować wszystkie wysiłki w
przeprowadzeniu  olensywy, aby
wojskom rządowym nie dać wy-

dokonania

Armiapo-

 

przegrupowań.
SALAMANKA, 9.1.

dodNSA Už wstaicza, dowodzona przez gen.

Orgaza przeprowadza zwycięsko

rozpoczętą w cžwartek ofensywę:

Stan zdrowia Ojca św. Wojska powstańcze postępują na-

CITTA DEL VATICANO, 9.1:
Stan zdrowia Ojca Świętego nadał

cuskiej i brytyjskieju wybrzeży Hisz- sę polepsza. Ojciec Święty przyjął
aedziś kardymała sekretarza stanu

rand.

: Roko
1

przebiegu celli a następnie kardynała Tisse-

waria handlowe
z Frenc.ą

traktat handlowy

Bei: 3 й Ё

Trocki przyby!
do Meksyku

MEKSYK, 9.1. Po przybyciu do

przód na całej l.nii, przeiamując о-

pór -oddziatów rządowych,  bronią-
cych się z poza podwójnej l.nii kol-
czastego drutu i betonowych oko-
pów. Między Pozuelo a Aravaca u-
trucniają pochód powstańców  licz-
ne linie okopów, gęsto usiane gniaz-
dami karabinów _ maszynowych.

'' Akcja piechoty powstańczej poparta
| byta przez artyler.ę, która wyrzą-

WARSZAWA, 9.1. W dniu dzi.|dziła przeciwnikowi poważnestraty, |

siejszym wyjeżdża do Paryża delega-

cja, na rokowania o delinitywny

Miejscowości Dehesa de la Villa,
Denangrande i Fuencapral znajdują
się pod huraganowym ogniem arty-
lerii powstanczej. Resztki rozbitej

" pod Aravaca armii rządowej są ze
wszystkich stron otoczone, należy
oczekiwać w najbliższym czasie ich

pracują nad umocnieniem zdobytych

munikat powstańczy donosi:
racje na odcinkach Pozuelo i Ara-
vaca trwają. Wojska powstańcze
zajęły miejscowość Aravaca oraz
liczne, otaczające ją, umocniena i
tortyfikacje. Straty wojsk rządo-
wych w tej bitwie wyn przeszło
1000 zabitych i rannych. Na wszyst-
kich odcinkach frontu przechodzą
na stronę powstańców żołnierze
rządowi z bronią w ręku. Na fronc.e

andaluzyjskim atak wojsk rządo-
wych został w okolicy Porcuna
krwawo odparty. W ręce powstań-

ców wpadło kilka czołgów i znacz-

na ilość materiału wojennego.

PANIKA W MADRYCIE.

MADRYT, 9.1. Agencja Havasa

donosi: Dziś rano o godz. 4.30 do
6-ej trwał: atak lotników powstań-
czych na Madryt. Ogarnięta paniką
ludność opuściła mieszkania i spę-

dziia noc na ulicach oraz ch
podm.e,skich.

iasAsi A idžk

'Rektor U.S.B. ustępuje?
| Wczoraj wieczorem obiegła Wil-
no pogłoska, że jakoby ustąpił z zaj-

|mowanego stanow.ska  dotychcza-

hoy rektor U.S.B., prof. Jakowicki.

Byłoby to ciekawe ze względu na

 
poddania się. W akcji brało do póź-| sytuację na uniwersytecie.

nej nocy udz.ał powstańcze  lotnic- Potwierdzenia tej wiadomości do-

pozycyj.
SALAMANCA, 9.1. Oficjalny ko-

Me

Tambico, Trockiego powitała pani
F. Rivera, żona przewódcy trocki-
stów meksykańskich, Max Schacht-
man, przewódca trockistów nowo-

two, przeszkadzając przez ciągłe|tąd nie ma.
ataki i bombaraowanie ponownemu

ZLITWY.
zgromadzeniu się rozproszonych sił

Litwinizacja nazw

przeciwnika, :

KOMUNIKAT POWSTANCZY.

i nazwisk
RYGA, 9.1. Z Kowna donoszą:

jorsikich, generał Guerrero, szef ob-
wodu wojskowego, 2 oficerowie,i

SEWILLA, 9.1. Komunikat ra-
diowy generała Queipo de Llano

Projekt ustawy o litwinizacji nazw i

nazwisk został już opracowany i zło-

9proszki donos.: W dniu wczorajszym wojska;

żony w sejmie. Komisja ustaliła no-

* MIGRENO="NERVOSIN" powstańcze zajęły miejscowość'

we brzmienie około 200 tys. nazwisk

Ds Aravaca i obszar położony wzdłuż

i około 70 tys. nazw miejscowości,

szosy de la Coruna, aż do 8-go kilo-

ZASTOSOWANIE : Е ;
Około 24 tys. nazwom miejscowości

metra, t. zn. do miejscowości Cu-

GRYPA.PRZEZIEBIENIE nadano już czyste litewskie brzmie-

esta de Las Percidas. Przy zajęciu
Aravaca wpadł w ręce powstańców

ROLE GŁOWY.ZĘBOWitp. 8
ł „m p nie.

 

  

 

         

 
pociąg pancerny, kilka armat i
znaczna ilość materiału wojennego.
Walki zakończyły się z
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Czy Hitler ustąpi miejsce Goeringowił |
Niemieckie Biuro [Informacyjne

zaprzeczyło w idn. 6-ym bm. w ka-
tegorycznej formie pogłoskom o za-
mierzonem ustąpieniu Hitlera ze
stanowiska kanclerza Rzeszy i po-
zostaniu jedynie na stanowisku Na-
czelnika Państwa.

Wibrew temu ikategoryczneru
dementi ,„Kurier Warszawski” w de-
peszach własnych z Paryża i Lon-
dynu donosi, iż wiadomość o zamia-
rach Hitlera wycofania się z gorącz-
ki czynnego życia politycznego znaj-
duje potwierdzenie w samym Berli-
nie, Fakt ten nastąpić ma dnia 13
stycznia. Hitler chce być naczelni-
kiem państwa i uprawnienia swoje
ograniczyć tylko do roli superarbit-
ra między czynnikami władzy. Za-

mierza jakoby opuścić na stałe Ber-
lin, nie mogąc znieść gwaru stolicy i
atmosłery tarė w obozie rządowym.
Ponieważ jednak jako naczelnikowi
państwa trudno mu będzie zamknąc
się w całkowitem odosobnieniu i od-
daleniu, jakiem byłaby skromna sie-
dziba w Berchtesgadėn; tedy po-
wstał podobno zamiar zbudowania
pałacu prezydjalnego w pobliżu Mo-
nachjum.
Na decyzję Hitlera odsunięcia się

od zgiełku władzy” wyłkonawczej
wpłynęły, zdaniem korespondenta
berlińskiego „Information“,  przy-
czyny natury ogólnej i osobistej. Do
przyczyn natury ogólnej należy znie-
chęcenie i zmęczenie, wywołane

RRARARRARARARARRAARARAAAAAA

Specyfiki

Oska
ziołowe

ro Oojnouskiego
Zioła przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego — zn. sł. „IROTAN“

Zioła przeciwko cierpieniom narządów trawienia i wątroby —
zn. st. „CHOGAL“

Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszelk — zn, sł „GARA”

Zioła przeciwko chorobom płucnym i
Zioła przeciwko reumatyzmowi,

blednicy — zn. st. „EDMIZAN“
artretyzmowi, podagrze i ischiasowi —

zn. sł. „ARTROLIN“

Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym — zn. sł. „TIZAN“

Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza — zn. sł. ,,

Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji — zn. BA
UROTAN*

EPILOBIN'"

Kąpi ele siarkowo-roślinne — zn. st: „SULFOBAL“

Są do nabycia w aptekach i skladach aptecznych.

Adres dla bezpośrednich zamówień:

  

OSKAR WOJNOWSKI — WARSZAWA
ul. Wojciecha Górskiego 3, m. 4. (dawniej ul. Hortensja).

RARRRARRRARARARARAAAAAAAA

Niemcy nie otrzymali „Palos“
i oddają 2 aresztowane statki gen. Franco

BERLIN, 8.1. Niemieckie Biuro
Informacyjne klonosi: - Żądanie wy-
stosowane przez admirała dowodzą-

cego flotą niemiecką w Hiszpanii do
czerwonych władców w Walencji w
sprawie wymiany reszty ładunku i

pasażera parowca „Palos” na 2

czerwone statki handlowe „Ara-
gon“ i „Marta lunguera" pozostało
bez odpowiedzi. Wobec tego rząd

Rzeszy odda tee do idyspo-

zycji rządu gen. Franco, jako jedy-

nej legalnej władzy hiszpańskiej, u-

znanej przez Niemcy.
Sytuacja jest więc w dalszym cią-

gu wysoce drażliwa i liczyć się na-

leży z bardzo ostrą reakcjąNiemiec

|w drobnym nawet wypadku naru-
szenia praw i prestigeu Rzeszy nie-

mieckiej przez rząd Walencji.

Szwajcatja przestrzega neutralności |.
wsprawieHiszpanii |

BERN, 8.]. Szwajcarskie władze

bezpieczeństwa występują z całą su

rowością AN akcji werbo-

wania na terytorium Szwajcarii o-

chotników do Hiszpani. W. ostat-

nich czasach dokonano na tym tle

wiele aresztowań. Między innymi
aresztowano w Zurichu 4 obywateli

szwajcarskich, którzy ułatwili о-
chotnikom z lura, Bazylei i Genewy

wyjazd do Hiszpanii. W tych dniach

aresztowano jednego z mieszkańców
Genewy, u którego po powrocie z

Hiszpanii znaleziono 500 tysięcy

franków, przeznaczonych na zakup

broni. W Bazylei na: dworcu aresz-
towano 50 obywateli austriackich i

czeskich, starających się dostać

przez Szwajcarię do Francji.

Ożywiona działalność komunistów |
w Czechosłowacji '

MOR. OSTRAWA, 8.1. Wedlug
doniesień „Moravskoslezskeho deni-
ika”, komuniści czescy urządzili na

Morawach w Zsiątnich: kilku miesią-

cach ponad 120 wieców i zebrań agi-

tacyjnych na rzecz „frontu ludowe-

go” w Czechosłowacji. Dziennik

stwierdza, iż akcja komunistów cze-

skich spotkała się z całkowitym niet-
powodzeniem, gdyż w żadnej miej-
scowości nie zdołali.oni utworzyć t.

zw. frontu ludowego. -Obecnie, dla

ratowania sytuacji komunistów w
tej części kraju, odbywa tournee od-
czytowe prezes partii komunistycz-
nej — м  czechoslowacji pose
Sottwald.. 3

 

 

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

`

ZAMKOWA 1812.

Wkrótce zebranie rady miejskiej
w Poznaniu .

POZNAŃ, 8.1 Ministerstwo

sprw wewn. przesłało już do, Pozna-

nia decyzję o przywróceniu praw

dawniejszej rady miejskiej, tak že

zebranie rady spodziewać się nale-

96 wyroków w sprawach 0 zajścia

ży w ciągu najbliższych kilku dni.
Rada miejska musi w ciągu tygodnia
od chwili zwołania jej dokonać wy-
boru prezydenta miasta. |

strajkowe w Ostrowiu Tuligłowskim
RUDKI, 8.1. W z wiązku z zaj-i

ściami na terenie powiatu mic-

"kiego, a w szczególności naobsza-

rze folwarku w Ostrowiu Tuligłow-
skim postawiono w stan oskarżenia
ogółem '139 osób za udział w -zaj-
ściach podczas tego strajku.. Prze-!
ciwiko tym oskarżonym odbyło się:-
3 SI: 21 3 ы rozpatrzenia. a

sób „Si

od września. do końca grudnia: .1936
siedem rozpraw karnych. . uż

Na wszystkich.tych: rozprawach
zapadło ogółem- 9%6:: wyroków, ska-
zujących na karę aresztu wzgl. wię-
zienia od 2.miesięcy do 2 lat, oraz
39. wyroków:uniewinniających, „zaś
4. sprawy: wyłączono do. oddzielnego

 

ł świadomienie społeczeństwa o nie-

„| złożone w Administracji „Dziennika Wi-

rozterkami, pogłębiającemi się stale
wśród jego najbliższych  współpra-|
cowników. Wśród współpracowni-;
ków tych reprezentowane są groso
modo cztery tendencje: 1) Goerin-
śa, występującego w roli zwolenni-
ka środków radykalnych i zastoso-
wania bezwzględnego siły; 2) Gen.
v. Blomberga, nalegającego na odro-
czenie decyzyj, mogących zaważyć
na losach państwa; 3) Schachta, bro-
niącego supremacji względów go-
spodarczych i finansowych nad ро-
litycznemi; 4) Wreszcie czwarte
tendencje w najbliższem otoczeniu
Hitlera, reprezentowane są przez
przewodniczącego $. S. Heidricha,
„który znajduje się w opozycji do
„wszystkich powyższych tendencyj;
| Heidrych jest zwolennikiem powrotu
jdo „ery heroicznej* hitleryzmu, w
"ktėrejby tylko organizacje S. S. rzą-
|dziły niepodzielnie Trzecią Rzeszą.
Otóż nieustanne walki w łonie obo-
zu rządzącego silnie wpłynęły na
istan zmęczen'a Hitlera i dlatego
„pragnie on przekazać władzę Goe-;
,ringowi, który dotychczas wylkazał
najwięcej stanowczości i energii w
mas powierzonych mu za-,
ań, |
Do przyczyn natury osobistej na-

leżą  przedewszystkiem, jak się
rzekło powyżej, odraza Hitlera do
denerwującej atmostery, panującej
w Berlinie, sprzecznej z upodoba-
niem jego do samotności i ciszy.
W Berlinie, jak słychać liczą się

z  ewemtualnością objęcia przez
Goeringa władzy wykonawczej nad
Rzeszą już od pierwszego lutego.

 
RATIDR AaKTESTONIA

Dla pań, panów oraz. Litewskiego Komitetu Narodowego
— Konstanty Staszys, w związku z
ujawnieniem u niego medali, zohy-
dzających naród i państwo polskie.

Atono ai tagai
Wójt gminy Zelwa na czele spekulantów

Oddział Kontroli Skarbowej w kupców z Zelwy, Jana Jalkimsza ze

ostatnich dniach wykrył szereg osób,| wsi Krzyworama, oraz kupców z

handlujących  dewizami --zagranicz-|Wołkowyska: Izaaka Dawidowskie-

nymi, ; igo, Hirsza Maguna i Lowyi Polacz-

W. Wołkowysku aresztowano 7,ka. Znalezione podczas rewizji do-

osób, a mianowicie: Aleksandra Pa- lary zakwestionowane zostały, jako

nasika, wójta gm. Zelwa. i członka|dowody rzeczowe. ы

Rady Nadzorczej Komunalnej Kasy , Że względu na toczące się decho-

Oszczędności pow. wołkowyskiego, dzenie, szczegóły trzymane są w ta-

Kuziela Kapłana, Eiraima Goldina,

małżeństw
pokoje b. wygodne do wynajęcia

na dogodnych warunkach.;
Dowiedzieć się Wiłkomierska 8—7

CZERWONA POSŁANKA
W SZWECJI.

   

  

 

Rząd hiszpanski wysiai ao Stokuoimu p.

Palencia jako posłankę, śdyż dotychczaso-;

we poselstwo w stolicy Szwecji opowie-

działo się po stronie powstańców.

górnośląski

WĘGIEL 7425“ „Robur“
Wagonowo i tonnowo w zaplomb. wozaah

poleca Dom H.-P. „PACYFIK”
Słowackiego 27, tel 7-56.

Odżydzanie wsi
Jak dalece postępuje naprzód u-

bezpieczeństwie żydowskim—świad-

czy czyn mieszkańców wsi Naroczy.

Ostatnio usunęli oni wszystkich han-

dlarzy iżydowskich, a na ich miejscu

ljeden z gospodarzy otworzył skle-

|pik. (e)

 

 

Kto wygrał
Pierwsze ciągnienie,

10.000 zł. — 42177 89248 192057.
5,000 zł. — 6314 136173 140201

188460.
2.000 zł. — 7971 19917 36280

38225 43984 43929 51408 53379
75432 75891 84775 86967 93540
100342 101486 101870 117988 134634
140706 145531 146736 150095 184725.|

1.000 zł. 5156 5741 12866
14693 16423 24576 69511 78525|
19983 92931 95970 100009 103242'
115567 124560 127280 133466 136799
169071 175770 178482 189016 189575!

na loterii?
Drugie ciąśnienie.

25.000 zł. — 155412.
10.000 zł. — 23807,
5.000 zł—115051 178516 182473.
2.000 zł. 1590 14718 21319

30836 75125 107397 113028 116772
124728 124801 133017 149778 160922

161127 162593 177057 178114 192797.
1.000 zł. — 492, 4482 30888 37531

|57671 60752 62208 61668 75660
78717 79659 81746 110233 115507

120657 123343 124785 142702 145272

156038 165162 165196 179104 179941
181339 186745 193944.

Najweselsze
zapusty na Bal u Prasy

Nowe próby rozwiązania
sytuacji na U. 5. В.

Senat U,S.B., starając się zlikwi-
dować obecną sytuację na Uniwer-

sytecie, postanowił przeprowadzić
konferencje z młodzieżą z poszcze-

gólnych wydziałów, a nawet kur-
sami.
W poniedziałek, 11 b. m., o godz.

18, w sali V Gm. Główn. ma odbyć
się konferencja wydziału humani-
stycznego. Wydział medycyny ma

konierencję w sali wykładowej Za-

kładu Fizjologii (ul. Žakretowa 23).

Tegoż dnia, z tem, że poszczególne

kursy odbywać ją będą osobno,

a więc: rok I —o godz. 9, II — o

godz. 10, III — o godz. 11, IV —

o godz. 12, V — o godz. 13, У/1 — о

godz. 14.
Jest rzeczą wątpliwą, aby te kon-

ferencje dały inny wynik, niż roż-

mowy z organizacjami młodzieży, (s)

Aresztowanie prezesa Litewskiego Kom.
i iNar. — Staszysa

W, dniu 9 bm. z polecenia proku-,

ratorskich zatrzymany został były
prezes zawieszonego przez władze

 
WILEJKA. Na terenie pow. wi-

lejskiego bawiła ekspedycja Rucho-
mego Uniwersytetu Ludowego z
Wilna, która w wie!u wioskach

„|zorganizowała popularne odczyty,
wykłady i pogadanki ilustrowane
przezroczami i-obejmujące  dziedzi-

na terenie pow

Wydział Powiatowy w Brasławiu
z początkiem wiosny' projektuje
przeprowadzić kilka inwestycyj na

terenie pow. brasławskiego, a mia-

nowicie: budowę mostu na rzece

Drujce o rozpiętości 32 mb. kosztem

9.000 zł, kontynuowanie budowy
drogi bitej - Rymszany

kosztem zł. 15.000, -budowę drogi

Brasław — Opsa kosztem zi. 20.000,

brukowanie dróg piaszczystych

między Opsą a Widzami kosztemzł.

17.500 oraz. wiele pomniejszych prac. Metody żydowskie
Akcja ulotkowa, wszczęta przez

mtydzież narodową, dotarła mię-

dzy innymi i do Ejszyszek. Żydzi za-

"reagowali na nią w sposób bardzo

charakterystyczny, a mianowicie —

wykupując ulotki. Niektórym chło-
pom proponowano 20 gr. za sztu-

kę. (s)
—

Ofiary

leńskiego".

Bezimiennie zł. 10— na Herbaciarnię

dła inteligencji. -

Halina Zasztowtowa zł, 2 gr. 25 na

czesne dla Studentów Chrześcijan Polaków.

J. B. zł, 2-— dla wdowy z 2-em dzieci.

Jusis zł, 1— na czesne dla Studentów

U.S.B. Chrześcijan Polaków

Z. L. zł. 1— dla najbiedniejzzych.

Sobańcy zł. 5-— ma czesne dla Studen- 

BRASŁAW. Na ostatnim posie-
dzeniu Powiatowej Kom'sji Oświa-

towej Pozaszkolnej pow. brasław-

skiego postanowiono przystąpić do

zorganizowania w  Brasławiu mu-

zeum regionalnego, gdzie bylyby

bra-czące tego powiatu, Powiat

GŁĘBOKIE. W. celu wzmożenia

ruchu turystycznego z miast na te-,

|ren powiatu dziśnieńskiego Głęboc-|
ki Oddział Polskiego T+wa

jący agendy przedstawicielstwa „ tów U.S.B. Chrześcijan Polaków. rów na terenie powi

 

Odczyty i wy

Widze ›
wiosnę roku bieżącego jest. tym bar-

zgrupowane wszelkie zabytki doty: |
„muzeum da możnóść
|poznania się z przeszłością powiatu.

" Rejestracja dworów reflektujących
na przyjęcie letników

Тигу-!

styczno - Krajoznawczego, sprawu- !
Or- | „Orbis” w Wilnie dla wykorzystania

bisu'”; przystąpił dorejestracji dwo-|
powiatu dziśnień-i

jemnicy. Wójt Panasiuk został za-

wieszony w' urzędowaniu. (h)

kłady na wsi
prowadzone przez Uniwersytet Ludowy-

nę, nauki o Polsce współczesnej,
zwalczania chorób, higieny itd.
„.Ekspedycja, « spełn'ająca

kulturalnego podnosżenia wsi
misję
kre-

sowych, osiąga swój cel w zupełno-
ści,a świadczą o tym przepełnione
zazwyczaj sale odczytowe, $roma-
|dzące nieraz po kilkaset osób.

Projektowane inwestycje
.brasławskiego

Inwestycje objęte ogólnym  pla-
„nem pracy będą kosztowały około
szł. 114.000, z czego 61.000 zł. mają
pokryć samorządy powiatowy i
$minne, a 53.000 zł, mają pochodzić
`г dotacyj Funduszu Pracy, 0 które
sWydział Powiatowy ubiega się.

Przeprowadzenie tych prac na

dziej ikonieczne, że ludność miej-
scowa, dotknięta klęską nieurodza-
ju, musi znaleźć jakąś pracę, by w
ten sposób zdobyć środki na utrzy-
manie swych rodzin.

Muzeum regionalne w pow. brasławskim
sławski obfituje! w rozmaite zabytki,
które jednak rozrzucone po całym
terenie nie dają obrazu przeszłości
powiatu, natomiast zadanie to speł-
nią, gdy będą zgrupowane. Powiat
brasławski obecnie rokrocznie obję-
ty jest ruchem turystycznym i talkie

turystom ' za-

skiego,  któredby reflektowały na
przyjęcie letników i ewentuałnych
wycieczek.

Zebrany materiał zostanie prze-
słany do Polskiego Biura Podróży

w. celach propagandowych.

 



 

FRONT LUDOWY
"W ŁODZI
IW ubiegły czwartek łódzka rada

miejska dokonała wyboru członków

zarządu miasta.
Socjalistyczno - żydowsko - ko-

munistyczna większość obsadziła sta-

nowiska prezydenta, 3. wiceprezy-

dentów oraz 5 ławników. Klub Na-
rodowy cosadził, przypadające
mu na podstawie podziału propor-
cjonalnego 3 miejsca ławników, trak-

' tując swój udział w magistracie prze-
de wszystkim jako możność kontroli
nad gospodarką większości.

Największepo Warszawie miasto
w Polsce znalazło się w ten sposób
pod rządami czerwonego magistratu,

w rękach „frontu ludowego”, który

nie omieszka wykorzystać tego dla

swoich szerszych planów w. kraju.
Uprzednia rada miejska w Łodzi

miała większość narodową. Rząd je-

dnak uniemożliwił jej normalną pra-

cę, odmawiając zatwierdzenia wy-
branego przez nią prezydenta i mia-

nując w zamian swojego komisarza.

Czy podobny los spotka i obecną

radę? Wiele okoliczności przemawia

za tym, że los czerwonej rady będzie

odmienny. Tak się już składa w Pol-

sce pomajowej, że największe wąt-
pliwości i obawy budzi w kołach ofi-

cjalnych Stronnictwo Narodowe, na-
tomiast inne grupy polityczne, w

szczegółności jawnie zwalczające

ruch narodowy, jeśli nie cieszą się
ich sympatiami, to zasługują przynaj-

mniej na dużą dozę wyrozumiałości.

Wystarczy chociażby porównać losy

tych samorządów miejskich, w któ-

rych większość mieli narodowcy z

losami rad o większości socjalistycz-
no - żydowskiej, aby zdać sobie spra-
wę z tego faktu. Dlatego też przy-
puszczamy, że obecne władze miej-

skie w Łodzi zostaną zatwierdzone,

chociaż na prezydenta obrany został
p. Norbert Barlicki, zdecydowany
przeciwnik sanacji. NA
Nowy „zarząd miasta w Łodzi jest

pierwsza,na szeroką skalę,próba rea-
lizacji „frontu ludowego" w naszej

administracji publicznej. Z. tego
względu zasługuje ona na szczególnie
baczną uwagę i wymaga wielkiej

czujności ze strony społeczeństwa.
Rola samorządów w akcji „wspólne-
go frontu" na zachodzie dostatecznie
poucza, ile można zdziałać dla zanar-

chizowania kraju, posługując się mo-

żliwościami, tkwiącymi w gospodar-
ce komunalnej, || :
Dlatego tež Stronnictwo Narodo-

we, ograniczając się w łódzkiej ra-

dzie miejskiej, z konieczności, do

kontroli nad działalnością większości
socjalistyczno - komunistyczno - ży-

dowskiej, nie zamierza wcale rezy-
gnować z dotychczasowej swej robo-
"ty politycznej w mieście.

Większość Polaków w Łodzi sku-
pia się pod sztandarem narodowym,

przede wszystkim skupia się pod tym
sztandarem polska ludność robotni-
ćza, która niejednokrotnie już dowio-

dła, że nie tylko szczerze wyznaje

ideologię narodową, ale zdecydowa-
na jest czynnie i ofiarnie jej bronić.

Ta postawa ludności stanowi dla
nas punkt wyjścia do dalszej walki
politycznej na terenie Łodzi, która,

podobnie jak i w całym kraju, musi
doprowadzić do złamania „frontu lu-
dowego”, zmiany panującego syste-

mu i urzeczywistnienia polskiego

państwa narodowego.

Zapowiedzią takiego rozwoju wy-
padków. było posiedzenie czwartko-
we łódzkiej rady miejskiej. Odbyło
się ono nie tylko przy wypełnionych

galeriach, . reagujących żywo na
przebieg wydarzeń na sali, ale przy
ogólnym podnieceniu ludności w mie-
ście, > 1

„Ludność zdawała sobie dokładnie
sprawę z wagi nowejsytuacji i mani-
festowała na rzecz walki o.Wielką
Polskę. Manifestacje te są zapowie-

dzią dalszych wydarzeń w Łodzi,
które, zważywszy na niebezpieczeń-
stwo „frontu ludowego" i na jego
zaczępną postawę w całym kraju,  

m PA AAA

CNOTLIWA ZUZANNA
Nie informowaliśmy naszych Czy-

telników (dla łatwo zrozumiałych
Powogów) o. skandalu politycznym,
tóry jest przedmiotem powszechne-

go zainteresowania w Paryżu — O
wykryciu działań przestępczych
urzędniczki ministerstwa spraw za-
granicznych,p. Zuzanny Linder i jej
wspólników, Nie będziemy też po-
dawali sensacyjnych i pikantnych
szczegółów tej afery, która może być
postawiona tuż obok pamiętnej Sta-
wiskiady. Nie o sensację bowiem
chodzi i o zainteresowanie Czytelni-
kćw, lecz o naukę polityczną, płyną-
cą z tej afery.

Da się ona streścić w kilku zda-
niach..Przez-szereg lat—przed wojną,
w czasie wojny i'po wojnie—wszech--
potężną osobistością we francuskim
ministerstwie spraw zagranicznych
był p. Filip Berthelot, syn chemika o
wszechświatowej sławie. Był to czło-
wiek wielkich uzdolnień politycz-
nych, wielkiej wiedzy i wielkich
wpływów. Znał życie, umiał używać
życia, był 'światowcem i estetą.
Zwłaszcza wówczas, gdy wszechpo-
tężnym ministrem był p. Briand, od-
grywal p. Berthelot rolę decydującą.
Nas interesować musi specjalnie to,
że miał duży wpływ na postawienie
zdecydowane spraw polskich w o-
kresie wielkiej katastrofy europej-
skiej i że był zawsze Polsce i Pola-
kom niechętny.

Otóż ten p. Berthelot miał „przyja-
ciółkę”, p. Żuzannę Linder, którą u-
plasował jako urzędniczkę na Quai
d'Orsay, gdzie się mieszczą biura
ministerstwa spraw zagranicznych.
Stała się ona tam osobą posiadającą
wielkie wpływy. W jej pałacyku w
Paryżu i willi nadmorskiej bywali
wybitni politycy i dyplomaci, za-
łatwiano tam różne ważne i delikat-
ne sprawy...

Zmarł p. Berthelot, a jego prote-
gowana została wprawdzie na Quai
d'Orsay, lecz zaczęło się jej dziać
bardzo źle. Musiała sprzedać pała-

 

 

cyk i willę, limuzynę i t. d., dokuczał
jej niedostatek. Wówczas zjawił się
niejaki p. Reinfeld, handlarz bronią i
człowiek zajmujący się różnymi po-
dejrzanymi interesami i podał po-
mocną dłoń pięknej Zuzannie, uzy-
skując wzamian za to różne usługi i
przysługi...

Sprawą tą zajęła się obecnie poli-
cja i wykryła szereg bardzo intere-
sujących spraw — zniknięcie waż-
nych dokumentów z archiwum mini-
sterstwa spraw zagranicznych oraz
całą szajkę różnych „Litwinów”, „Po
lakėw“ i „Rosjan“ wyznania mojże-
szowego, ktėrzy korzystali z uslug i
pomocy pięknej Żydówki, kultywują-
cej tradycje Bereniki Tytusowskiej.

Zepsucie i perwersja jednostki, czy
też służba interesom Izraela? Za-
pewne jedno i drugie! Tak czy ina-
czej, z całej tej afery wynika nauka,
że nie jest rzeczą bezpieczną korzy-
stanie z usług Żydów, będących na
służbie państwowej, bo zawsze do-
chodzi się do tego, że w momencie
krytycznym uważają oni interesy ży-
dowskie za najważniejsze, a w od-
niesieniu do interesów kraju, w któ-
rym przypadkowo mieszkają, nie ma-
ją żadnych skrupułów.

A wniosek drugi — nie było — jak
się okazuje — fantazją, ani też prze-
sądem twierdzenie, że na rozwiąza-
nie sprawy polskiej w czasie wojny
oddziaływali Żydzi, nie tylko bezpo-
średnio przez swą politykę, lecz tak-
że'przez wpływy pośrednie na oso-
bistości odgrywajace rolę decvdują-
cą. Byli otoczeni Żydami pp. Wilson
i Lloyd George, miał sekretarza Ży-

*da (p. Mandela - Rotschilda) Cle-
menceau, a na wszechpotęžnego se-
kretarza generalnego w  minister-
stwie spraw zagranicznych w pe
wnych okresach politycznych oddzia-
ływała p. Zuzanna Linder...

Przyszłość odsłoni nam dopiero
wszystkie tajniki działalności agen-
tów żydowskich w okresie wojny i
konferencji. Z tego wszakże, co dziś

| kiego stosunku 

już wiemy, wyciągnąć należy naukę,
że nie można dopuszczać jednostek,
związanych wszystkimi węzłami tra-
dycji, obyczajów i uczucia z naro-
dem obcym, tam, gdzie są prowadzo-
ne i rozstrzygane najważniejsze inte-
resy narodowe.
Osobne studium możnaby poświę-

cić sprawie p. Zuzanny Linder, jako
przejawowi obyczajów politycznych
Francji, rządzonej przez wolnomular-
stwo. Do tego wszakże powrócimy
przy innej okazji.

ZASTOSOWANIE:

GRYPA PRZEZIEBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW»
TADAJAB ORYBINALNEW PROSZKÓWixwat. 1 KOGUTKIEM“

Paražus JAKIE PROSZK!'WAM-DAJA

AOYŽSĄJUŻNAŚLĄDOWNICTWA.KOGYTKIEMOwvamait PROSZKI „MIGRENO-KERVOS'N" Z

SĄ TYLKO JEDNE.
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Prost „MIORENO-MERVOSM" 14 ref | w TABLETKACH

  

Przegląd prasy
O USUNIĘCIE POLITYKI

ZE SZKOLY

W „Dzienniku Urzędowym Kira-
torium Wileńskiego” zamieszcza

kurator Godecki dłuższą odezwę do

nauczycielstwa, zawierającą szereś

uwag natury pedagogicznej. W ode-
zwie tej oraz w przemówieniu, wy-
głoszonym na konferencji dyrekto-
rów szkół średnich, poruszył kurator

Godecki także sprawę propagandy
politycznej wśród młodzieży: ,
— „Jakiekolwiek bądź wciąganie mło-

dzieży szkolnej do rogrywek poli-
tycznych starszego społeczeństwa
jest z punktu wdzenia owawcześo
szkodliwe i złe i wymaga zajęcia stano-

wiska ze strony dyrektorów zakładów,
którzy mają prawo i obowiązek wymaśa-
nia od zespołów nauczycielskich bez
„względu na poglądy osobiste ich człon-
ków, takiej postawy wychowawczej i ta-

do młodzieży, któryby
uczniów odciągał od zajmowania się
sprawami politycznymi.

Nie jest dopuszczalne, ażeby ktokol-
wiek z c: nauczycielskiego zajmował
stanowisko, któreby uczniów wyprowa-
dzało z równowagi i wc'ągalo w akcję z
tej dzielnicy. Front rady pedaśogicznej
musi być i będzie pod tym względem je-
dnorodny“. ь .
Przede wszystkim nie trzeba sze-

rzyć polityki z urzędu w szkole, A
więc należy zlikwidować zupełnie
„Straż Przednią* i usunąć ze szkoły
wszelkie manifestacje, mające na ce-
lu urabianie młodzieży w duchu sa-

 

"KOLONIE HISZPAŃSKIE
Organizowana w całym świecie

przez Żydów propaganda, zwrócona
przeciwko powstańcom hiszpańskim,
posługuje się w Polsce głównie ar-
$umentem, że zwycięstwo powstań:

ców hiszpańskich równoznaczne bę-
dzie z wielkim wzmocnieniem stano-
wiska Niemiec. M. in., powtarza się
uporczywie pogłoskę o tym, że po-
wstańcy hiszpańscy będą zmuszeni
oddać Niemcom (dla odmiany mówi
się także o Włochach) hiszpańskie
Marokko oraz wyspy Balearskie, co
stanowiłobywielkie niebezpieczeń-
stwo dla Francji.
Usadowienie się Niemców w Ma-

rokko oznaczałoby bowiem wielkie
zagrożenie stanowiska Francji w
Marokko, a nawet w Algerii, które
to: kraje należą do podstawowych
składników francuskiej potęgi kolo-
nialnej. A usadowienie się Niemców
czy Włęchów na Balearach oznacza-
łoby danie niemieckiej lub wło-
skiej fonii najważniejszej francu-
skiej morskiej linii komunikacyjnej,
jaką jest droga z południowej Fran-
cji do francuskich posiadłości w A-
fryce północnej.

Jest to „trick“ propagandowy —
mało wybredny. Baleary są odwiecz-
ną częścią tego ,co jest dla Hiszpa-
nów ojczyzną. .W. Marokko miasto
Ceuta (należące od r. 1415 do Portu-
galczyków, a od r. 1580 do Hiszpanii]
jest ich odwiecznym dziedzictwem
historycznym, — zdobyczą, kończą-
cą walki z niewiernymi o niepodle-
głość Hiszpanii. Również i tak zwane
„Presidos*, twierdza hiszpańska na
marokkańskim wybrzeżu (Alhuce-
mas, Islas Chafarinas, Melilla, Penion
de Velez de la Gomera), stanowią
dość dawne hiszpańskie pos'adłośc..
Właściwy  Protektorat  Marokko
(stolica: Tetuan), stanowi wprawdzie
posiadłość świeżej daty, tyle się je-
dnak (zwłaszcza w latach 1923 —
1925) krwi hiszpańskiej o tę pos'a-
dłość przelało, że utrzymanie jej jest
dla Hiszpanii poprostu sprawą pre-
stiżu.
To też nie ma o tym mowy, by na-

rodowcy. hiszpańscy, reprezentujący
przecież ducha narodowesśo Hiszpa-
nii oraz jej narodową dumę i go-

jeszcze jaśniej zarysują zasadniczy

podział pomiędzy Polakami a Żyda-
mi oraz ich politycznymi popleczni-pałac a *  

dność, mogli komukolwiek  dobro-
wolnie odsiąpić— niė tylko Balea-
ry, nie tylko Ceutę, nie tylko „Pre-
sidos“, ale nawet Tetuan i góry Rif-
fu (protektorat Marokka).

Jeśli zwyciężą w Hiszpanii naro-
dowcy, to Baleary i hiszpańskie Ma-
rokko należeć będą do tego samego
państwa, co dotąd: do Hiszpanii. Czy
będzie to połączone z jakiemikol-
wiek niebezpieczeństwami dla Fran-
cji — będzie to oczywiście zależało
od tego, jakie zapanują stosunki mię-
dzy Francją a Hiszpanią.

Istotne niebezpieczeństwo usado-
wienia się. Niemiec w Marokku i na
Balearach zjawiłoby się natomiast
kiedy indziej, niż głosi prasa żydow-
ska i żydowscy korespondenci i in-
formatorzy prasy polskiej. Zjawiło-
by się — w razie zwycięstwa w Hisz-
panii obozu „czerwonych”.

Zwycięstwo strony „czerwonej”* w
Hiszpanii nie jest już dzisiaj możli-
we. Ale było możliwe jeszcze nie-
dawno.
Spróbujmy sobie wyobrazić — ja-

kie byłyby jeśo następstwa, gdyby
się ono stało faktem.

Jest rzeczą jasną, že „biali“ nie
poddaliby się, ale broniliby uporczy-
wie każdej piędzi ziemi, na której
zdołaliby się utrzymać. „Czerwoni”
mogliby pokonać „białych” na lądzie
hiszpańskim, ale zapewne trudno by-
łoby im zdobyć terytoria zamorskie,
będące (jak Marokko i wyspy Kana-
ryjskie) pierwotną bazą wypadową
„b'ałych'”, a więc szczególnie mocno
trzymane przez nich w ręku.

„Biali schroniliby się więc za mo-
rze i na Baleary, do Marokka i na
wyspy Kanaryjskie. W razie zwycię-
stwa „czerwonych w Hiszpanii, był-
by zapewne rzeczą nieuniknioną
trwały podział Hiszpanii na dwa fak-
tycznie odrębne państwa: „czerwo-
ny” kontynent i „białą,, Hiszpanię
zamorską. Rząd generała Franco i
jego władza „nie zostałyby zapewne
zniszczone, ale zredukowałyby się do
terytorium, któreśo stolicą byłaby
Ceuta, Melilla, Palma na Majorce,
czy też Teneryfa. Е 3

„Ale jest rzeczą jasną, že takie ma-
leńkie, „biale“ panstewko hiszpań-
skie za morzem, nie mogłoby pozo-
stać niepodlesłym faktycznie. Przy
wszelkich atrybutach suwerenności
formalnej, musiałoby się ono pogo-
dzić z koniecznościa oparcia się o
jakieś wielkie, przyjazne mu mocar-
stwo. Mnearstwem tym  moglyby
byćbądź Włochy, bądź Niemcy,

 

Tak więc, niebezpieczeństwo usa-
dowienia się Niemiec w Marokku i
na Balearach mogłoby być jedynie
konsekwencją zwycięstwa „czerwo-
nych”. Jeżeli niebezpieczeństwo to
dziś nie zagraża — to tylko dlatego,
że narodowcy hiszpańscy coraz wy-
raźniej osiągają nad swym przeciw-
nikiem zwycięstwo.
А teraz inne pytanie: Czy może

być brana w rachubę ewentualność
przejścia innych hiszpańskich pos'a-,
dłości poza Balearami i Marokkiem
— pod władzę Niemiec?

Atlantycka posiadłość Hiszpanii:
wyspy Kanaryjskie, jest rdzenną
cząstką hiszpańskiej ojczyzny. O jej
odstąpieniu przez Hiszpanię nie mo-
że być więc mowy.

Pozostałe posiadłości hiszpańskie
— nie mają istotnego znaczenia, ani
politycznego, ani gospodarczego, a-
ni wreszcie historycznego, a tym sa-
mym i uczuciowego. Dzielą się one
na dwie grupy: pos'adłości w zatoce
PA i posiadłości Saharyj-
skie. ‚
W zatoce Gwinejskiej posiada Hi-

szpania kolonię Rio Muni (około
24.500 km. kw .obszaru i 95.000 mu-
rzyńskiej ludności), wyspę Fernando
Poo (2.100 km. kw. i 21.000 ludności)
i wyspę Annobom (17 km. kw. i
1.400 ludności). Razem obszar posia-
dłości hiszpańskich w zatoce Gwinej-
skiej równy jest mniej więcej wojew.
kieleckiemu, ludność jeśo jednak
(murzyńska, oprócz ok. 400 białych),
jest od ludności tego województwa
dwudzies'okro!nie mnieisza,
Na Saharze posiada Hiszpania ko-

lonię Rio de Oro (280.000 km. kw.,
tyle, co Czechosłowacja;. ludność:
50.000 głów, tyle, co miasto Koło-
myja), oraz kolonię Ifni (2.500 km.
kw: i 2.000 mieszkańców; stolica: Н-
ni, 300 mieszkańców (tyle. co pierw-
szą lepsza kamienica w Warszawie).

Posiadłości te nie posiadają dla
Hiszpanii żadnej wartości. Dla Nie-
miec mogłyby mieć wartość, jako
punkty oparcia dla dalszej ekspansji
kolonialnej. Jeżeli w roku 1899 Hisz-
pania mogła Niemcom sprzedać wy-
spy Mariany i Karoliny — to może
im dziś bez uszczerbku swego pre-
stiżu sprzedać Rio Muni, Rio de Oro,
czy lfni. Oczywiście, o ile Niemcy
teśo zechcą.
Gdyby to nastąpiło — czy mieli-

byśmy się tym martwić? Czy może
się martwić ktoś, kto stoi przy. mo-
$ącym się rozerwać ko*le, że otwarto
w tym kotle zawór, odprowadzający
sbreżoną parę —.w inną stronę?

———!-!. 
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nacyjnym. Trzeba wreszcie iw pod-

ręcznikach najnowszej historii przy”

wrócić pełną i ścisłą praw dę na

miejsce panegiryków, które wywo-

łują w młodzieży inteligentnej i oczy”

tanej zrozumiałą reakcję. Tylko od-

wrót od t. zw. wychowania „pań-

stwowego' stworzy w szkole atmo-

słerę prawdy i szczerości, w której

autorytet _wychowawców będzie

mógł bez trudu opanować przerosty

zainteresowań politycznych, szkodli-

we dla szkoły i dla społeczeństwa.

„ANTYKLERYKALIZM“

P. Niedziałkowski zarzuca w „Ro-

botniku* duchowieństwu, że swą

propagandą — polityczną wywołuje

„antyklerykalizm”, Zdaniem p. Nie-

działkowskiego
— „część znaczna hierarchii kościel-

nej użnała za konieczne, by rzucić swój

wpływ i znaczenie na szalę naizacięt-

szych walk po stronie faszyzmu. Powstał

stan jakiegoś nieprawdopodobnego, nie-

znanego od wieków zakłtmania, Dostoj-

nicy kościelni powołują się na... Chry-

stusa, by popierać planyi czyny, stano-

wiące.zaprzeczenie oczywiste nauki Chry-

stusowej . —

Rzecz zdumiewająca! Naszemu du-

chowieństwu zarzucano w ostatnim

czasie raczej wycofanie się z walk

politycznych, raczej zbylni oportu-

nizm wobec systemu panującego, niż

propagandę „faszyzmu”, Ruch na-

rodowy. szerzy się przy pomocy

propagandystów prawie wyłącznie

świeckich. Zresztą księża mają (po-

dobnie, jak i inni obywatele) pełne

prawo głosowania i popierania stron-

nictw, które im odpowiadają.
— „Arcybiskup Toledo — pisze dalef

„Robotnik“ — „blogoslawil“ generałowi
Franco, generałowi, który zalał własną

ojczyznę krwią, bo, jak dziś już wiado-

mo powszechnie. koncerny kap:talistycz-

ne Niemiec i Włoch, bardzo związane z
olityką „odwetu wojennego”, były w ©-

Doa, że hiszpańskie reformy społeczne,

przeprowadzane nawet przez umiar-
kowany rząd p. Qurogi, odbiorą im
wszelkie szanse na zawładnięcie bogac-
twami nakuralnym: Hiszpanii". —

O to chodzi! O to, by duchowień-

stwo hiszpańskie popierało tych,

którzy mordują księży i zakonnice,

palą kościoły i wprowadzają komu-

nizm! Jeśli przeciw komu Kościół

cały musi z racji swej misjiwystąpić,

to przeciw tej nawałnicy bezbožnic-

twa, nikczemności i anarchii, jaką

niesie ze sobą komunizm we wszyst-

kich krajach. ‘#

NARODOWCY W BEREZIE "

W tygodniku „Merkuriusz Polski“
(Nr. 141) znajdujemy następujące u-
wagi, podpisane przez p. J. B., w no-
tatce zatytułowanej „Strzeż mię Bo-

że ой przyjaciół" (podkreślenia

„Merkuriusza'').
— „Nie jestem wyznawcą wiary, że

przysłowia są mądrością narodów, Prze-
ciwnie, należę w tym względzie do scep-
tyków dość skrajnych. Przekonuję się
jednak, że są niektóre bardzo mądre

przysłowia.
Zwłaszcza to: „Strzeż mnie Boże od

przyjaciół, bo z wrogami dam sobie ja-

koś sam radę", A
Fatalnych doradców ma rząd. Tem,

kto doradził wsadzenie do Berezy p.
Jursza i Organińskiego, w czasie, gdy
po całym kraju już chodziły wieści:

—Bluźniercę Litauera skazano na rok
więzien a...

—Rząd forsuje emigrację żydowską...

— W Berezie nie ma już ani jednego

narodowca...

Ten, kto doradził, powiadam, zasłużył
sobie na order „Divide et impera"”. Jest
taki order? Jeżeli nie ma, to szkoda.
Powinien być. Może nareszcie wtedy za-
czętoby się orientować, jakie są istotne

nastroje w kraju.
Na podstawie dłuższej już obserwacji

twierdzę stanowczo, że rząd jest źle in=

formowany o tym, co się w kraju dzieje;
jaki jest układ sił, kto gdzie rządzi i ku
czemu zmierza. !
Pomijam w tej chwili calą merytorycz-

ną stronę osadzenia w Berezie dwu tych
narodowców, z młodszego pokolenia. Od

strony politycznej biorąc, był to jeden z
najfatalniejszych błędów, jakie nie zda
rzyły się już od kilku miesięcy.

Oczywiście dla tych, którzy chcą u-
trzymać w Polsce stan „emulsji*”* po prze-

ciwnej stronie „Fołksfrontu”, dla tych,

którzy chcą utrzymać w kraju stan skłó-

cenia rządu z narodem, dla nich, oczy«
wiście, to woda na młyn”, -



Wpływzbrojeńwświecie
na życie gospodarcze

BERLIN (PAT). Kolejny numer
kwartalnika „Vierteljahrshefte zur
Konjunkturforschung“ (Hamburg)
przynosi ciekawe dane o rozmiarach
zbrojei poszczegėlnych państw i
wpływie ich na życie gospodarcze.
Ciekawą jest rzeczą, że pismo nie
podaje danych o... zbrojeniach nie-
mieckich.
Wydatki zbrojeniowe świata wy-

niosły w r. 1913 okrągło 10 miliar-
dów RM, w latach 1928-29 wzrosły
do 15 — 16 miliard. RM i w r. 1936
do 30 — 35 miliard. RM. Wr. 1913
i w latach 1925—1929 światowe wy-
datki zbrojeniowe wynosiły około 4
proc. wartości produkcji światowej.
W roku 1936 stosunek ten wyraził
się conajmniej liczbą 11 proc. Tempo
wzrostu wydatków zbrojeniowych
stało się szczególnie intensywne w
ostatnich 4 latach. W stosunku do r.
1928 wydatki zbrojeniowe Francji
wzrosły o 56 proc., W. Brytanii — o
39 proc., Stanów Zjednoczonych — 0
38 proc., Japonii — o przeszło 100
proc., a wzrost wydatków zbrojenio-
wych Sowietów — według tychże

 

Spadek zadłużenia
w rolnictwie

Przeprowadzona została ankieta 9
stanie zadłużenia rolnictwa w Pol-
sce. Z ankiety, która objęła około
1000 gospodarstw wynika, że w sto-
sunkų do roku 1935 zadłużenie rol-
nictwa zmniejszyło się w roku minio-
nym o 15 proc., a w stosunku do ro-
ku 1931 o 42 proc.

Przeciętne zadłużenie na hektar
ziemi obliczane jest obecnie na prze-
szło 190 złotych,
Spadek zadłużenia w rolnictwie

przypisywany jest częściowo spłacie
zobowiązań, przeważnie zaś umo-
rzeniu znacznej sumy długów przez
wierzycieli. (Pr.)

Import olejów
minera'nyth do Miemiec
BERLIN — PAT. — Wedlug prowizo

rycznych obliczeń, import olejów mine-
ralnych do Niemiec osiągnął w r. 1936
niebywały poziom.

Prasa niemiecka zaznacza, że w im-
porcie tym w dalszym ciągu poważną
pozycję zajmuje benzyna i materiały
pędne do motorów Diesła. Wynikałoby
z tego, że eksperymenty na polu wy-
nalezienia własnych materiałów zastęp
czych nie odbiły się jeszcze w praktyce,

danych niemieckich — miał się wy-
razić jak 16:1. ,
Udział wydatków zbrojeniowych w

dochodzie społecznym w stosunku
do 1928 r. wzrósł przeciętnie dwu-
krotnie lub trzykrotnie, Na czele
kroczy Rosja sowiecka, która w r.
1935 wydała na zbrojenia 12,5 proc.
swego dochodu społecznego w po-
równaniu z 2 proc. w r. 1928. Naj-
mniejszy odsetek wydatków zbroje-
niowych w stosunku do dochodu spo-
łecznego wykazują Stany Zjedno-
czone: 1,5 proc. w 1936 r. wobec 1
proc. w 1928 r.
Gdy z sum globalnych, wydanych

na cele obrony narodowej wyłączy
się wydatki personalne, na wydatki
rzeczowe pozostaje około 50 — 60
płoci w ten sposób w r. 1936 z glo-
alnej sumy wydatków zbrojenio-
wych 30 — 35 miliardów RM około
15 — 20 miliard. RM. przypada na
wydatki rzeczowe. Jak ustaliła kon-
ferencja rozbrojeniowa, spośród wy-
datków rzeczowych około dwie trze-
cie przypada na materiał wojenny i
budowle, a więc należy do dziedziny
produkcji przemysłowej. Do tego do-
liczyć można koszty transportu na
potrzeby wojskowe (materiały pęd-
ne) i mniej więcej połowę kosztów u
trzymania,
Wielka Brytania planuje podwyż-

szenie wydatków rzeczowych do 70
proc. całości w r. 1937-38. Tym sa-
mym zbrojenia wyniosą tam 15 —
20 proc. całej produkcji przemysło-
wej netto, W Japonii ten sam odse-
tek wyraża się już podobno liczbą
30: proc.
Intensywne zbrojenia przyczyniły

się do wyzyskania leżących dotąd
odłogiem możliwości przemysłowych.
Możliwości te są już jednak na wy-
czerpaniu, wobec czego należy się li-
czyć z przedłużeniem czasu pracy,
rozszerzaniem starych  przedsię-
biorstw i budową nowych.

WARSZAWA — PAT. — Tymczaso-
we zamknięcia rachunków skarbowych
za m-c grudzień 1936 r. wykazują do-
chody w wysokości 192,8 mil. zł i wydat-
ki w kwocie 192,2 mil, zł; za tym nad-
wyżka budżetowa za ten miesiąc wyraża
się okrągło kwotą 600 tys. zł.
W grudniu 1935 r. — przy przyjęciu

układu budżetu tegorocznego dochody
wynosiły 181,8 mil. zł (łącznie z podat-
kiem specjalnym od wynagrodzeń z fun-
duszów publicznych), a wydatki 193,6 mil. zł,

 

KRONIKA ŁÓDZKA
Pogotowie miejskie — tel, 102-90.

Pogotowie P, C. K. — tel, 102-40.

Pogotowie Ubezpieczalni — tel 208-10.
Straż ogniowa — tel. 8,

KINA

Adria: „General! Sutter“
Capitol: „Rok 2000“,
Corso: „Zuzanna idzie w świat” i

„Srebrne ostrogi”
Ikar: „Mały buntownik”
Metro: „Generał Sutter'*
Oświatowy: „Niewidzialny promień”

i „Kobieta orchidea"
Palace: „Tak kończy się miłość”
Przedwiośnie: „Dwa dni w raju”
Rialto: „Papa się żeni”
Słońce: „Niewidzialny,promień” i „Ko

bieta orchidea”
Stylowy: „Panna Brinx**
Teatr Popularny „Ich czworo”.

——

Dyżury aptek, Nocy dzisiejszej dyżu-
rują następujące apteki: Sadowska,
Zgierska 63. W. Groszkowski, 11 listo-
pada 15. T. Karlin (żyd), Pilsudskieg>
54. R. Rembieliński, Andrzeja 28. J.

Chądzyńska, Piotrkowska 164. E. Mil-

ler (żyd), Piotrkowska 46 i G. Antonie
wicz, Pabianicka 56.

Fabrykant Żyd chce usunąć robotni-
ków - Polaków. Strajk okupacyjny žy-

dowskiej fabryki Berha Czarnolewskie-
go, Cegielniana 66, trwa w dalszym cią

gu. Trzytygodniowe pertraktacje w In-

spektoracie Pracy nie doprowadziły do
porozumienia. Ostatnia konferencja w
ogóle nie doszła d» skutku. Żydowski
przemysłowiec oświadczył telefonicznie,
że żadnych rozmów prowadzić nie chce
do rzasu opuszczenia przez robotników
murów fabrycznych.
Berkowi Czarnolewskiemu chodzi o

usunięcie niewygodnych  robotników-

Polaków, którzy nie pozyralają się wyko

rzystywać, Robotnicy w celu zagwaran-

towania pracy, strajkują już czwarty
tydzień.

Żydzi zwrócili się o pomoc do prez.
Godlewskiego. W związki: z doraźną po
mocą najbiedniejszym, Żydzi zwrócili
się pismem do prez. Godlewskiego o

przyznanie świadczeń pomocy zimowej
swym  współwyznawcom zaznaczając,
że rodziny żydowskie nie mogą się le-
gitymować zaświadczeniami P. U, P. P.
a komitety bez tych zaświadczeń pomo
cy nie udzielają. Pismo zakończone jest
żądaniem uregulowania tej sprawy.

, żydowskie kombinacje z powodu ubo-
ju rytualnego. Żydzi wszelkimi sposoba-
mi starają się uniemożliwić wejście w
życie ustawy o uboju rytualnym a jed-
nocześnie starają się wykazać, że usta-
wą ła będzie szkodliwą.
Obecnie mięso rytualnego pochodze-

nia specjalnie zostało wygórowane w ce
nie aby w ten sposób sztucznie zmniej-
szyć w ogóle konsumcję. — Nie uda się
jednak Żydom ta kombinacja.
Żydowstwo coprawda z powodu małej

różnicy w cenach zaczęło kupować ko

tni Żydzi handlarze nie mogą się pow-
strzymać od chęci zysku i wydatnie
z kolei podwyższyli ceny drobiu. Zmusi
to Żydów do kupowania wołowiny i spra
wa konsumcji mięsa zostanie wyrówna-
na.

Strajk okupacyjny. W fabryce Kra-
kowskiego przy ul. Zgierskiej 73 wy-
buchł strajk okupacyjny, 100 robotni-
ków. Tło strajku jest następujące. Dy-
rekcja firmy zamierzała przyjąć inną
partię robotników, lecz dotychczasowi
robotnicy, którzy byli zatrudnieni po 3
— 4 dni w tygodniu żażądali uruchomie
nia fabryki na przeciąg 6 dni z tym, że
dyrekcja nie zwiększy liczby robotni-
ków. Na odbytej konferencji firma zgo- dziła się na żądania robotnicze, i robot
nicy poszli do pracy.

| Publiczne zebranie Stronnictwa Na-
| rodowego. W dniu 10 bm, odbędą się
| dwa publiczne zebrania Stronnictwa
| Narodowego. Pierwsze zebranie odbę-
dzie się dnia 10. I. o godz. 10 rano w
sali przy ul. Krawieckiej 3. Drugie zebra

|, nię w dniu 10. I. o godz. 4 pp. w sali
przy ul. Senatorskiej 26. Na zebraniach
tych wygłoszą przemówienia na temat
„Samorząd a narodowcy” kol. kol. K.
Wierczak, K. Kowalski, Z. Grzegorzak
i A. Belka.

szer - drób, jednak z drugiej strony spry ;

 

 

O dopływ
do pracy w handlu

Według obowiązujących do niedawna
przepisów skarbowych, przedsiębior-
stwom handlowym III kategorii podat-
kowej wolno było zatrudniać co najwy-
żej 1 subiekta, przedsiębiorstwa IV -ka-
tegorii zaś w ogóle nie mogły korzystać
z pracy subiektów. Uchybienie tym prze
pisom powodowało konieczność  wyku
pywania świadectw przemysłowych wyż
szej kategorii.
Powyższy stan rzeczy z jednej strony

wysoce utrudniał sklepom zaangażowa
nie potrzebnej liczby sił pracowni-
czych i zmuszał do ograniczeń, a z dru
giej strony odbijał się ujemnie na mło-
dzieży, kończącej szkoły handlowe, któ
ra miała w ten sposób nader ograniczo-
ny dostęp do pracy w handlu i to w naj
liczniejszei III kategorii przedsiębiorstw'
handlowych.

 

1) Potrzebna jest pracowniczka lub
prowizorka do aptetki na stałą posadę
w jednej z miejscowości ziemi Lubel-
skiej.

2) W woj. nowogródzkim w jednym z
większych miast, potrzebny jest bla-
charz oraz czapnik,

3) Na Podhału, w mieście powiato-
wym, potrzebna jest chrześcijańska hur
townia kolonialna, wykwintny sklep ga
lanteryjno - bławatny, oraz większy za-
kład fryzjerski damsko - męski, Ponadto
potrzebni są adwokaci.

4) W woj. białostockim potrzebni są:
handlarz zbożem, sklep z żelazem, rowe
rami, radiami i t. p., obuwiem, gotowy-
mi ubraniami, oraz jatka z mięsem wo-
łowym i fabryka wód gazowych. :

Bliższych wiadomości udziela wydział
gospodarczy zarządu głównego Stronic
twa Narodowego w Warszawie, (Jero-
zolimska 17 m. 5) codz. w godz. 13—15
listownie po nadesłaniu znaczka poczto
wego na odpowiedź.
 

Wnływy i wy”atki budżetowe w grudniu
Za okres 9 miesięcy gospodarki bud-

żetowej — od kwietnia do końca grud-
nia 1936 r. osiąśnięta nadwyżka docho-
dów nad wydatkami wynosi 2,6 mil, zł.
w porównaniu z 231 mil. zł. deficytu za
ten sam okres 1935 r.

 

Losowanie 8 proc.Prem.Poż.Inwes.lemisji
Losowanie z dnia 7 stycznia,

Po zł. 500 na numery:

Nr. 14 — serja: 158 432 428 393 859 677

1014 3774 3642 3577 4430 5644 5573 5743 7849
8009 9870 9814 9810 10436 10000 10438 10478

11173 12833 12222 14091 15648 15983 16475
16255 17555 18159 18994 21391,

Po zł, 300 na numery:

Nr. 5 — serja: 279 248 1184 1536 1315 2750

2066 3738 3511 3346 3459 3011 4769 4541 4933
4639 4056 5131 5935 5380 5978 6738 6130 6868

6524 6430 7247 7625 8065 8379 8347 9452 9449
9189 10889 10796 10542 11346 11098 11798

11017 12248 12246 12536 12397 13551 13334

13055 13383 14422 14994 15802 15910 15928

16997 16116 16973 16627 18545 18745 18401

18705 18668 19305 19180 19160 19613 20767

20344 21530 21329 22556 22113,

Nr. 10 — serja: 312 1988 1277 1412 1754

2958 37893100499745174884588359665860

5578 7423 7160 7537 7351 8194 9636 9084 9812
9766 9544 9679 9751 9566 9744 10162 10842

10196 10554 11150 11346 11103 12080 13862

13840 13104 13701 14004 14568 14528 15702

15477 16304 16211 16862 17211 17420 18794

15786 18460 18058 18552 18930 18346 19265
19679 19003 19916 19299 20911 10157 20105

20909 21676 21654 22994 22468 22430 22121.
Nr. 45 — serja: 413 1504 1003 1649 1211

Losowanie z dnia 8 stycznia,

Po zł. 300 na numery:

Nr. 3 — serja: 916 173 1497 1366 2605 2718

3152 3988 4024 4922 5526 5468 5175 5092 5706

6312 6807 6152 6533 6854 7389 7955 8111 8132

8543 8287 9088 9306 9515 10353 10789 11611

11204 11776 11797 11990 12796 12035 12444

13786 13364 13953 13580 15390 16029 16834

16243 16927 16178 16137 17130 17445 17203

17165 18009 18292 18343 18239 18986 19355
19147 19662 19400 19566 20744 21130 22683

22031 22864 22562 22527 22429 22690.
Nr. 10 — serja: 697 556 1203 1052 1593 2290

25082381244229683549442850235971 5375
5132 5857 6112 7678 7178 8254 8496 8396 8324

9343 9942 10619 10792 10752 11024 11259

11111 11751 11180 12082 12135 12878 12806

13617 13338 13387 14396 14933 15583 15377
16361 17562 17045 17842 18256 18882 18462
19393 19761 19562 19296 20230 20039 20927
20769 20507 20527 20479 20148 21326 21386

21420 21789 21849 21326 21103 22500 22939,
Nr. 31 — serja: 372 55 598 1644 1106 1635

1484 2783 2477 2119 2544 2819 2453 3546 3037
3355 4287 4704 4004 5518 5987 6431 6457 6452

6494 6771 6558 7568 7734 7550 7150 7691 8487
|8993 9021 11203 11020 12343 12059 13185

nowych sil

Zasadniczą zmianę « dotychczasowego
stanu rzeczy przynosi rozporządzenie
min. Skarbu z dn, 11 grudnia r. ub., obo
wiązujące ed dn. 1 stycznia r. b.. które
postanawia, że przedsiębiorstwa handlo
we III i IV kategorii podatkowej będą
mogły zatrudniać — bez obowiązku wy
kupna wyższej kategorii świadectwa
przemysłowego — absolwentów szkół
handlowych wszelkich typów i stopni
— traktowanych do lat dwuch od daty.
ukończenia szkołyprzez przepisy skar
bowe jako praktykanci. Ażeby jednak
w niczym nie ograniczać wspomnianych
absolwentów, ani w zakresie wynagro-
dzenia, ani w zakresie pracy, rozporzą
dzenie wyraźnie postanawia, że omawia
na ulga stosuje się przy zatrudnieniu
tych absolwentów „bez względu na ro-
dzaj i wysokość pobieranego wynagro-
dzenia oraz rodzaj pełnionej funkcji”.
. Tak szerokie postawienie sprawy u-
możliwi kupcom przyznawanie zatrud-
nionvm przez siebie absolwentom szkół
handlowych pełnego wynagrodzenia, od
powiadającego istotnej wartości ich
„pracy, oraz,powierzanie im już to funk-
cyj pomocniczych, już to — ewentualnie
po kilku miesiącach praktyki — samo-
dzielnych funkcyi subiekta, księgowego,
kasjerki, akwizytora i t: p.
—нн

„ Ustawodawstwo
gosnodarcze

Ukazał się nr. 2 Dziennika Ustaw В:
P. z dn. 8 bm, w którym opublikowano
m. in. następujące akty i rozporządze-
nia o charakterze gospodarczym:
Konwencja międzynarodowa o ujedno

stajnieniu niektórych zasad, dotyczą-
cych immunitetów statków  państwo-
wych, podpisana w Brukseli w dn. 10

| kwietnia 1926 r. oraz ośw. rządowe z
| dn. 5 stycznia rb. w sprawie złożenia
| przez Polskę i inne państwa dokumen-
tów ratyfikacyjnych tej konwencji oraz
protokułu dodatkowego z dn, 24 maja
1934 r;
Rozp. ministra Rolnictwa i R. R. z dn.

30 grudnia r. ub., wydane w porozumie-
niu z ministrami :Skarbu, Sprawiedliwo
ści oraz Spr. Wewn. — w sprawie zmia-
ny rozp. ministra Rolnictwa i R. R. z
dn, 10 stycznia 1935 r. w sprawie opłat.
i kosztów postępowania przed urzędami
roziemczymi do sprawy majątkowych
posiadaczy gospodarstw wiejskich. 
1750 1015 2068 2745 2778 2085 3003 3572 3231
4567404147904134 5774 534353915601 5496
5938 640960276049 6224633564197265 7369
7453 7928 8408 8809 10848 10742 10692 10130
11465 11316 12491 12709 14385 14824 14084
14763 14093 14321 15579 15450 15670 16652

17064 17258 17846 17573 17535 16434 18407
18287 18757 18369 19109 20408 20840 21036
21498 22294 22216 222394 222431.

Nr. 49 — serja: 70068 40089 1155 1410 1496

2049 2204 23703576 31214653448447895435
5560 51635972663362716302 64446520 6128

10624 10500 11782 13958 14206 14564 14693
14572 14004 14079 14106 14935 15251 15513
15691 15555 15981 15803 15140 15104 16847
16860 16862 16612 16583 16942 16449 16243
17198 18328 18334 19414 19633 19081 20020
20435 20973 21973 22372 22061 22117 22256.

Nr, 50 —serja: 114 407 753 1044 1595 1133
1330 2511 2328 2575 2717 2911 3834 3052 3403
3192 3603 4401 4544 5995 5329 5382 5626
50895426 61746568692060827519 71727608
8434 8260 9319 9304 9737 9091 9463 10621
10071 11948 11149 11623 11320 11339 12644
2019 14085 14238 14711 15835 15404 15351
15460 15725 16312 16954 17518 17094 18861
18112 20957 20660 20249 21966 21927 21085
22481 22856 22900 2243.

13266 13325 13433 13115 13747 13959 13297
13109 14498 14240 15682 15019 15768 16104
16190 17823 17880 17362 17826 17938 18240
8068 19213 19072 19783 19626 19138 20808
20500 20326 21318 21708 222314,

Nr. 36 — serja: 192 353 1556 1628 1877
1562 18742351 325236333839 30494069 4070
4422 4293 4674 5887 5531 6214 7968 7624 7513
7955 8195 8702 8671 8828 9504 9246 9457 9971
10243 10914 11526 11230 11787 11316 11891
2046 12081 12650 12030 13555 13313 13315
14015 14128 14250 15823 15538 15673 16846
16603 16718 17782 18538 19174 19121 19549
19406 19556 20621 20503 20360 21041 22657
22490 22571 22485 22476 22270 22197.

Nr. 47 —serja: 143 172 530 1537 1063 2860
2178 2064 2657 3002 3746 3714 3586 3327 3174
4138 4964 5912 5781 6080 6819 6951 6999 6884
6384 7527 7592 7310 7541 7291 7328 8321
8512 10783 10723 11223 11681 12260 12224
13746 13938 13479 13761 13847 13291 14556

7465 7479 7634 8587 8555 8511 9829 9433|

 15432 15671 15583 16054 16492 16836 17637 |
17062 17840 17987 19177 19950 19957 19326
19432 19335 19704 20345 21236 21681 21161
21588 22480 22409 22987 222452 22511 22703. | 
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Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 8 stycznia 1937 r.

DEWIZY
Holandia 289,75 (sprzedaż 290,45, kup-

no 289,05); Berlin 212,36 (sprzedaż 212,/8
kupno 211,94); Bruksela 89,15 (sprzedaż
89,33, kupno 88,97); Gdańsk 100,00
(sprzedaż 100,20, kupno 99,80); Kopen-
haga 116,00 (sprzedaż 116,29, kupno
115,71); Helsinki 11,48 (sprzedaż 11,51,
kupno 11,45); Londyn 25,97 (sprzedaż
26,04, kupno 25,90); Nówy Jork 5,28 i
pół (sprzedaż 5,29 i trzy czwarte, kupno
5,27 i jedna czwarta); Nowy Jork (kabel)
5,28 i trzy czwarte (sprzedaż 5,30, kup-
no 5,27 i pół-; Oslo 130,45 (sprzedaż
130,78, kupno 130,12-; Paryż 24,71 (sprze
daż 24,77, kupno 24,65); Praga 18,50
(sprzedaż 18,55, kupno 18,45); Stockholm
133,85 (sprzedaż 134,18, kupno 133,52);
Zurych 121,60 (sprzedaż 121,90, kupno
121,30), Wiedeń (sprzedaż 99,20, kupno
98,80); Montreal (sprzedaż 5,29 i pół, kup
no 5,27); Mediolan 27,88 (sprzedaż 27,98
kupno 27,78); Marka niemiecka srebrna
(sprzedaż 132,00, kupno 127,00).

PAPIERY PROCENTOWE |
4 proc. pożyczka konsolidacyjna (więk

sze) 50,50 — 50,75 (drobniejsze) 49,50 —
49,38; 7 proc. pożyczka stabilizacyjna
450,00, kupno 6dol. 1,000 — zł. 116,35;
3 proc, pożyczka premiowa inwestycyj-
na Il-ej emisji 65,10; 4 proc. państwowa
pożyczka premiowa dolarowa 46,25; 5
proc. pożyczkakosivessyipa 51,75 (drob
ne) 50,00; 8 proc. L. Z. Komun. Banku
gospodarstwa krajowego 94.00 (w proc.);
8 proc. obligacje Komun. Banku gospo-
darstwa krajowego 94,00 (w proc.); 7
roc. L. Z. Komun. Banku gospodarstwa
ajowego 83,25; 7 proc. obligacje Ko-

mun. Banku poi kra'owego
83,25; 8 proc. L. Z, Banku rolneso 94,00.
1 proc. L. Z, Banku rolnego 83,25; 5 i pół
pas L. Z. Komun. Banku gospodarstwa
krajowego 81,00; 5 i pół proc. obligacie
Komun. Banku gospodarstwa kraiowego
81,00; 8 proc. obliśacie budowlane Ban
ku gospodarstwa kraiowego 93,00; 4 i
pół proc. L. Z. ziemskie seria V 47,50 —
41,75; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
54,38 — 54,00 — 54,38 (drobne) 54,50;
5 proc. L. Z, Łodzi (1933 r.) 49,25; 5 proc.
m. Radomia 1933 r. 38.60.

AKCJE
Bank Polski — 109,00; Warsz, Tow.

Fabr. Cukru — 29,00; Węgiel — 16,50;
Starachowice — 32,00.

Tendencja dla dewiz i pożyczek pań -
stwowych mocniejsza, dla listów zastaw
nych nieco słabsza, dla akcyj utrzyma-
na. Rubel srebrny 1,63; 10 kopiejek w bt
lonie rosyjskim 0,75. Pożyczki dolarowe
w obrotach prywatnych: 8 proc. pożycz-
ka z r. 1925 (Dillonowska) 65,50 — 65,13;
1 proc. pożyczka śląska 56,00 — 55,75—
55.88, 7 proc. pożyczka m. Warszawy
(Magistrat) 55.00

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 8 stycznia 1937 r,

Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet
wagon Warszawa, w handlu hurtowym,
ładunkach wagonowych za gotów] f
Kursy ustalone na podstawie cen giel-
dowych. ›
Pszenica jednolita 748 gl. 26,50—27,00;

Pszenica zbierana 737 gl. 26,00 — 26,50;
ne eksportowe RE bez obr.
Ž NEJ — 22,00; Żyto I standart 693 gl.
1,50 — 22,00; Żyto II standart 38

21,00—21,50; Owies eksportowy 47
1. 17,50 — 17,75; Owies I standart 460
1.00 — 17,50; Owies II standart 435£

16,50 — 17,00; Jęczmień browarny 678-
6844 25,50 — 25,50; Jęczmień 637-678

1. 23,00 — 23,50; Jęczmień 469 gl.
1,75—22,25; Jęczmień 620,5 gl. 21.25—

21,75; Groch b 21,00 — 22,00; Groch
Victoria26,00 — 28,00; Wyka 18,50 —
19,50; Peluszka 20,00 — 21,00; in
niebieski 10,00 — 10,50; Lubin żółty
10,00 — 10,50; Rzepak zim. 45,50—46,50;
Rzepik zim. 42,00 — 43,00; Rzepak letni
44,00— 45,00; Rzepik letni 42,00—43,00;
Siemię In. basis 90 proc. 37,50—38,50. Ko
nicz czerw. sur. bez gr. kanianki 80,00
95,00; Koniczyna czerwona bez kanionki
czyna biała surowa 95,00 — 105,00; Ko-
niczyna biała bez kan. o czyst. 97 proc.
120,00 — 135,00; Mak niebieski 68,00 —

Maka Ziemn, = = AU PZ
a pszen. gat. |— wyciąśowa

roc, 44,00 — 45,00; Mąka psz, gat, I-A
545 proc. 42,00 — 43,00; Mąka psz, gat.
1-B 0—55 proc. 40,00 — 41,00; Mąka psz.
gat. I-C 0—6 Oproc. 39,00 —40,00; Mąka

, gat. I-D 0—65 proc. 38.00 — 39 00;
Maka psz. gat. II-A 20—55 proc. 37,00—
38,00; Mąka psz. gat. II-B 20—%65 proc.
35,00 — 37,00; Mąka psz. gat. II-C 45—
55 proc. — — — — —; Mąka psz. gat.
П-р 45—65 proc. 32.00 — 33,00; Mąka

„ gat. II-E 55—60 proc. — — — — —
M Sapas gal, II-F 55—65 proc. 31,00—
32,00; Mąka psz. gat. II-G 60—%65 proc.
30,00 — 31,00; Mąka psz „gat. III-A 65—
70 5% Taka psz. gat.
III-B 70—75 proc. — — — — — i а-
ka pszenna pastewna 22,00 — 23,00;

a pszenna razowa 0—95 proc.
——-——; Mąka żytnia „wyciągo-

roc 31,00 — 3200; Mąka
—50 proc. 31.00 — 3200;

ąka M"? gt I 0—65 Ró 30.00 —
31,00; ака . gat II 50—65 proc.
25,50 — 26.50; Mąka żyt. razowa 0—95
proc. 25,00 — 26.00; Mąka żyt. poślednia
ponad 65 proc. 19.00 — 19.50; Otręby
BŁ grube przem stand. 1400 — 1450;
trebyae. średn przem stand. 13,00 —

13,50; Otręby psz miałkie przem. stand.
13,00 — 13.50; Otreby żytnie przem stan.
13,50 — 14.00; Makuchy lniane 20.50 —
ae Z 17.00—17,50.
y tonn. w tem żyta

698 tonn. Tendencja stała.



Co się dzieje na U. $. B. ?
W poniedziałek 4 stycznia r. b, rozpo- | lono wystosować do władz uniwęrśyte-

częły się wykłady na wszystkich wyż-
szych uczelniach w Polsce. W każdym
razie rozpoczęły się one w Warszawie,
śdzie, jak wiadomo, doszło do burzli-
wych zajść przy likwidacji blokady gma
chu uniwersyteckiego. U nas, w Wilnie,
naomiast, gdzie blokada domu akade-
mickiego na Górze Bouifałowej miała
przebieg spokojny, podwoje uniwersyte-
tu pozostają nadal zamknięte, a zjeżdża-
jąca się po ierjach świątecznych mło-
dzież jak dotąd napróżno oczekując na
przerwanie przymusowych wakacyj i roz
poczęcie normalnych prac naukowych.

Coś stanęło na przeszkodzie wzno=
wieniu przerwanych wykładów!..,

Nikt jednak w Wilnie nie umie dokład
nie powiedzieć, na czym to ,coś” polega
i jakie rzeczywiste (nie urojone) przy-
czyny skłaniają władze uniwersyteckie
do odraczania dnia rozpoczęcia wykła-
dów? ы :

Postarajmy się jednak nieco wyświe-
tlić sytuację.
Przede wszystkim faktyl
Blokada zakończyła się spokojnie, bo

"J. M. Rektor Jakowicki przyrzekł u-
względnić postulaty młodzieży, co do
wyznaczenia osobnych miejsc studentom
Żydom. Wprawdzie pewne czynniki pró-
bowały osłabić wrażenie zwycięstwa
młodzieży usiłując fałszywie komento-
wać zobowiązania Rektora Jakowickie-
go, ale im się to nie udało, bo przecież
za zobowiązania te jakoby poręczył i
swoją powagą je kontrasyśnował J. E.
Arcybiskup Metropolita Jałbrzykowski
a także i śrono byłych Rektorów, jak ks.

Falkowski, prof. Opoczyński, a nawet i
b. minister Staniewicz, który także brał
udział w pertraktacjach z młodzieżą,
zapewniając, iż obietnice Rektora Jako-
wickieśo zawierają wszystko, cześo się
młodzież zablokowana w domu akade-
miekim słusznie domagała,
W ten sposób uspokojono młodzież i

spowodowano przerwanie słodówki prze
szło tysiąca akademików. Młodzież spo-
F-"nie roriachała się do famów. oczet"-
R-- un ści wydania zarządzeń co do
spełnienia zobowiązań Rektora,

Niestety po powrocie zastała Uniwer-
syłet zamknięty, a Senat obradujący i za
stanawiający się nad tym, czy nastąpiło
„dostateczne'* uspokojenie. które pozwo
liloby na wznowienie wykładów.

Zamiast wydania właściwych zarzą-
dzień J. M. Rektor Jakowicki rozpoczął
z poszczećólnymi organizacjami konie-
rencje. Właśnie te konferencje omal nie
zburzyły nastroju spokoju i zaufania, w
jakim powróciła młodzież z. domów,
gdyż poza przedstawicielami Bratniej Po
mocy wzywał do siebie p. Rektor niemal
wyłącznie (najczęściej dowolnie wybra-
nych) reprezentantów organizacyj bądź
nie mających żadnego wpływu na szer-
szy ogół młodzieży. bądź wyraźnie sana-
cyino - filosemickich.
Pod wpływem tych konierencyj poczę

ły podnosić głowę czynniki komunizują-
ce, które w obronie inieresów żydow-
skich są zawsze gotowe do sprowokowa

nia niepokojów i zamieszek. Poczęto na

gwałt montować na Uniwersytecie Ste-
fana Batoreśo coś w rodzaju akade-
mickiego „Folksirontu“. Na szczęście
próba ta nie powiodła się, śdvż natrafi-
„a na niezłomny opór oóromnej wiekszoś
ci nolskiej młodzieży akademickiej.
We wtorek właśnie odbyła sie konte-

rencja przedstawicieli wszystkich oróa-
nizacyj, które brały udział w blokadzie,
a skupiałacych nrzynaimniei 90 ośółu
akademików - Polaków na U. S, B.

Na konterencji tej jednomyślnie uchwa

 

 

ckich na ręce J. M. Rektora pismo treś-
ci następującej:

„My, niżej isani w imieniu
swoich o ES w związku z

uacją, wrewie się na
niwersytecie Steiana Batorego

zdajemy sobie sprawę, że zarów-
no termin otwarcia Uniwersytetu,
jak rozstrzygnięcie pewnych trud-
ności z tym związanych spoczy-
wa tylko w rękach Jego Maśnif(-
cencji Pana Rektora,
Polska Młodzież Akademicka z

ufnošcią zwraca s Jego Ma-
ga Pana Rektora, wierząc,

ż w zrozumieniu jej potrzeb Jego
Magniłicencją Pan Rektor zarzą”
dzi w myśl zgodnie ustałonych i
zaćwarantowanych przez Jego Ma

paliosecių Pana Rektora i J. M,
„ Rektorów U. S. B. postulatėw,

slakviolėės otwarcie Uniwersyte
LĄ
Ze swejstay Polska Młodzież
wena dołoży wszelkich sta
rań,
prowokacyj i w spokoju rozpocząć
normalne prace naukowe”,

Jaką odpowiedź na to pismo dadzą
Senat i Rektor, dowiemy się zapew-
ne po powrocie Rektora  Jako-
wickiego z Warszawy, dokąd udał się
ponoć w celu zapoznania z „wytworzo-
ną sytuacją** ministra Świętosławskiego.

I tu, mam wrażenie, docieramy do sed
na sprawy.

nie dopuścić do żadnych ,

Wilno, w styczniu.

Jakaż jest ta wytworzona sytuacja?
Oto wśród polskiej młodzieży akade-

mickiej panuje spokój i chęć jaknajszyb-
szego rozpoczęcia nauki. Natomiast wiel
ki niępokój zdradzają Żydzi i idące na
ich pasku część sanacji, która jest prze-
siąknięta komunizmem. r

Ješli w tych nastrojach zostanie otwar
ty Uniwersytet žydo - komuna može wy
wołać zamieszki rrzez niewykonanie za
rządzenia rektorskiego o zajmowaniu о-
sobnych miejsc, a wówczas władze uni-
wersyteckie (i nietylko uniwersyteckie)
znalazłyby się wobec konieczności zasto
sowania względem tych elementów,
tych wszystkich represyj, którymi do-
tychczas tak hojnie się szatowało, gdy
chodziło o młodzież narodową.

Szczególnie tragicznym jest położenie
Rektora Jakowickiego. Aczkolwiek pił-
sudczyk i lewicowiec z przekonań, cie-
szył się on dotychczas opinią człowieka
niezdolnego do „fałszywej gry”, dla któ-
rego zobowiązania i słowo mają znacze-
nie istotne, którym nie można dowolnie
żonólować w zależności od koniunktury.

Jak postąpi, niebawem się przekona-
my.
w każdym razie najbliższe dnie wyka

żą nam czy Rektor i Senat półdą po linii

obrony interesów polskiej młodzieży a-

kademickiej.

 
I P. Kownacki.

 

Niemcy na Pomorzu
Trzeci numer „Posener Tageblattu”

dokonuje na podstawie spisu ludności

z 1931 r. obrachunku liczby Niemców

na Pomorzu, ustalając takie cyfry:

Niemców na Pomorzu 105.400, z tego

23.448 w mieście i 81.952 na wsi. Licz

ba ewangelików wynosi 90.812;
20.596 w mieście i 70.216 na wsi. W

1910 r. naliczono podobno 421.033
| Niemców na Pomorzu; spis w 1921 wy

kazał obecność 175.726 Niemców, a

prywatne obliczenia niemieckiej gru-
py sejmowej w zwiążku z zamierzony
mistaraniami o uzyskanie autonomii

kultralnej w r. 1926 wspominają o

117,251 Niemców.
Największą liczbę Niemców i ewan

gelików ma Grudziądz, bo mając

3.608 Niemców, liczby 3.605 ewangeli
ków. W 1910 było w Grudziądzu

 

34.194 Niemców, w 1921 — 6.942. W

innych miastach na Pomorzu spadek

liczby Niemców jest również gwałtow

ny.
Według podziału na powiaty liczeb

ność Niemców przedstawia się nastę -

pująco: Świecie 12.069 na wsi i 1.353

w mieście, Grudziądz (bez miasta)

1.160 (4.459 — cyfry w nawiasie we-

dług spisu z 1910), Toruń bez miasta

7124 (11.252), Starogard 3.433

(5.946), Tucholą 3.151 (5.660) itd.

Cyfry te podane przez dziennik nie

miecki są niezmiernie charakterystycz

ne z tego względu, że wykazują stały

spadek liczby Niemców bez stosowa-
nia
su, co wskazuje na słaby związek

Niemców z ziemią przez nich zamiesz

kiwaną. jakichkolwiek środków przymu- |

Z powodu świąt Bożego Narodzenia,
wieluńska młodzież . gimnazjalna prze-
słała na ręce dowódcy wojsk powstań-
czych w Hiszpanii, gen. Franco następu-
jący telegram:

„Bohaterscy H jel Lwy Alkaza-
rul Głęboko przejęci losem waszym i wa
szego narodu, w pełni świadomości wa-
szych celów, my, młodzież prywatnego
gimnazjum męskiego im. Tadeusza Koś-
ciuszki, Diecezji Częstochowskiej, w Wie
luniu, ślemy wam braterskie pozdrowie

i ujawnienie przypadkowe jej sprawców.
W niedzielę dnia 6 stycznia nastąpiła
ekshumacja zwłok naszego bohatera i
uroczysty pogrzeb w Inowrocławiu.
Już od godziny 15 zaczęły napływać

na dworzec inowrocławski niezliczonen
tłumy „a około godz. 16 trudno było
przedostać się główną arterią miasta.
Przybyły tlumne delegacje ze wszyst-
kich miast kujawskich, powiatów oko-
licznych, a nawet z terenu Kujaw Nad-
wiślańskich, Dość powiedzieć, że z chwi
lą przyjazdu osobnego pociągu ze zwłoka
mi ś. p. Jakuba Olejnika tłum uczestni-
ków tej niewidzianej dotąd w mieście
naszym uroczystości wzrósł do pokaźnej
liczby przeszło 30.000 osób. Trudno
wprost wyrazić słowami te podniosłe i
niezapomniane chwile, jakie stolica Ku
jaw Zachodnich w dniu niedzielnym prze

żywała.
Punktualnie o godz. 16,30, kiedy nad-

iechały prochy ś. p. Olejnika, kompania
honorowa miejscowego pułku piechoty
sprezentowała broń, a orkiestry odegra-
ły hymn państwowy.
Przed godłem państwowym oraz her-

bami Kujaw i Inowrocławia udekorowa-
nym i bogato iluminowanym dworcem
zśromadzili się w międzyczasie przedsta
wiciele władz, wojsko, wszystkie orga-

nizacje, kilka orkiestr wojskowych, dele

gacie „członkowie magistratu, rady miej

skiej i powiatowej, dowódca O. K. VII
j gen. Thommóe, prezydenci miast Toru-
| nia — Raszeja, Bydgoszczy — Barciszew
| ski, Inowrocławia — Jankowski, staro-
| sta grodzki Wilczek i inni,

 
7. CAŁEGO KRAIU

BARANOWICZE

Wielkopolanie - rzeźnicy. — Ekspan-
cja rzemieślników i kupców z Wielko-
polski dotarła także do Baranowicz. W
końcu roku ubiegłego grupa fachowców
rzeźników z Poznania przybyła do Bara-
nowicz i tam pracuje, częściowo w nowo

stworzonej bekoniarni, częściowo samo-
dzie!rie. Społeczeństwo mie'scowe odno
si się do wielk” "nm 53*1-a nrzychyl-
nie.

LWÓW

Wiec w spraw Lsa wz Lwowie,
— Ub. środy odbyło się w sali rady m'ej
skiej zebranie publiczne w sprawie gwał
tów, dokonywanych w Gdańsku na lud-
 

Wielki wiec antykomunistyczny
(Qd własnego korespondenta) *

W niedzielę, dnia 3-go stycznia był
Stanisławów świadkiem olbrzymiej
manitestacji polskiego i katolickiego
społeczeństwa. Oto z inicjatywy sze-
regu polskich narodowych organiza-
cyj z Akcją Katolicką na czele, do
których Przyłączyło się kilka sanacyj
nych organizacyį kombatanckich jak
Związek Legionistów i Związek Ofi-
cerów Rezerwy urządzono wielki wiec

przeciw szerzącej się propagandzie bol

szewi-kiej. Wielką szlę Zjednoczenia
Kolejowców Polskich wypełniła po
brzegi polska publiczność, która od
le 2widziała takiego zebrani”
Wiec zagaiłp. Firganek, prezes

Akcji Katolickiej. Po czym na prze-
wodniczącego zebrania wybrano p.
Salwacha, starego i zasłużonego dzia
łacza narodowego z dawniejszych cza-
sów. Z kolei zabrał głos prof. Jasiński,
prezes S.N.Referent w forących i prze
konvwających słowach wskazał "na
źródła acitacji bolszewickiej, płyną-
ce przede wszystkim od mas žydo-
stwa i masonerii i wskazał naśrodki
zaradcze, jakich chwycić się winno so
lidarnie polskie społeczeństwo na kre

 

Stanisławów, w styczniu.

sach, celem zwalczenia tak groźnego
niebezpieczeństwa. Po przemówieniu
prof. Jasińskiego rozwinęła się obszer
na dyskusja, w której wzięli udział
pp. Waniewicz, imieniem młodzieży
akademickiej p. Tuzinkięwicz, dr. Ry- |
det i kilku innych. Po dyskusji uchwa
lono przedstawione przez dr. Zieliń-
skiego odpowiednie rezolicje.
Na wiecu zwracały uwagę okrzyki

zwrócone przeciw Związkowi Nauczy
cielstwa Polskiego za jego „płomyko-
wą” działalność oraz ustawiczne 0-
krzyki antyżydowskie. Wiec zakoń-
czono odśpiewaniem hymnu „Boże|
coś Polskę”, po czym z inicjatywy
wielkiej grupy członków Stronnictwa
Narodowego oraz młodzieży akade-
mickiej gruchnęły po sali potężne а-
kordy Hymnu Młodych, wysłuchane
przez wszystkich zebranych stojąc.
Wiec stał się wypadkiem dnia w

Stanisławowie, odzwyczajonym od
szeregu ląt od podobnych manifesta-

cyj i dotąd jest komentowany w sze-
rokich sferach naszego społeczeństwa
4„Nistadowolonymi są naturalnie Žy-

ności polskiej i łamania praw przez se-
nat gdański. Zebranie zostało zwołane
przez organizacje, pozostające pod auspi
cjami rządowymi, a więc Ligę Morską,
Polski Zw, Zachodni i inne — oraz od-
dział lwowski Zw. Hallerczyków.  Ву-
ło na nim poza członkami wymienio-
nych organizacyj wiele osób, które inte"
resowały się zebraniem ze względu na
sam jego przedmiot. d
Obradom przewodniczyt prezydent dr.

Ostrowski, który po zagajeniu prezesa
Ligi Morskiej dr. Niemczyckieśo oddał

sadniczego referatu. Mówca ten, przed-
stawiwszy anormalne stosunki prawne
panujące w Wolnym Mieście, poddał o-
strej krytyce polską politykę zagranicz-
ną, zarzucając jej tendencje filoniemiec-
kie i brak zdecydowanej postawy wobec
senatu gdańskiego.
Po referacie przewodniczący — mimo

głosów protestu na sali — nie otworzył
dyskusji, twierdząc, że „sprawa została

już dostatecznie wyjaśniona”. Wobec te
$o przy dużym stosunkowo rozgardia-
szu uchwalono rezolucje stwierdzaią-
ce obecny stan rzeczy na teren'e Gdań-
ska, wzywające władze państwowe do

 
 

stanowczej obrony praw obywateli pol-
skich i dekłarujące przeciwstawienie się
całego społeczeństwa polskiego zama -
chom na prawa Polski w Wolnym Mieś-
cie.

| Na zakończenie odśpiewano Rotę, po
czym wzniesiony przez jednego z zebra- ,

wspólna mogiła powstańców, poległych' nych okrzyk na cześć Wielkiej Polski i
Romana Dmowskiego został trzykrotnie

| pewtórzony przez całe zebranie ku wiel
kiej ls” 'ernacji pewnych osobistości,
Dodać n»'eży, że prócz tego zebranie da

„, ło wyraz nastrojom antyżydowskim.
głos dr. Namysłowi dla wygłoszenia za - |
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„Wizyta” policji

u b. sen. Gruetzmachera

Znany na Kujawach i wysoce ceniony
działacz polityczny p. senator Kazimierz
Gruetzmacher z Czołówka, w poniedzia
łek przedświąteczny zaprosił do siebie
około 20 osób, z pośród znajomych sobie
z pracy samorządowej i społecznej, na
gościnną sąsiedzką pogawędkę.

Jakież zdziwienie ogarnęło obecnych
zebranych, a w szczególności samego go
spodarza domu, gdy oznajmiono dwóch
policjantów, przybyłych z posterunku w
Radziejowie Kujawskim, ażeby wylegi-
tymować znajdujące się w gościnie w.

. Czołówku osoby. Przy tym jeden z po-

Włocławek, w styczniu.

licjantów okazał się dość natarczywy.
Pełna spokoju i godności postawa p. se-
natura Gruetzmachera, powstrzymała po
licjantów „od wejścia do gościnnych po-
koi. Potelefonicznym połączeniu się z ko
mendą posterunku w Radziejowie poli-
cjanci zostali odwołani.

Jednak po upływie niespełna dwóch
godzin zjawili się oni ponownie, z wyraź
nym rozkazem władz powiatowych, aże
by wylegitymować zebranych u p. sena-
tora gości Gospodarz domu jednak i
tym razem zaprotestował stanowczo

przeciw ograniczaniu swobody i wolno-

W jednym z poprzednich numerów o- |
pisaliśmy tajemnicę śmierci J. Olejnika |

 

Młodzież z Wielunia
do gen. Franco

Wieluń, w styczniu.

nie wraz z życzeniami szybkiego zwy-
-cięstwa nad wspólnym naszym wrogiem,
czerwonym zalewem komunizmu”,
„Oby Bóg Wszechmogący pozwolił

wam w jak najkrótszym czasie odbudo -
wać wasze wielkie Państwol”,

„Niech żyje wielka katolicka, narodo-
wa His: ia", „Niech żyje gen. Fran-
co*, „Niech żyje wzór ojca - patrioty
śen, Moscardo”, „Niech żyją Lwy Alka-
zaru”, „Bobaterom poległym na pola
chwały cześć!**

w Inowrocławiu
Przewiezienie zwłok powstańca I. Olejnika

Inowrocław, w styczniu.

Nad zwłokami powstańca, który z po-
la chwały i śmierci wrócił do swego u-
kochanego miasta, przemówił starosta
Wilczek, sławiąc jego bohaterskie czyny
i chyląc kornie głowę przed jego docze
snymi szczątkami, po czym w symbolicz
ny sposób oddał jego prochy prezydento
wi miasta p. Jankowskiemu.

„Jakubie Olejniku — mówił m. in. pre
zydent Jankowski — złożyłeś najwyższą
ofiarę na ołtarzu Ojczyzny, oddałeś swe
młode życie za wolność i wielkość
Rzplitej, a że ona jest wielką i mocar-
ną, patrz, tu obok ciebie stoją rycerskie
i niezwyciężone szeregi wojska polskie
go. Wyległy na twoje powitanie całe Ku
jawy, boś kujawskie dziecko. Towarzy-
szą tobie ci, co ramię przy ramieniu z
tobą walczyli: powstańcy i wojacy.
Przejdziesz głównymi ulicami miasta
między lasem sztandarów polskich i zło-
żą cię do wspólnego grobu ci, co raport
składali, żeś poległ na polu chwały”.

Z kolei przy wtórze werbli i żałobnych
dźwiękach orkiestr wojskowych ruszył
ogromny pochód w stronę „Ruiny”, Kon
dukt prowadził ks. kan. Kubski, w oto-
czeniu księży kanoników Jaśkowskięgo
i Stepczyńskiego z Bydgoszczy oraz kil
kudziesięciu kapłanów z okolicy. Za
trumną postępowała najbliższa rodzina
tragicznie zmarłego powstańca, staru -
szek - ojciec, brat, siostry itd,, po czym
przedstawiciele władz i niezliczone ty-

siące ludu.

Był to widok niezapomniany, Ulice
miasta — długość pochodu wynosiła po
nad 2 km. rzęsiście iluminowane,
przed trumną. wszystkie organizacje i
zrzeszenia miejscowe, około 100 sztan-
darów i kilkadziesiąt wieńców, niesio

nych przez delegatów różnych stowa-

rzyszeń. Liczna bardzo była delegacja

Stronnictwa Narodowego, poprzedzana

przez Młodych ze „Szczerbcem, Chrobre

go". Całą dwukilometrową trasę oświe

tlało kilkaset pochodni, niesionych po

bokach pochodu przez towarzyszów bro

ni zmarłego. Porządek utrzymywali so-

koli.

Około godziny 18 kondukt dotarł do

prastarej „Ruiny”, gdzie znajduje się

w obronie miasta Inowrocławia. Tutaj

też, po pięknym przemówieniu ks. kan.

Kubskiego, złożono prochy ś. p. Jakuba

Olejnika do grobu, który jest miejscem

corocznych wędrówek i uroczystości lu*

du kujawskiego.

Żołnierze sprezentowali broń przed

szczątkami swego kolegi, pochyliły się

sztandary, orkiestra odegrała „W* mogile

ciemnej”, żywo uderzyły serca zebranych

tłumów...

Wśród niezliczonych wieńców, złożo*

nych na grobie ś .p. Olejnika, zasługują

na uwagę piękne wieńce gen. Thommće

w postaci krzyża „Virtuti Militari" i Str.

Narodowego — wieniec z biało - czerwo

nych róż, wyobrażający miecz Chrobre-

Śc.
Tak oto w niewidzianej dotąd u nas

formie dzień 6 stycznia, dzień oswobo-

dzenia miasta Inowrocławia, stał się po-
tężną manifestacją uczuć narodcwych, u-
czuć wdzięczności dla tych, którzy wy*
walczyli niepodległą Polskę.

ści jego domu i ntebawem, połączywszy
się telefonicznie ze starostwem nieszaw
skim, z komendantem pow. P, P, oraz wi
cestarostą, sprawę wyjaśnił i policjanci

po razdrugi zostali odwołani.

Jak można było wywnioskować, wła-
dzom chodziło o nazwiska osób goszczą
cych u p. senatora. A przecież zebrani
tam zacni działacze radzili nad tym, jak
się bronić przed masową grabieżą zło-
dziei, gdyż władze w danym wypadku
mają wiele trudności. To jest chyba
pilniejsze zadanie, niż leśitymowanie ucz
ciwych ludzi, spokojnych obywateli oj<

czyznyi \  



”

 

Ks. Dr. STANISŁAW TRZECIAK

Ww: wrzawę ieśli„ Wielką podni
skiedy poseł Budzyński wypowi:
w Sejmie, że wszyscy semici są
zerterami.Niewdając się w sympa- nóg i prosząc,
tie czy antypatie, zapytujemy, co na serce jego odwagą. (Bell.

j!topo odpowie historia.
istoria narodu żydowskiego, to

lzi, poważniejszymi mężami,
iał dzieci, starcy i kobiety z niemowlę-
de- tami na rękach, rzucając się mu do

dopiero

b tał,„TEA СЕр
5. 16).
Tak o sobie mówi Józef Flawiusz,

pasmo różnych wojen tak zewnętrz- historyk żydowski, przedstawiając

nych jak i wewnętrznyc
mieli żydzi
zwalczali się. wzajemnie.

* nych. Jeśli nie dalsze losy swego narodu jako roz-
nieprzyjaciela obcego, paczliwą wojnę, ale zarazem zaśle-

Dosyć pienie, prowadzące do nieunikn'o-

wspomnieć, że mieli tylko trzech nej zguby wskutek nietylko przemoż
królów, którzy
narodem. Po

państwowo destrukcyjny,
dzimy szczególniej za czasów ich

ostatnich panujących z rodu Macha-
beuszów, kiedy dwaj bracia walczą- |u ż
cy o koronę, udają się do wodza
rzymskiego Pompejusza (63 przed

Chrystusem) a przybywa tam nadto
stron. ludowe, nie chcące żadne-
go z nich, tylko proszące, by mogło
żyć spokojnie pod rządami arcykap-
łana (Antiquitates XIV. 3. 2.). Zda-|

wałoby się, że te ustawiczne wojny

powinny wytworzyć w tym narodzie

ducha bohaterstwa i męstwa. Istot-

mie bohaterstwo było, ale tylko u
poszczególnych jednostek, które

czasami porywały naród do nadzwy-
czajnych wysiłków. Częśc ej jednak

naród z pola bitwy uciekał,
Szczycą się się słusznie żydzi

swoimi Machabeuszami, dając
nich nazwę 6woim organizacjom

sportowym „Makab:”, jest to jedna

z najwięcej bohaterskich kart histo-

rii żydowskiej. Lecz i tu widzimy

masową dezercję z pola bitwy.

Przy ogólnym podniesieniu du-

cha, wskutek zwycęstw Machabeu-

szów, wybrał się „Józef syn Zacha-

riasza i Azariasz hetman nad woj-

skiem i rozkazał tym, którzy byli w

wojsku jeśo i ciągnęli do Jamnii i

wyjechał Gerg'asz z miasta i mężo-

wie jego przeciwko nim ku bitwie, i

podali tył Józef i Azariasz aż do
granic żydowskiej ziemi i poległo
dnia onego z ludu izraelskiego ok

dwuch tysięcy mężówi stało się,

wielkie uciekanie, ludu”. ((L. Mach.

5. 58—60).
To uciekanie ludu było również

e śmierci Judasza Macha-
eusza, bo z trzech tysięcy jego do-

(borowych żołnierzy uciekło przed

samą bitwą 2.200, bo „ulękli się bar-

dzo i wiele ich z obozu umknęło i

mie zostało z nich jedno osiemset

mężów, lecz i ci namawiali wodza,

by ustąpił. Kiedy jednak Judasz nie

egł namowom, lecz natarł boha-

tersko na nieprzyjaciela i poległ „to

inni uciekli”. (I. Mach. 9. 4—18).

W. wojnie rzeciw Rzymowi,

kiedy zagrożony był byt narodu ży-

dowskiego cały naród ab 5

walki. Na pierwsze spotkanie nie- [e

przyjacielskiego wodza Wespazjana,

wysłano Józefa kapłana, faryzeusza,

jako naczelnego wodza do Galilei,

który przygotował stutysięczną ar-

mię i obwarowywal masta.

Lecz zanim przybył Wespazjan

do Galilei zgłosili się do niego miesz

Кайсу warownej twierdzy galilej-

skiej Seforis, prosząc o przysłanie

im załogi rzymskiej i ofiarując swe

usługi przeciw własnym współbra-

ciom. Seforis było największem mia-

stem Galilei i z natury warownem,

nadto przez Józefa obwarowanem.

(Bell, jud. III. 2. 4). Kiedy; zaś Rzy-

mianie wyruszyli przeciw żydom,

stutysięczna armia żydowska roz-

biegła się na wszystkie strony, za-

nim jeszcze zobaczyła nieprzyjacie-

la mie wiele tylko zostało na miej-

scu. (Bell. Jud. IIL. 7. 3).
„Śtrach wszystkich ogarnął. Ci

żydzi, którzy obozowali pod komen-

dą Józefa niedalego Seforis przy

mielście Gar's, zaledwie dowiedzieli

cię, że wojna do nich się zbliża, a

Rzymianie wkrótce z nimi się zetrą,

w dzikiej ucieczce rozbiegli się na

wszystkie strony, nie widząc nawet

swego przeciwnika i nie odważając

się na ę. Józef, przy którym

tylko niewielu z jego ludzi zostało,

widział dobrze, że z tą garstką nie

będzie mógł wystąpić przeciw nie-

przyjacielowi, a że się zarazem do-

wiedział, jak bardzo odwaga u ży-

dów opadła... postanowił chwilowo

uchodzić przed n'ebezpieczeństwem,

o ile tylko możliwe i uciekł następ-

nie z tymi, którzy mu pozostali wier-

z yberias. Jud. IL.

: Wespazjan uderzył na miasto|
Gabarę i zajął z miejsca, bo

łazł opuszczonem
ne. (BelL Jud. III. 7.
mieście Jotapacie mę przybył
Józef, stawili żydzi opór. Lecz po ja-

-<kimś czasie i stąd sam wódz z Się
żonego miasta chciał uciekać z naj-

je zna-

oło

anowali nad całym nej
: alomonie podzielili wskutek wewnętrznych walk i wza-

się na dwa królestwa, walczące czę- jemnego tęp.enia
«to ze sobą. Był to element zawsze partii nawet w oblężonej

jak to wi- mie. p

!
|

i

siły nieprzyjaciela, ile raczej

się trzech różnych
Jerozoli-

Ten duch rozkładowy społecznie

i destrukcyjny państwowo pozostał
ydów do dziś dnia.
Jak zdradzali swój naród i swoją

ojczyznę w chwili, kiedy jej losy się

ważyły w r. 67 po Chr., tak zdradzili
i Polskę w chwili jej największego

niebezpieczeństw”  szczególniej w

r. 1920.
„Niezapomniane będzie stanowi-

sko tych żydów, którzy witali armię
Bronsztejna - Trockiego manifesta-

cyjnie".

Wi czasie cofania się gen. Sz
tycki trzykrotnie przysylai doNa-
czelnego Dowództwa W. P. raporty
o zdradzie oficerów żydów, zaś pod
Radzyminem batalion wartowniczy,
składający się z żydów, przeszedł na
stronę bolszewików. Tego rodzaju

dki sprawiły, że minister Spr.
lojsk. Sosnkowski, wydał rozkaz

nieużywania żydów do służby polo-
wej i internowania w Jabłonnie. Po-
zatem z wyroku sądu doraźnego zo-
stał rozstrzelany za szpiegostwo
płocki rabin Chaim Szapira. Wresz-
cie wśród zbiegłych do Ślązka Gór-
nego, a następnie wydanych wła-
dzom polskich dezerterów było 202,
w tem żydów 193, uchylających się
od poboru wojskowego 411 — w tem
żydów 398, działających na szkodę
Państwa Polskiego 328—żydów 325.
(Wacław Sobieski, Dzieje Polski Lat
Ostatnich, t. II; str. 232, Wydawni-

wł Zorza,Pk
zęstymi . y Iki, kied:

žydzi strzelali z okien, rzucali pd
natami lub leli wrzącą wodę na żoł-
nierzy polskch, przechodzących uli-
cami miast i miasteczek w czasie
chwilowego odwrotu. Tak

naprz. w Lidzie, gdzie zajęciu
znów tego miasteczka,S Po-
lacy dowódcy 41 p. p. Ignacemu
Qzięwiczowi pomordowanych i zma-
sakrowamych przez żydów żołnie-
rzy polskich wrzuconych do kloak.

ielkim upomnieniem dla każ-
dego Rządu Polskiego a szczególniej
dla Naczelnego Wodza powinnybyć!
komunikaty sztabu generalnegoNa-
czelnego Dowództwa, które donosi-
ły z dn. 19 sierpnia 1920 r.: |

„W Siedlcach wzięto do niewoli
uzbrojony ochotniczy oddział żydow
ski, rekrutujący się z miejscowych
żydów + komunistów”. |
Komunikat z d. 21 sierpnia 1920 г.̀
„Stwierdzono iż w rejonie Du-

bienki walczy po stronie bolsze-
wickiej oddział ochotniczy żydowski
z Włodawy”.
Komunikat z d. 24 sierpnia 1920 r.
„Po zajęciu przez pierwszą dywi-

zję legjonową w dniu 22 b, m. Białe-
gostoku, trwały w samem mieście
jeszcze przez 20 godzin zaciekłe
walki uliczne z przybyłą z Grodna
53-ą dywizją sowiecką i miejscową
ludnością żydowską, która wydatnie

byłozasilała: szeregi bolszewickie”.

 

przegląd elsportewy woj. wschodnich © r. 1936
Czyżby polepszenie się stanu gospodzrczego Kresów .Wschosdnich?

dech-9

Źródła urzędowe w sprawie ob-
rotu towarowego wykazują, że sy-

tuacja gospodarcza województw

wschodnch nieznacznie polepsza

się, a zwłaszcza w roku ub. zwięk-
szył się eksport tych ziem.

Z zebranych informacyj mołżna

następująco zobrazować wspomnia-

ny postęp i poprawę sytuacji gospo-

darczej na terenie województw: wi-

leńskiego, nowogródzkiego, polesk:e
go i częściowo białostockiego w
1936-ym roku.

Podstawowymi artykułami gospo-
darki jest drzewo, przemysł lniar-

ski, garbarski, włókienniczy oraz
„artykuły drugorzędne”, jak grzyby,
zioła, sierść, kości, ogórki, jagody,
miód, raki itp.

W zalkresie gospodarki drzewnej |
ma pierwszy plan wybił się przemys
dyktowy, który w ciągu ub. roku
zwiększył stan zatrudnienia do 6
tys. robotników, zaś produkcję do
140 tys. m3.

- Eksport dykty w ciągu ub. roku
obsłużył różne kraje świata. Tak re-
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100°га

H skarpetki, bieliznę z własnej pracown

Wszystko najlepszej jakości w wielki

EIFEJEJEIEIEJEJEJEJEJEJE

Rzucił się pod pociąg z powod

   

   
  

kordowego i gwałtownego rozwoju,
jalk przemysł dyłkty, nie osiągnął ža-
den inny przemysł w ciągu 1936 r.

Rok 1937 również zapowiada się
w tej dziedzinie pomyślnie. Poważ-

nym zbytem cieszy się drewno so-

snowe z Wileńszczyzny. Sosna wi-
leńska jest wyłsoko ceniona na ryn-

kach zagranicznych. Tartaki wileń-

skie posiadają poważne zamówienia

z jednej z największych firm drzew-

nych w Londynie, zaopatrywująca
rynki światowe w sosnę wileńską.

Wysokie gatunki sosny wileńskiej
co do ceny nie ustępują cenom fiń-,
skim, szwedzkim i rosyjskim.

a
NAJWIĘCEJ UPORCZYWE

ZAPARCIE
leczą bko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.
Pudełko, zawierające 30 pigułek —

zł. 2.50.
Do nabycia wewszystk. aptekach.
Wystrzegać się ialsyfikatów, Zwra-
cać uwagę naoryginalne opakowa-

nie z „Cauvin-Paris“.

zadowoleniał—gwarantuje Panom

J. KŁODECK
polecając na karnawał:

koszule frakowe, jedwabne, najmodn.

РЕРУЕ ЕЕЕ

ZAMKOWA 17 a
tei. 9-28 kl

krawaty, szale, chustki, rękawiczki,

i pierwszorz. wykonanie i t. d. į t. d.

m wyborze po cenach przystępnych

FEFFEFEFEFEECEJE.

zawodu miłosnego
WOŁKOWYSK. Na szlaku kole-

jowym Wołkowysk — Zelwa rzucił
się pod pociąś osobowy Piotr Dąuk-
sza (lat 26), mieszkaniec wsi Wej-

szyce, pow. wołkowyskiego, c

RABUNEK MILIONA FRANKÓW

 
przez siły zbroj-'

1). Dopiero w:
  
  

sząc śmierć na. miejscu. Znaleziono

przy nim list, w którym aje jako
powód samobójstwa  n.eporozumie-
nia rodzinne i miłosne. į

pono-'

Z AMBULANSU POCZTOWEGO.

że

W okolicach Nicei dokonano niezwykle zuchwał bandycki

SAsia pasi aamaS ga ków „pna na —
Zprawej —urzędnikpocztowy, którego zabdli bandyci.

port sosny wileńskiej w ciągu ub.

roku był wyższy o 20%/0 od 1935 r.

Dzięki sprawniejszej organizacji

handlu Inem, w ub. roku zanotowa-

no nadspodziewane wyniki w zakre-

sie wywozu Inu. W, 1936 r. wywie-

ziono z terenu Wileńsk.ej Izby oko-

ło 15 tys. tonn lnu przy wysokich

cenach.
Zaznaczyć należy, iż len wileń-

ski cieszy się popytem na rynkach

zagranicznych. Wywiezionoby znacz

nie więcej, gdyby nie klęska posu-

chy i nieurodzaju lnu. ь

Tak zw. „artykuty drugorzędne

"też miały znacznie większy zbyt.

Grzybów wywieziono do państw

| europejskich z górą 400 tys. klg. i

150 tys. klg, do 0. 5. А. :

| Również eksport ziół leczniczych

| wykazał znaczny wzrost w stosunku

|do lat poprzednich. Wywieziono do

Anglii, Niemiec, Belgii, Czechosło-

|wacji, Francji i Szwajcarii około

‘75 tys. klg. różnych ziół. ы

* | Raków wywieziono Milka mili.

ba do Niemiec i z górą 10 mil. do

innych państw. |

i Bieport szczeciny zwiększył się

do Anglii, Szwecji i Belgii, gdzie

wywieziono z górą 10 tys. klg. |

Przemysł garbarski miał również

ożywione obroty. Wysłano aa

cę przeważnie via " )

tys. sztuk surowych skór cielęcych i

większe transporty skór wiewiór-

czych i Iisich.
Poważne zamówienia uskutecz-

nili fabrykanci rękawiczek skórza-

nych. Na rynki zagraniczne, a prze”

ważnie angielski i szwajcarski wy*

słano i sprzedano na sumęokoło600

tys. zł.

Zamówienia m y być o wiele

gdyby nie dewaluacja fran-

ka francuskiego
oraz lira włoskiego, które spowodo-

wały znaczną obniżkę cen na ręka-

jwiczki z innych krajów,co do któ-|

|rych rękawicznicy  wileńscy mie

mogli dostosować się i zmuszeni byli;

zrezygnować narazie. z pewnych|

rynków zbytu. ! |

Uporządkowany ośrodek przemy-|

słowy Białystok — obsługuje z coraz'

większym powodzeniem rynki Dale-|

kiego Wschodu, Afryki, Syrii i t. d.;

Produkcja tego ośrodka z roku na;

|rok wzrasta i w 1936 r. doszła do:

9 mil. klg.

| W grupie „artykułów drugorzęd-

nych” na czołowe miejsce wybijają;

|
!
i
|

|
1

i
|

i

się wędliny kresowe, miód, gęsi i!

ik 3drób.
a zakończenie jeszcze kilka)

cyfr świadczących, że gospodarka,

kresowa lepiej się rozwija.Mianowi-|

cie, naładunek na rzekach wzrósł w;

porównaniu z ostatniemi 5-ma lata-

mi o 56 proc., ruch osobowy na ko- i

lejach w porównaniu z 1935 r.

wzrósł o 7 proc., intensywność ruchu

na poczcie w różn

proc. (te ostatnie dane nie są ścisłe,

a obliczone i podane dla informacji

według obliczeń prowizorycznych).

Słowem Kresy Wschodnie ožy-

wiają i rozwijają się. Nowy rok ma

p:dla za wschod-

nich przynieść jeszcze znaczniej

rawę w dziedzinie para i

Sed według obliczeń kierowni-

czych czynników gospodarczych. (h) 

|ibionych najwyższymi orderami

Ryga przeszło 70 |

i szwajcarskiego!

|pod przysięgą zezn

h działach o 35 zgubę

zy żydzi są dezerierami?
Wdzimy zatem, że żydostwo ja-

kim było w Palestynie takim zostało

iw Polsce. W chwili kiedy dla ży-

dów w ich ojczyźnie zawisło pa

nie: być albo nie być, zdradzali ży-

dzi swoich wodzów i swój naród

przechodząc na stronę wrogów,

walczyli przeciwko swoim lub ma-

sowo z placu boju dezerterowali,

podobnie również czynili i wPolsce

w chwili jej zagrożonego bytu. |

Dziwnym zbiegiem okoliczności

pięciu braciom chabejskim mo-

žemy przeciwstawić pieciu żydów

bohaterów z Armii Polskiej, ozdo-
bojo-

wymi, którzy wystąpili przeciwko

zarzutowi postawionemu w Sejmie

przez posła Budzyńskiego, że żydzi

są dezerterami i wyzwali go na po”

jedynek, kiedy jednak wezwanie

przyjął, oświadczyli, że osobiście

nie czują się obrażonymi. :

Wyjątki wszędzie się znajdują.

Zresztą rebe Thon |pri że w

walce z Arabami w Palestyn'e „my

sami im niestety nie przeszkadzamy,

bo nam patriarcha Izaak odebrał si-

łę pięści i zostawił nam zaledwie

tylko p Przestańmy krzyczeć, a

sikoro bić się nie umiemy, to chyba

pozostaliśmy bez broni”. Czy tak?

Otóż tak nie jest. Właśnie w wy-

padku naszych kuzynów mamy w

zanadrzu jedną broń, która może

faktycznie zdziałać cuda, ale byśmy

się nią posługiwali jaknajszybciej w

bardzo wielkie jilości.

Bronią tą jest pieniądz, dosłow-

nie pieniądz. (Trybuna Narodowa.

Tygodnik. Organ rewizjonizmu 6jo-

nistyczneęgo Nr. 18 z dn. 18 maja

1936 r. Kraków, str. 4 „Odpowiedź

słabych” cytuje z wielk'em oburze-

niem powyższe słowa rabina Thona

z jego artykułu „Nasza odpowiedź

Arabom' umieszczonego w Naszym

Dzienniku).

Rebe Thon znał swoich dobrze

i najlepiej ich scharakteryzował.Nie!

gorszą pod wz$ślędem bo'owego u-

sposobienia charakterystykę żydów.

podaje w talmudzie rabin Johanan,

który w imieniu ludzi z Jeruzalem

powiedział: „Jeśli idziesz na wojnę,

to nie idź najpierw tylko naostatku,

abyś najpierw mógłpowrócić do do-

mu”. (Pesachim 113-aj.

W. tłomaczeniu Goldschmidta jest

wyjaśnienie „przyucieczce” widocz-

nie uważa się, że wojowanie łączy

się ściśle z uciekaniem.

Nie mniej charakterystycznymi

co do wojowniczości żoinierza ży-

dowskiego są mowy w jakich doda-

wano odwagi wojsku na placu boju

według Talmudu: PER

„Nie będzie serce wasze bojaźli-

we, nie bójcie się, nia bądźcie prze-

rażeni, nie drżyjcie” (Sota 42-a42-b)

Mimo tego rodzaju mów uważa-

no zaA ai L

h z placu boju, by nie sialipani-

kiwśród innych. A jako normęko-

go usunąć, a kogo zatrzymać na pla-

cu ju podano: „Jeśli słyszy

dźwięk trąb rogowych i drży, łoskot

tarcz i truchleje, ysk mieczów z

trwogi woda mu płynie po udach, on

ma się wrócić... bo napisano: aby nie

sprawił iżby serca jego braci tak

stopniały jak. jego” (Sota 44-b).

Oddając jednak każdemu co mu

się należy za jego męstwo, wyznać

mtisimy, że przeciw faktom nie ma

argumentów. х

Żyd oprócz tego, Że był i jest
więcej ponadto na

do dezercji wa
1

szkodę niž na obronę państwa dzia-

jego królowi z rodu Has-

moneuszów począwszy Od Jana Hir-

Ikana (od 135 do 104 r. przedChryst.)

posługiwali się wojskiem najemnem,

a nie żydowskiem, bo muwidocznie

nie dowierzali, — Jeśli nadto ko-

munizm jako działalność wywroto-

wa jest zdradą stanu, „zdradą rze-

ciwko' państwu i ustrojow! łecz-

nemu, to wśródaresztowanych nio

unistów jest 98 proc. żydów,j

me aA Okrę

gowym w Warszawie, omisarz po-

fieji Landenburski, w Г. 1935 (flu-

strowany Kurier Codzienny z dn. 17

Nr. 76).marca 1935 r. :

Z tych więc przesłanek Rząd jak.

i Naród Polski musizawczasu odpo-

wiednie wyprowadzić wnioski, jeśli

nie chce swoją biernością na własną

pracować. й 4

Nie tylko uprzywilejowaniu ale

iM aenaiajia żydów w Polsce

mugi się kres położyć.Przecież zdro

wy rozum mówi, że nie można na

równi stawiać tych, którzywłasnem

życiem bronili Ojczyzny ztymi;któ-

rzy na jejszkodędziałali luż c wię-

cej w chwili krytycznej łączył się z

jej wrogami i przeciw niejwalczyli

tai. To też



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół pogoda słoneczna, rano miej-

scami mgły.
Na Wileńszczyźnie i w górach umiar-

kowany, pozatem lekki mróz.
Słabe wiatry północne.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W kościele św. Katarzyny w

dniu 13 stycznia przypada dzień nie-

ustającej Adoracji Najśw. Sakramen-
tu. Niechże ten dzień skupi liczne

zastępy, wiernych u stóp Chrystusa
Eucharystycznego w intencji upro-
szenia dia ciężko dotkniętego cho-
robą Ojca Świętego.

Z MIASTA.

— Wycieczka Zw. Pr. Turystycz-

nej. Dziś o godz. 12-ej wyruszy z

ogródka przed Bazyliką wycieczka
Zw. Propagandy Turystycznej pod

hasłem „Wilnianie, poznajcie Wilno”
do gazowni miejskiej,

SPRAWY MIEJSKIE.
—Spis nieruchomości, Centralne

Biuro Statystyczne m. Wilna komu-
nikuje, że rozpoczęty w dniu 15 gru-

dnia ub. roku spis mieszkań łącznie

ze spisem nieruchomości, budynków,

lokali i mieszkańców według zawo-

dów, ma przebieg normalny.
Spisano dotychczas dzielnicę Zwie- ;

rzyniec, na wykończeniu są Sn.pisz-

iki i Antokol, rozpoczęto zaś spisyy

wanie dzielnicy Zarzecznej. W. akcji

spisowej zatrudnionych było 179 o-

sób, które spisały 2.088 nierucho-!
mości i 7.551 mieszkań (ogółem w

Wilnie jest 9.214 nieruchomości o

47.454 lokalach, w tym 39.943 za-

mieszkiwanych).
Centr. Biuro Statystyczne prosi

właścicieli nieruchomości oraz m:e-

szkań o nierobienie trudności spisu-

jącym. Celem spisu jest zbadanie

kwestii mieszkaniowej w Wilnie ze

względu na pojemność, warunki i
potrzeby, mieszkań.
— Budżet na rok 1937/38 jest już

został rozesłany członkom Magistra-
tu. W. najbliższych dniach wejdzie
budżet pod obrady Magistratu, po-
czym rozpoczną się obrady Komisji
Finansowej i Rady Miejskiej.

W. r. b. budżet będzie prawdo-
podobnie uchwalony, w terminie wła-
ściwym, t. zn. przed 1-ym kwietnia,
— Posiedzenie Rady Miejskiej

wyznaczone zostało na czwartek,
dn. 14-50 bm. Na porządku dziėn-
nym znajdują się poprawki do prze-
pisów sanitarno-porządkowych, prze-
pisy o zaopatrywaniu ludności w wo-
dę i usuwaniu nieczysiości wraz z
‘агуйа opłat, projekt kanalizacji
Wielkiego Wilna oraz wybory przed-
stawicieli do Tow. Targów Północ-
nych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Gwiazdka dla dzieci członków

Związku pracowników miejskich m.
Wilna. Dziś, w niedzielę, o godz. 12
w południe w teatrze na Pohulance
odbędzie -się dorocznym zwyczajem
gwiazdka dla dzieci członków Związ-
ku pracowników miejskich. -W pro-
gramie barwna bajka p. t. „Kot w
butach”, poczem.rozdane będą dzie-
ciom paczki z łakociami.

SPRAWY ROBOTNICZE.
—Chrześcijański Związek Zawo-

dowy Szewców w Wilnie zawiada-

mia, że w dniu 11 b. m., o godzinie
19-ej, w sali przy ul. Metropolitalnej
1, odbędzie się Walne Zgromadzenie
Szewców, na którym będzie oma-

wiana sprawa Spółdzielni szewckiej,
bezrobocia i organizacji. Ze wzglę-

"du na doniosłość spraw, koledzy:
stawcie s'ę jak najliczniej i punk-
tualnie.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zaginął szyld dr. Segala. W nocy z

7 na 8 bm. nieznani sprawcy ze ściany do-

„mu Nr, 17 przy ul. Portowej zerwali szyld

z napisem „Dr. med. M. Segal, choroby we-

przez Zarząd Miasta opracowany i,wnętrzne”, wartości zł. 15.

 

ARNO ALEKSANDER.

FANATY
Powieść współczesna.

5

K

Adaptacja Eugeniusza Bałuzkiego.

Spojrzenie na zegarek przekona-
ło Jarowego, że się zbliża godzina
herbaty wieczornej. Jakoś się stało,
że wypijał swoją szklankę zawsze o
ósmejw towarzystwie panny Naty i
jej matki, Właściwe Jarowy wie-
idzial, @е to się nie stało „samo przez
się”, lecz o tym wolał nie myśleć.
W rzeczywistości szukał zbliżenia z
właścicielką mieszkania i jej córką,
zdawało mu się, że godzinna poga-
wędka z nimi była najlepszym i naj-
przyjemniejszym wypoczynkiem po
całodziennej nerwowej i wyczerpu-
jącej pracy.
Z westchnieniem ulgi złożył akta,

schował teczkę do szuflady biurka,
poprawił przed lustrem włosy i kra-
wat, stwierdzając z pewnym zdu-
mieniem, że się udaje na tę herbatkę
w_ nastroju niemal świątecznym...
"Natalia? Czy jej to ma do zawdzię-
czenia? Nie, wszak się zaręczyła,

kowska, gdy spostrzegła,
jąc Jarowy spojrzał na czwarte na-
krycie, į
— Može przeszkodzilem paniom?

— zapytał uprzejmie, — Mogę wy-
pić herbatę w swoim pokoju...
— Ależ nie, proszę pana! — za-

przeczyła szczerze. — Ludwik się
bardzo ucieszy, jeśli będzie mógł par
na zapoznać. Prawida, Nato?

Dziewczyna skinęła głową. Spoj-
rzenie miała niepewne i jak gdyby
zakłopotane.
— Oczywiście,

powiedziała cicho.
— No to doskonale — zauważył

Jarowy. — Będzie mi bardzo przy-
jemn'e spotkać się wreszcie z na-
rzeczonym panny Naty,
— To jest ogromnie miły i po-

rządny człowiek — rzekła Miyn-
czakowska, kładąc na te słowa nie-
spodziewany, a osobliwy nacisk, jak

mamusiu — od-

 Jest narzeczoną Ludwika Bundera,
Szkoda, ale tego, niestety, już się
nie da zmienić. ,
— Spodziewamy się dziś Ludwi-

ka — powiedziała pani Młyncza-

gdyby chciała z góry odeprzeć mo-
żliwe, ataki na przyszłego zięcia,

Jarowyj spojrzał ze zdziwieniem.
Czyżby ta poczciwa kobieta wyczu-

 

WYPADKI.
— Przestraszony koń dorožkarski tra-'

| tuje przechodnia. Na ul. Nowogródzkiej |
koń dorożkarski spłoszył się huku motoru

autobusowego i począł galopować, zrzuca- ;

|

jąc z kozła dorożkarza, w kierunku ul. Za-|

walnej. Koło ul. Nowogródzkiej koń wpadł

па przechodzącego Józefa Grygadisa (Stro-

"ma 1), który, uderzony. .w_ twarz, padł na

| bruk, dorożka zaś ponim przejechała. Cięż-

| ko pokaleczonego Grygadisa, ze złamanymi

|nogami, pogotowie ratunkowe przewiozło

do szpitala miejskiego. (h)

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 12-ej w poł. przedstawienie bajki

W. Dobaczewskiej „Kot w butach* zaku-

pione przez Zarząd Miejski w Wilnie.

Wszystkie bilety sprzedane. )

Popoludniu ©, godz. 4.15 po cenachpro- 1

pagandowych — po raz ostatni komedia

„Był sobie więzień' z dyr. Szpakiewiczem

w roli tytułowej. й

Wieczorem o godz. 8.15 powtórzenie

komedii Stanisława Dobrzańskiego „Żoł-.
nierz królowej Madagaskaru" uświetnionej

występem znakomitej artystki scen  pol-

skich _Nuny  Młodziejowskiej-Szczurkiewi-

czowej — z p. Wołłejką w popisowej roli,

tytułowej.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Występy

Zofii Lubiczówny, „Przygoda w Grand Ho-

telu*, Dziś w dalszym ciągu „Przygoda w
Grand Hotelu', Początek o g. 8.15 w.

— Rewia Noworoczna. Dziś o g. 4 pp.

po cenach propagandowych grana będzie
Rewia Noworoczna.

— Dzisiej przedstawienie dla dzieci |
w „Lutni*. Dziś o godz. 12.15 w poł. (od 20|
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wszystko .niezbyt „przychylne п
wienie w stosunku do Bundera?. .

«— Bardzo lubię -takich. ludzi —
odpowiedział poważnie i. wložyt
sobie cukru do herbaty. — Przy-
jemnie z nimi obcować i zawsze się
można czegoś nauczyć...

Słuszna uwaga oświadczyła
spokojnie Młynczakowska, — Prze-|

i!

wielu rzeczy možna się nauczyč. i
— A jakie jest pani zdanie, pan-

no Nato? — zapytał Jarowy, zwra-
| cając się do dziewczyny.

Takie samo, oczywišciei —i
odpowiedziala z nienaturalnym  po-|
špiechem i przysunęła dońszklaną |
tacę z ciastem. — Proszę... !
— Nata jest jeszcze za młoda, I

aby mogła ocenić takiego człowie-;
ka — odparła pouczająco Młyncza-
kowska. — Te zalety kobieta za-!
czyna rozumieć później, gdy, się!
przekona że oddała swoje szczęście;
w pewne ręce. Zresztą nie mam te-|
go Nacie za złe, bo sama byłam mło-
da i wiem, że w tym wieku o czym
innym się myśli.

Ostatnie zdania wypowiedziała!
nieco podnieconym głosem, z czego
można było wywnioskować, że ten
temat był poruszany często. j

Natalia zarumieniła się, wstała z
wymuszonym pośpiechem, gdy. w!
przedpokoju rozległ się dzwonek, i
wyszła otworzyć drzwi.

 

 nasta-| sty młodzieniec.

j powiedzieć,

 

 

 

gr.) widowisko dla dzieci W. Stanisław-
skiej  „Porwane dziecko”, z radosną

gwiazdką w obrazie ostatnim.
— Teatr Artystyczno-Literacki „No-

wości*, Dziś ostatnie trzy razy (4, 6.30 i

9.15) rewia p. t. „Miłość w paragrafach“,

Ceny zwyczajne. Szczegóły w afiszach.

— „Noc przed bitwą* — („Veile d'ar-
mes“). — -Oto zdania prasy zagranicznej o

filmie „Noc przed bitwą”:

Paris Soir: „...To jest duży, bardzo du-

ży sukces dla kinematografji francuskiej..."

Paris Midi: „„„Jedna z najpiękniejszych

sytuacyj dramatycznych, jakie kiedykolwiek

istniały..." (—) Paul Reboux.

Le Soir de Bruxelles: ,...Veille d'ar-

mes, to jest coś więcej, niż dobry film, to

jest dzieło sztuki...”

Z za kotar studio
Koncert chóru Eryano w radio,

Setki audycyj z płyt spopularyzowały

w Polsce lwowski zespół  revellersów

„Chór Eryano"; dn. 11 stycznia o godz.
21,35 usłyszą radiosłuchacze zespół ten nie

z płyt lecz ze studia lwowskiego. W pro-
gramie audycji najnowsze piosenki: „Balla-

da o błędnym rycerzu”, Nokturn, Serena-

da, Tango Jugosłowiańskie i wiele innych

melodyjnych utworów.

Radiowy wieczór literacki
poświęcony Edwardowi Porębowiczowi.
„ Edward Porębowicz jest jednym z bar-

dzo' nielicznych tłumaczów, których przy-
kłady stoją co do wartości literackiej na

równi z oryginalnymi utworami. Jego tłu-

maczenia z literatur romańskich i germań-

skich zyskały sobie sławę w całym świecie

literackim. Dn. 11 stycznia o godz. 21.00
poświęca Polskie Radio twórczości Edwar-

dreszczach,łamaniuw
kościach doznaje się ulgi,
zażywające tabletek Togal.

*

„Togal powoduje spadek
orączki i uśmierza bóle.

— Pan Ludwik Bunder — przed-
stawiła Młynczakowska — pan ko-
misarz Jarowy.

Bumder uśmiechnął się i zama-
szyście potrząsnął za rękę Jaro-
wi
— Bardzo mi przyjemnie. Mam

nadzieję, że pan się dobrze u nas
że siada- konałam się nieraz, że od Ludwika|czuje...

Nie czekał na owiedź Jaro-
wego, jak gdyby te słowa zawierały
wszystko, co w tym wypadku uwa-
żał za stosowne oświadczyć, Usiadł
na swoje miejsce, wyjął z kółka ser-
wetkę, leżącą przy jego nakryciu i
zabrał się do jedzenia.
— Co nowego? — zapytała u-

przejmie Mitynczakowska.
sprawy dziś poszły?
 — -Żle — uciął. Nasypał cukru

do herbaty i zamieszał ją halašli-
wie. — Kluczykowie przynieśli ko-
morne?
— Nie, jeszcze nie mają pienię-

dzy. ; Ę ё
——'Nie mają pieniędzył...Niema-

ją pieniędzy! — powtórzył podraż-
nionym głosem. — Każdy tak mówi,

jeśli nie chce płacić, ale dla nas nikt
mie ma względów! Mama mogła im

że jutro podam o eks-
misję: >
— Ludku! — zawołała błagalnie

Natalia, — Przecież to' są biedacy,
rótce donaprawdę nie mają pieniędzy...

ła intuicyjnie jego myśli i mimo stołowego wkroczył wysoki barczy- ', —'W takim razie niech nie wy-

Jak)

 
da Porębowicza wieczór literacki. Po sło-

wie wstępnym, które wygłosi przed war-

szawskim mikrofonem znakomity poeta, Le-
opold Staff, nadane zostaną ze Lwowa re-

cytacje przekładów Porębowicza z „Don

Juana“ Byrona i „Piekła” — Dantego.

Utwory recytować będą artyści teatrów

miejskich we Lwowie: Malinowicz. Stra-
chowski i Stępowski. Ilustracja muzyczna

Jerzego Kołaczkowskiego.

Stefan Aszkenaze solista koncertu
Radiowego.

W koncercie poniedziałkowym, dn. 11
stycznia o godz. 22.00: w wykonaniu Orkie-

stry Symfonicznej pod dyr. G. Fitelberga
wystąpi jako solista znany pianista polski,

Stefan Aszkenaze. Artysta ten, który stale

przebywa w Brukseli cieszy się dużym u-

zagranicą; niedawno wystąpił

, Aszkenaze w rozgłośni londyńskiej z cy-

| klem wieczorów chopinowskich. W  Pol-
skim Radio artysta odegra koncert B-Dur
Mozarta, W części symfonicznej koncertu

— dwa fragmenty z Suity Orkiestrowej

Woytowicza oraz Ravela „Rapsodia hisz-

pańska”,

Polskie Radio„Wilno
Niedziela, dnia 10 stycznia 1937 r.

8.00: Sygnał czasu i kolęda. Audycja

dla wsi. Muzyka poranna. Rozmaitości rol-

nicze. Muzyka. Dziennik poranny, Nabożeń-
stwo z Łodzi. Płyty, 11.57: Czas i hejnał,
12.03: Koncert rozrywkowy. 13.00: Życie

kult, miasta i prowincji. 13.12: D. c. kon-
certu rozrywkowego. 14.00: Mecz bokser-

ski Warszawa — Oslo transmisja. 14,30:

1000 taktów muzyki — zespół St. Racho-
nia. 15,30: Audycja dla wsi. 16.00: Koncert
reklamowy. 16.05: „Śmiej myśleć”, odczyt.
16.20: Trzecie i ostatnie drzwi — słucho-
wisko. 17.00: Koncert symfoniczny. 17.55:

Pogadanka aktualna. 18.05: D. c. koncertu.

19.00: Urok książki — szkic literacki. 19.20:

Godzina życzeń. 20.20: Wiadomości sporto-

we. 20.35: Wil, wiad. sportowe, 20.40:
Przegląd polityczny. 20.50: Dziennik wie-

czorny. 21.00; Wesoła lwowska fala. 21,30:

Utwory skrzypcowe odegra W. Kochański.
22,00: Koncert ork. T. Seredyńskiego. 22,55:
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.

znaniem

 
'najmują takiego drogiego mieszka-
nia — odparł niewzruszenie, — Mo-
'je jest znacznie skromniejsze,
zawsze na czas płacę komorne.

Zaczekajmy jeszcze dwa tygo-
dnie — odezwała się Miłynczakkow-
ska. — Na pewno zapłacą...

Nie będziemy czekali — po-
stanowił Bunder i zwrócił się do
dziewczyny: — Nato, zagraj nam
coś. Państwo już są po herbacie, a
ja tam swojej dokończę.

Wszyscy przeszli do saloniku,
dziewczyna usiadła posłusznie do
pianina. Lecz niei grała. Otworzyła
wielko i patrzyła zamyślonym, tro-

jchę smutnym wzrokiem na czarne i
| białe klawisze.

Nastąpiło kłopotliwe: milczenie.
Tylko Bunder tym się nie przejmo-
wał — zagłębił się w wygodnym fo-
telu i zapalił papierosa.
— Proszę pani — zwrócił się Ja-

irowy do Młynczakowskiej — mam
wrażenie, że tę sprawę można za-
łatwić ku obustronnej zgodzie: pani
może porozmawiać jutro z lokatora-
mi, a potem dać odpowiedź panu
Bunderowi...

Młody człowiek poruszył się nie-
cierpliwie i odsunął popielniczkę z
rozmyślnym hałasem.
— Tu nie ma się nad czym za-

stanawiać, panie... hm... komisarzu.
Będzie, jak powiedziałem i już.

Poza formą — ton był więcej niż
arogancki, (C. d. n.)

ale
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Podaje się do łaskswej wiadomości P. T. Sz. Publiczności, ze uzyskallšmy

wyłączne prawo demonstrowania w najżliższych terminach następ. filmów:

Pan minister tańczy*wizówna”
Chluba Polski, Genialny Mistrz

Ignacy PaderewSki (mx sonata Księżycowa”flmie „Sonata Księżycowa”

Nej iai 66 wyk łrowicie w ko
pipa „Ogród Allaha" rai natursinych

W rol. gł. Mariena DIETRICH i Charles Boyer i

Garry C00DET . zryaseie „STATEK KOMEGIANTÓW:
Jubileuszowy film wyt- Szampańskiwalc z GLADYS
w6:ni „Paremountu“ SWARTKOUT

маы film Królowa DŻUNJII „ oonorny Lawousegzotyczny

6

Dyrekcja Kino Teatru „H E L l 0 S
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Pie'wsza Polska
operetka filmowa

'Pocz. 0 g. 4-ej Žž
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Franciszka

GA AL
W KAPITALNEJ KOMEDII : 8

PANNA н1Е
SZOEKE SZAKALL i HansJARAY

Nad program: Piękny dodatek i aktualia

TY-KO D/I$ w NIEDZIELĘ 0 godz, 126 I 14-ej"
2SEANSE ULGOWE dla wsžystkich

Smosarska

jako „Barbara Radziwiłłówna” -

„OWOŚCI”

W "rolach
czołowych  

r  
 

 

Dziś wielka noworoczna, prezentująca cały nowozdan-
gażowany zespół w świetnym programie humoru, satyry i pikan-

p. „Miłość w paragrafach"
Malwano, tenor reprezentacyjnej operetki Warsz, wesoła trójka komików: Janusz
Ściwiarski, Janusz Doliaa i Al. Szpakowski, brawurowy balet J. Kaśmióskiego ówóz

atrakcje musichallowe 4 Mmillec.

PatiPatachon

LUDWISARSKA 4.

 

Skład nowegozespołu: Ina Wolska, cznrująca wodewilistka,

Poiskie Kino {

Š vIATOWID
Po raz pierwszy w Wilniei

Królowie humoru
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Pocz. seansów: 1, 430, 7.3), 10.3). Podczaswyświetlaniafilmu wstęp
na widownią wzbroniony. Wobec "ograniczonej Ilości seansów bilety

wg.nieśmiertelnego dziela3Williama SZEKSPIRĄ bada - WYCHO-

bezpłatne będą nieważne w ciągu calego czasu wyświetlania "filmu
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l POTRZEBNA
osoba uczciwa
pielęgnowania chorej.
Wyjazd na wieś, Do-

do  ; „wiedzieć się: Sołta-
+ * miska 6—1. —2

WAWCZYNI do 2
chłopców potrzebna
na wieś. Poważne re-
ferencje niezbędne.
W. _ Pohulanka 37
m. 1-a, od 2—3 pp.

382—2

Ogrodaik-r6laik
potrzebny do majątku
z odpowiednią reko-
mendacją. Adres: pocz-
ta Zodziszki maj. Tu-

najspanialszej SŁUŻĄCA

raz; wymagane świa-
dectwa. Garbarska 1,

służbę domową pole-
ca Wojew. Biuro Fun-
duszu Pracy, Poznań
ska 2. tel. 12-06,

+ ELEKTROMONTER
wodociągowy, ślusarz
4 palacz, poszukuje
pracy przy młynie, fa-
bryce, lub wožnego,
dozorcy, czy jakiej
innej. z. Bernardyński
„>, Hryhorowicz.
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palszczyzna,Bokszafskitykut już azdeslany.
= |Pilne! Zgl. sub „Pew-

\С |ność”
Bo 07 Wil", lub Stara
tować, do wszystkie- god:lz,
śo. potrzebna od za- >

Przedstawicjeli
ma województwa: wi-
leńskie i nowośgródt-
kie poszukuje fabry-
ka artykułów  foto-
graficznych w  Pol-
sce. Zgłoszenia z po-
daniem przebiegu do-
tychczasowej działal-
ności, referencje pro-
simy kierować do
„PAR“ Warszawa ul.
Bracka 17, pod 1,23.

WSPOLNIKA-CHRZ.
® udzial. zi. 1000 —,
dobrze  zabezpieczo-
nym, z ewent. łatwą
współpracą płatną po-
szukuje od N.R. ge-
neralne zastępstwo na
Polskę firmy wszech-
światowej — na bez-
konkurencyjny. powa-
żny i b.korzystny ar-

— do admin.

Ż Pomóżmy:
BLIŹNIMbiuro,

970+-+0000044404404474 140604444404464444004

HUMOR. $ (PRACA IO odzież, bieliznę, e-
TANIEC. | poszuńiw. Į|buwie I pościel__ dla
PIOSENKĄ. >ekaaakŁO010444>+a440 |pQWNEŻO  zubożałego

SENTYMENT. NAUCZYCIELKI, |pracownika  społecz-
t korepetytorki, wycho-|nego, znajdującego się

Rewa anie: wawczynie, bony i|w rozpaczliwym po-
wszelkiego rodzaju łożeniu, gorąco prosi

Instytut Caritas, Wi
no, Zamkows 8.

DWOJE DZIECI,
starszy 2-gl rok chory
sa gruźlicę kości, ва-

ma zachorowałam, sie _Paoa"się żeni
. 5 A H. Warsa. Piosenki. Jurandota: Lida Wysocka

Ni. Peas, lwy asi e Brodniewicz, Antoni Fertner, Zb. Rako-

43—2 2.giem dzieci” do Adeeeeainistraoji„Da.
Wi”:
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Ž SS . samana Q OBIADY dla
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= 1. „módne bal we i wizyt. lakiery p—— adis *'gtaszajcie sią
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Jużzrabatem noworocznym
PT Zegary, zegarki i budziki, stołowe

(Tiofe [i]) nakrycia, sztuóce. Wszelkie wyroby
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|. POKOJE Żwalna 11. wiiensxim'*
„e YIMĘ

cznia lub solidų > V 080080000860—>
„800ę na miesžkanie z
'caukowitym utrzyma-
niem, Zamkowa 14
m. 1, 320—4

1| Pokój.
do wynajęcia z wy-

z osobnym
wejsciem dla solidnej
osoby, z. Bernardyuski
iv. Oglądać od g 2
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- ; Aaa AD EE ы e pianino lub for- : o *

į i RZ Z> NARODOWĄ tepian. _ Belin 16 Student | 3 =
‘ z pierw:zorzędrym wykonaniem. Duma polskiego przemysłufortepianowego | e pian. y 6 ! © 2 u 8

| UL/(4 UN/WERSYTECKA Nr. 9 m 18 to instrumenty największejwPolsce fabryki SĄ m m, 21. —% 'u.S.B., fachowy kore- =: х = Z

ё Ceny konkurencyjne. ; fortepianów I:pianih ои ЧВ POPOWO ZAD 0 e igra m юzr. O ь i ‚ -
. aaura " > Jh KRADLI PRG" i SPRZEDAŻ PRZEZ LICYTACJĘ 'zyki i Chemii: Ceny u B — ©
Jedyną WSKAZ O w KĄ, k'ėrąsię przyjmuje | * A | |zbywających inwentarzy żywychimartwych przystępne. Zarzeczna e 8

> zedowoleniem įe:t... wska:6wka dokl:dnego czesu ;||Fabryka i Przedsta- ||(koni, krów, narzędzi i maszyn rolniczych) | 7 o ®
ŽEGARKA kupicnego lub neprzwi nego wiciel odbędzie się w folwarku Kuprianiszki (1/: į e A 4
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Szapena 9. ZY Z-k Św. Michalski!Nr.
„w Wlinie, uł. ZAMKOWA 12 (vis A vis Skopówki) :| —— mamam| ZARZĄD MAJĄTKU KUPRIANISZKI. 10 m. 2 „obok Kura-| CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
AŻ, ansis ‹ p » н З oa pP torjum Szkoln.) * STRONNICTWA NARODOWEGO?

e: a: ARC LASKEINIKIS  
 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18.CENY PRENUMERATY: miesięcznie, s odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 i 7 i. lo ž ą El. 2 gr. 50, kwartalni łŁ 7 gr. 50, + 6—
CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem.i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. |— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. ORIG: odbówaia w dziale susii =
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0.25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Zaogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne о 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega sobie

prawo rmiany terminu druku ogłosreń | nie przyjmuje zactraeżeń miejsca.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa'1..

   


