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Włochy ostrzegają Europe
przed zaostrzaniem sytuacji

RZYM. (Pat). Dzisiejszy apel do d'ltalia" nastąpiła bezpośrednio po słowa, poświęcone młodzieży

młodzieży europejskiej, ogłoszony w londyńskich rozmowach, przeprowa- denckiej Paryża i Brukseli. Słowate|
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Ferdynand Goetel wybrany
sAkademikiem Literatury

_ WARSZAWA. (Pat). W, dniu 2 Wrażenia z pobytu w Azjii z
iutego 1936 r. odbyło się zebranie powrotu do Europy opisał w książ-

stu- Poiskiej Akademji Literatury. 'ce „Przez Płonący Wschód” (1921).
Podczas  posiedzenią wybrano W; r. 1923 wydaje „Kar Chat", opo-

„Popolo d'ltalia" komentowanyjest dzonych w Londynie przez ambasa-

w następujący sposób w tutejszych dora Grandiego z min. Edenem i
kołach prasowych: |podsekretarzem stanu Vansitiartem

Nie poraz pierwszy W: dlatego odnosi się 'wrażenie, że
Wielkiej Rady faszystowskiej, zbie-Irozmowy te nie doprowadziły do
rającej się dziś wieczorem, zostało |pozytywnych wyników. Również
poprzedzone propagandowym  arty- |dzisiejsze półurzędowe  oświadcze-

kułem prasowym, podobne było wy- |nie, złożone w ministerstwie prasy i

stąpienie „Popolo d'Italia“, poświę- |propagandy, stwierdzające, że w
cone aktualnym zagadnieniom imię-|Europie miemożna dostrzec przy-
dzynarodowym, dnia 18 grudnia |błysków nadziei ma porozumienie,
1935 roku, to jest w dniu, gdy Wiel-|potwierdza panującą tu opinję, że
ka Rada faszystowska zająć się mia-|ogólna sytuacja nie uprawnia do
ła zbadaniem planu paryskiego. optymizmu. Z poszczególnych usię-

zdają się wskazywać, że odezwainowym  Akaaemikiem Literatury wiadanie na tie wspomnień zewscho

„— moglyby zwiększyć

skierowana zostałą przedewszyst-

kiem do młodzieży francuskiej i bel-
gijskiej, której pewien odłam nie-
jednokrotnie wypowiadał się i ma*

niiestował wyraznie przeciw  sank-
cjom. Jeśli zaś chodzi o słowa, gło-
szące, że sankoje naitowe doprowa-
dzą przez blokadę do wojny, to oce-
niane są one jako dowód, że i:
szyzm pragnie raz jeszcze prze-

strzec Łuropę i Genewę przed de-
cyzjami, kiore — zdaniem faszyzmu

niebezpie-
czeństwo koniliktu. Równocześnie

|jednak przypominają tu, że jeszcze
Dzisiejsza _ enuncjacja „Popoloipów odezwy na uwagę zasługują

Walki w Abisynji
ASMARA. (Pat). Specjalny ko- kalnym.

respondent P.A.T., który obecnie ASMARA. (Pat). Na froncie Ti-
objeżdża północny front włosko-abi- gre ożywiła się działalność lotnic-
syński, donosi, że zwiedził odcinek twa w obszarze Makalle, które wraż

|przed kilkoma dniami włoskie stery
półurzędowe zapewniały, że embar-

Igo naliowe byioby uważane przez
italję za akt szczególnie nieprzyja-
cieiski Dlatego też słowa o Zbliža-
jącej się wojnie uważane są za prze-

Ferdynanda Goetla. Wyboru dokona du, którym to utworem zdobywa so-
Ino zgodnie z paragratem 23 regula- bie duży rozgłos. Kolejno wydaje
'minu Polskiej Akaaemji Literatury zbiory nowel „Pątnik  Karapeta“,
większością 5/4 giosów obecnych. |„Ludzkość* (1925), „Humoreski“
| Ferdynand Goetei urodził się w (1927), wrażenia z podróży „kŁęgipt”,
r. 1890 w Suchej w Małopolsce.|„Wyspa na  Chmurnej Póinocy”
Ukończył szkołę średnią w Krako-|(1928j, powieści „Z Dnia na Dzień”
wie, Studjował architekturę w.i|(1916), „Serce Lodów* (1929), od-
Wiedniu, którą porzuca jednak, za-|znacziną państwową nagrodą  lite-
mierzając poświęcić się literaturze. racką za rok 1929, W. tymże roku
Uda;e się do Warszawy, lecz jako ukazuje się utwór dramatyczny
poddany austrjacki zosiaje w r. 1914!„Samuel Zborowski” W. r. 1930
internowany i wywieziony do Tur- wydaje „Podróż do Indyj*
Ikiestanu,

„„10-lecie djecezji częstochowskiej |
CZĘSTOCHOWA. (Pat). W. dniu skup Kubina. Przy wejściu do ko-

dzisiejszym w Częstochowie odbył ścioła powiłano ks. biskupa Kubinę
się uroczysty obchód 10-lecia dje- dźwiękami ianfary. Kazanie wygło-

strogę przed sankcjami naftowemi, cezji częstochowskiej i ingresu księ-
jeszcze jednej dywizji. Wiadomości:z artylerją bombardują Amba-Ara-| aj ааы by Włoch - dzą biskupa Kubiny п tochow-
o solidnej organizacji obrony ze dam, gdzie stwierdzono obecność rzucićmiały JakdąOwe, s 2. atalios bikupis: >= 2

sił generalńy wikarjusz djecezji czę-
stochowskiej ks. prałat Zimniak,
Przed nabożeństwem odezwał się po

strony włoskiej znajdują całkowite większych skupisk abisyńskich. Abi-i
potwierdzenie. Artylerja codziennie syńczycy.mają kilka dział, ale odpo-'
ostrzeliwuje t. zw. ogniem nękają- iwiadają bardzo rzadko. Wobec zbli-
cym wszystkie zasygnalizowane sku- |żającego się sezonu deszczowego,
pienia mieprzyjacielskie.  Artylerją! Włosi energicznie kontynuują budo-
abisyńska nie odpowiada. W naj- wę dróg oraz budowę baraków
bliższej przyszłości przewidywane drewnianych i murowanych na naj-
są jedynie akcje o charakterze lo- bliższych tyłach Makalle.

Anolji wzmacnia Sq aimję
lądową i morską

LONDYN. (Pat). „Observer” do- konanie planu ma kosztować 360
nosi, że rząd brytyjski zamierza pod- miłj. funtów i będzie rozłożone na 6
nieść siły zbrojne imperjum do pół lat. 2/3 powyższej sumy przypada na

miljona całkowicie wyszkolonych marynarkę, która ma rozpocząć bu-
żołnierzy, t. zn. do poziomu, który idowę 11 okrętów linjowych, 36 krą-
armja niemiecką ma osiągnąć z wio- jżowników, pozatem ma być budo-

sną bieżącego roku. Dziennik dopa- |wane 18 torpedowców rocznie. Pro-

truje się związku pomiędzy tą de-|gram zbrojeń potwierdzonych prze-

cyzją a ostatniemi rozmowami w jwiduje budowę 200 samolotów rocz-

Londynie, które miałyby wykazać, |nie. Armją lądowa ma otrzymać
że braki armji brytyjskiej uważane |rocznie 4 miljony funtów na cele

są powszechnie za jedną z przyczyn |motoryzacji. Finansowanie powyż.

niepewnej sytuacji w Europie. jacodz zbrojeń ma się odbywać w

 

Wedle „Sunday Chronicle", komi- |drodze wypuszczenia pożyczki z ter-

tet obrony państwa miał już  za-|minem 20-ieinim na 2 i pół procent

twierdzić plan reorganizacji brytyj- |oraz w drodze wypuszczania w mia-

skich sił zbrojnych, który niebawem rę potrzeby 3-miesięcznych bonów

będzie przedłożiny gabinetowi. Wy- Įskarbowych.

Pogrzeb Kondylisa
ATENY. (Pat). Wczoraj i dziś ło 4 generałów. W pogrzebie, poza,

wielkie tłumy złożyły hołd zwłokom rodziną zmarłego, wzięli udział re-,
gen. Kondylisa. Złożono liczne wień prezentant króla, wielu ministrów i

ce, m. in. od króla i rządu. Pogrzeb bardzo liczni oficerowie. Na ulicach

 

| EO IEV SOs MAC

odbył się dziś popołudniu wasyście gromadziły: się wielkie tłumy. Zwło-;,

licznego duchowieństwa z  arcybi- ki gen. Kondylisa zostaną przewie-

skupem ateńskim na czele. Trumnę zione do miejsowości Tricala w
ze zwłokami złożono na lawecie Tessalji, gdzie
armatniej i przykryto sztandarem grobie rodzinnym.
narodowym. Wartę honorową pełni- i

i
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W salonach Kasyna Garnizonowego

REDUTA PRASY
Szczegóły wkrótce.
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będą pochowane w

|

kę, mającą na celu uniknięcie roz-
szerzenia się zatargu wiosko-etjop-
skiego. Apel do miodzieży europej-
skiej wwazany jest tu również za
doniosłe posunięcie w dziedzinie
propagandy wewnętrznej.

POSIEDZENIE WIELKIEJ RADY °
FASŁYSTOWSKIEJ.

RZYM, (Pat). W. dniu wczoraj-
szymi odbyło się pod przewodnic-
twem Mussoliniego, w 14 roku ery
faszystowskiej, zebranie Wielkiej
"Rady iaszystowskiej. Narady trwa-
ty około $ godzin. Po zakończeniu
zebrania wyaano następujący komu-
mikat: „Waeika Rada 1aszystowska,
zasyia z okazji 13-ej rocznicy uwiwo-
rzenia milicji, gorące pozdrowienia
oddziaiom czaraych koszul, które w
Airyce Wschodniej waiczą z tym sa-
anym bohaterskim zapaiem, z któ-
rym kiedyś maszerowaty na Rzym sowieckiego
oraz z mieziomną wiarą w cywiliza-
cyjną misji taszystowskich Woch.

WŁOSI WRACAJĄ Z PALESTYNY
DO WŁOCH.

HAIFA (Pat). „Telestin“ donosi,
že wiosi zamieszkali w Palestynie,
otrzymali zawiadomienia, aby goto-
wi byli każdej chwili na wezwanie
powrócić do ojczyzny, gdy za,dzie
tego potrzeba. Ostatnio też wielu
Waiochów opuściło Palestynę, uda-
jąc się do Syrji lub wprost do Włoch.

* CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

cena l0 groszy

Nr. 4
Do nabycia w kioskach,
(T

Nowe represje wobec
katolików w Niemczech
MONACHJUM. (Pat). Z dniem

dzisiejszym rodzice nowowstępują-
cych uczniów winni dokonać wybo-
ru pomiędzy szkołą świecką a wy-
znaniową. W Monachjum, gdzie ka-
tilicy stanowią większość, corocznie
powtarza się walką o szkołę wyzna-
niową. Bawarski radca szkolny dr.

| ZURYCH,

O godz. 1l-ej rano wkościele raz pierwszy dzwon, ufundowany ze

katedralnym w obecności licznych składek na pamiątkę 10-iecia dje-

przedstawicieli władz i społeczeń- cezji. Wieczorem w sali spowiedni-
stwa odbyło się pontyfikalne mabo- czej ma Jasnej Górze odbyia się u-
żeństwo, które celebrował ks. bi-,roczysta akademia.

Bunt w armji mandżurskiej
TOKIO. (Pat). Dziennik „Asahi* buntownikom przez stronę sowiec-

donosi, liże wojska japońsko-man- ką, co wedle pisma nie ulega wątpli-
dżurskie wysłały patrole celem wości. Reprezeniant rządu mandżur-
przeszkodzenia zbuntowanym  żoł- skiego zwrócił się do konsula z

nierzom mandżurskim dokonywania prośbą o złagodzenie incydeniu w

nowych napaści na terytorjum Man- drodze wydania buntowników.
dżukuo. Wojska mandżurskie wy- Z Hsinkingu donoszą, że bunt w

parły buntowników, którzy wczoraj mandżurskich oddziałach  pogra-

powrócili na terytorjum Mandżukuo. nicznych powstał na tie przymuso-

Dziennik podaje, że reprezentant dy- wego urlopowania starych żołnierzy

plomatyczny rządu mandżurskiego oraz zakazu używania opjum.
w Charbinie zložyt protest na ręce1555583552-52555i

konsula gencralneśo Kronika  teiegratiCzna
przeciwko poparciu udzielonemu—° W Wiednia policja wykrył

| wybuch w kopalni | organizację komunistyczną. Aresztowano

| CAMBRIDGE. (Pat). W, czasie 115 osób.
wybuchu, jaki nastąpił przy przebi-. © Strajk w Palestynie zorganizowali
janiu tunelu na linji koleipensywal- arabowie protestując przeciw  filożydow-

skiej, jedna osoba została zabita, a skiej polityce państw mandatowych.

22 odniosło rany. Jak ustalono, 15 ** W Ajaccio. obchodzono uroczystości
nabojów dynamitowych, kióre mia- 100-lecia zgonu matki Napoleona Bona-

ły być użyte przy przebijaniu tune- partego.
lu eksplodowały niespodziewanie. ** Pod Londynem spadł samolot tury-

:lstnieje obawa, że 14 robotników, styczny. Lotnik i pasażer stracili życie.

którzy: zostali zasypani w tunelu ** Biskupi katoliccy w St. Zjednocze-
wskutek wybuchu, nie da się urato- nych zorganizowali komitet pomocy prze-

śladowanym katolikom w Meksyku.

SPOKRT
STAN ZDROWIA MARUSARZA | NORWEG BALLANGRUD

POPRAWIŁ SIĘ. | MISTRZEM ŁYŻWIARSKIM
BERLIN. (Pat), Z Garmisch Par- ŚWIATA.

;tenkirchen donoszą nam, że sobot-| ZURYCH. (Pat).
'nie badania lekarskie wypadły 2. metrów pierwsze miejsce za-

rzystnie dla Marusarza. Lekarze po-ljął Wsenius (Finlandja) w czasie
|zwolili już choremu na wyjście z|17:51,4. Kalbarczyk zajął 5-te miej-

|pokoju, a nawet na lekki trening. |jsce z czasem 18.07,8.

Tt nadzieja, że Marusarz będzie Mistrzostwo łyżwiarskie świata

jednak móbł wziąć udział w olimpja- |w jeździe szybkiej zdobył w ogólnej
dzie zimowej. klasyfikacji Norweg Ballangrud.

KALBARCZYK NA 2i-em MIEJ- PIERWSZY W POLSCE MECZ
SCU NA 1500 METRÓW. TENNISU NA LODZIE.

(Pat). Na mistrzo- KATOWICE. (Pat). Przed me-
Istwach łyżwiarskich świata w jeź-|czem z Wlęgrami na sztucznym ю-

W biegu na:

ministrem wyznań  Kerrlem,
Bauer konferował w tej sprawie z|dzie szybkiej, idbywających się w

który Davois Kalbarczyk w biegu na 1.500

oświadczył, że szkoła świeckabar- |m. zajął 21-sze miejsce, osiągając

dziej odpowiada doktrynie narodo- czas 2:27,1 zwyciężył w tej konku-

wo-socjalistycznej. rk Norweg Ballangrud w czasie

j 6:14,%, г :

dzie w Katowicach rozegrany został
po raz pierwszy w Polsce mecz te-
nisowy na lodzie z udziałem Bratka
i Tarlowskiego. Pokaz tenisowy wy-
padł wcale udatnie.
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RUCH MŁODYCH
Red. Napoleon Grabowski.
  

( właściwym kierwnku ideologicznym korporacji
Artykuł dyskusyjny o życiu kor-

poracyjnem kol. Jerzego O. zawiera
wiele trainych uwag. Jednakże jako
całość posiada dwie zasadnicze luki.

Primo: Wydaje się, iż autor
wszystkie ikorporacje stawia w jed-
makowem świetle; — to podejście
jest niewłaściwe.

Secundo: Kol. Jerzy O. przepro-
wadza tylko krytykę a nie daje po-
zytywnej myśli — jak wyjść z do-
tychczasowego stanu.

POLSKIE KORPORACJE
NA OBCZYŹNIE.

W czasie gdy niewola ściskała
kajdanami Ojczyznę, wiele Polaków
musiało opuścić kraj, aby na obcym
terenie, w obcym języku zdobywać
wiedzę. Osamotnieni starali się zbli-
żyć do siebie, zespolić się, aby u-
tworzyć jedną wielką rodzinę. W ta-
kiem gronie mogli spędzać wolny
czas oraz przechowywać i pielęgno-
wać ducha polskiego.

Do więcia w ramy organizacyjne
tego życia akademików - Polaków
doskonale nadawat się typ organiza-
cji studentów memieckich t. zw. bur-
schenschatiu. Jego wiaśnie recepcja
dała początek pierwszym polskim
korporacjom akademickim. Spetniły
one swą rolę jako ostoje polskości na
obczyźnie oraz jako czynniki kształ-
cące młode pokolenie w duchu roz-
wijania poczucia honoru i obowiąz-
ków wzgiędem uciskanej Ojczyzny.

PRZEŁOM Adi KORPORA-

Z chwilą odzyskania niepodlegio-
ści stare korporacje przeniosły się
na teren wyższych uczelni polskich;
powstało też dosyć dużo nowych or-
śanizacyj tego typu.

Do nowych warunków istnienia
trudniej było przystosować się kor-
porac,jom starszym. Żyją one tylko
tradycją, naogół źle rozumianą. Za-
patrzone w przeszłość starają się
swe życie wewnętrzne upodobnić do
dawnego, co przy zmienionych wa-

runikach wydaje się czasem śmieszne
a nawet wykazuje pewien objaw a-
normalności. e

Słowem praca większości tych
starszych związków korporacyjnych
wskutek zbytniego konserwatyzmu
z jednej strony a zwykłego oportu-
nizmu z drugiej strony,
wartości, zaś linją ideowego rozwoju
po części załamała się.
podobniły się one do niemieckich

straciła naj

burschenschaft'ów, ponieważ  za-
brakło tego wzniosłego celu, jaki ce-
chował je na obczyźnie, a który na-
dawał tym organizacjom swoisty
charakter. Gdy głębsza treść ode-
szła, pozostała forma nabrałą cech!
małowartościowych a nawet niepo-|
żądanych. !

NOWY DUCH W KORPORA-
CJACH. L

Większe zrozumienie nowych
warunków oraz przystosowanie się
do nich wykazało większość (nie
wszystikie!) młodszych  korporacyj.
Nawiązując do tradycji, rozwinęły
one swoją ideologję w duchu pracy
około rozwiązywania najżywotniej-
szych problemów narodowych w od-
zyskanem Państwie. ;

Przywódcy ideowi tych korpora-
cyj, świadomi wielkich walorów wy-
chowawczych, tego sprężystego i
zwartego typu organizacyj,

i
i

nia oraz propagowania wśród szer-
szych mas Narodu haseł nowoczesne kiem, iż przeżarci oportunizmem lu- zbiór wierszy znanego młodego au- niezamożnej m
go nacjonalizmu polskiego.

Jak niegdyś studenci - Polacy jęcie politykierstwa z pojęciem pra-.
zrzeszeni w. związkach  korporacyj-
nych chronili elitę polską przed ze-
wnętrznym zalewem rusycyzmu czy
niemczyzny, tak dzisiejsze nowo-
czesne lkorporacje mają wytknięty
cel — walkę ze stokroć niebez-

 

Znane są przeciętnemu  studen-
towi Almae Matris wszystkie nie-
mal organizacje, tak czy inaczej re-
prezentowane na terenie Ц. 5. В.
poprzez Strzelca, Legjonu, aż po
Wzajemną Pomoc Studentów Żydów
(bo i tę rozreklamowano w czasie
"Tygodnia Akademika Żyda), oraz po
Bratnią Pomoc P. M. A. U. S. B. Wie
się o nich albo dobrze, albo žle i za-
leżnie czy dana organizacja leży

jminiej czy więcej po stronie subjek-
tywnych poglądów i sercowiego na-
stawienia jednostki, która, propagu-
jąc ideę „apolityczności doskonałej',
„nie należy do żadnej z nich, a w
jbraku tematów fachowych czasami
„dyskutuje nad racją bytu tej, czy ш-
|nej upatrzonej ofiary, wiedząc o niej

Obecnie u- ZAZwyczaj mniej niż wiedzieć wy-|
pada.

Z historji Studentenbun'du
(Hiilerowska organizacja  siud. niemieckich),

26 stycznia 1926 r. z rozkazu sze- zacyj na jakie młodzież akademicka skutku.
fa partji Adolfa Hitlera, wystąpił
student prawa Wilhelm Templ z tych organizacyj zajmuje najmniej 40*
proklamacją do wszystkich studen-
tów  miemieckich, nawołującą do
przystąpienia do szeregów młodzie-
ży walczącej o narodowo - socjali-
styczne Niemcy.

Proklamacja zaczynała się od
słów: „Więcej niż 2 lata upłynęło od

w r. 1929 była rozbita. Wyliczenie

pozycyj. Studentenbund opanowuje
Berlin, potem Heidelberg i inne u-
czelnie. W| „Vólkischer Beobachter“!
umieszcząne są wciąż motatki pod d
wspólnym tytułem „Od zwycięstwa
do zwycięstwa”. Organizacia się tak
rozrasta, że niemożliwem jest utrzy-

ra do žycia

pchnęji|
ich działalność w kierunku wykuwa* inie apolityczności korporacyj. Ow-|

czasu, kiedy pierwszy student swoje manie bezpośredniej łączności mię-
przystąpienie do narodowego socja- dzy kierownictwem i, członkami,
lizmu zapłacił życiem. Nasz ruch trzeba stworzyć organizacje okrę-
ciągle jest zabroniony i prześlado- gowe.
wany”. Od zdobycia większości

Powoli lecz z uporem rozwija się wszysikich prawie uczelniach
młoda organizacja Nationalsoziali- postępuje w innym już dee
stische Deutsche Studentenbund (w urabianie światopoglądu polityczne-
skróceniu NSDSTB), dziś tak po- go członków.
ważna i silna. W. pierwszym roku Kierownictwo  partji powierza
posiada 28 kół i liczy 580 członków. Studentenbundowi sprawę likwidacji

Kierownictwo partji zwraca na kiorporacyj, która w roku zeszłym
młodzież akademicką wielką uwagę. zostaje doprowadzona do końca, a
Już w r. 1921, według ówczesnego różnokolowi korporanci przechodzą

. afisza, niejaki p. Adolf Hitler wygło- do Studentenbund!'u.
sił odczyt p. t. „Niemiecka młodzież Na czele organizacji staje Albert
— niemiecka przyszłość, Na kon- Derichsveiter, który sprowadza pra-
gresach partyjnych wiele czasu po- cę w związku ma zagadnienia we-
święca się Studentenbund'owi. Jego wnętrzne. Ostatnią wielką pracą
„centralne władze mieszczą się w Mo podjętą przez Związek jest t. zw.
nachjum i tutejszy Uniwersytet Lud- „Reichsleistungkami”, akcja propa-
wika Maksymiljana zostaje pierwszy gująca jaknajszerzej ideę narodowo-
opanowany przez młodzież umundu- socjalistyczną.
rowaną z pod znaku swastyki (Swa- 25 i 26 stycznia r. b. w „kolebce”
styka, zdobiąca sztandary akade- ruchu, w Monachjum odbędą się
mickie ma kształt nieco wygięty i uroczystości święta 10-lecia. Prz
spłaszczony). RE ‚ tej okazji Studentenbund na łama

Kierownikiem organizacji zostaje swego naczelnego organu p. t. „Die
"Baldur von „Schirach, dzisiejszy Bewegung“ pisze, że , enten-
wódz całej" niemieckiej młodzieży, bund dziękuje Wodzowi za wielkie
publicysta i poeta, jeden z najbliż- zadania, które mu przekazał i za-szych "współpracowników Hitlera. pewnia go, że wypełni je tak samo
Rozpoczyna się okres piacy propa- w przyszłości, jak przez minionych
gandowej i wyborczej. Ma do zwal- 10 lat".
czania cały szereg drobnych organi-

na

rąca

pieczniejszemi wpływami żydowsiko-
masotsko - komiunistycznemi.

Tylko te korporacje, które tę
akcję prowadzą mają jedynie rację
bytu.

PUNKT WYJŚCIA REFORMY.
Inne związki akademickie tego

typu, jeśli nie chcą wprowadzać za-
studenckiego, jeśli

nie chcą wypaczać charakterów
swiych członków, muszą jakinajprę-
dzej przyjąć ideologię nowoczesnej
polskiej korporacji akademickiej.
Zadaniem bowiem  korporanta nie
jest nawet, bierny antysemityzm —
lecz energiczne i skuteczne  uświa-
damianie szerokich warstw o szko-
dliwości utrzymania stosunków z
żydami oraz bezwzględna walka z
tymi ludźmi, którzy «za żydowskie
pieniądze działają na szkodę Naro-
du, Jego kultury i religji.

Być może, że ktoś stanie w obro-

szem zgodzę się na to pod warun-

dzie złej woli przestaną łączyć po-

cy dla przyszłości Narodu oraz wal-
ki z czynnikami Go rozkładającemi
t. j. żydowskim, masońskim i komu-
nistycznym.

Władysław Strahowski.

Najmniej się wie i najrzadziej się
mówi o Bratniej Pomocy P. M. A.
U. S. B., a stałe nastawienie do niej
jest tak krytyczne, że gdyby z taką
porcją krytyki osądzano każdą sztu-
kię w teatrze, a. przedewszystkiem
filmy i barowe dania w „Bukiecie'”,

 

Godziny urzędowania we czwartki g. 19—20 w lokalu „Dziennika Wileńskiego”
 

Legaciszki
Choć dawno minęło lato i zdawa-

łoby się, że wszyscy 0 niem zapo-
„mnieli (a może u kogoś pozostało ja-
„kieś żywsze wspomnienie?) warto
jest jednak przypomnieć o letniej

 

„rezydencji“ braci akademickiej —
„Legaciszkach.

Legaciszki rok rocznie ściągają
'do siebie młodzież nietylko z Wilna,I
ilecz też i z innych środowisk alkade-|
miickich. W: ubiegłym roku licznie
była reprezentowana Warszawa —
46 osób. (Uniwersytet, Politechnika,'
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego, S. G. H. i Akademja Stoma-
tologiczna).

Z innych środowisk akademickich|
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dzieży akademickiej

stkiego było 184 osoby. Przy-
dżanc przeważnie na czas krótszy
tygodnia do miesiąca, tylko 4 o-

wytrwały
niezrażaląc się pogodą w ciągu 8 ty-
godni.

Ciężkie waruniki materialne mło-
zaznacz się

w gospodarstwie Legaciszek, Duża
większość przyjeżdżających składała
podania o zniżki; na 184 osoby o
zniżki prosiło 150 osób. Starając się
przyjść z pomocą wszystkim na-
prawdę potrzebującym kolegom, za-
rząd  Bratniej Pomocy  dokładał
wszelkich starań, aby uwzględnić
liczne prośby o zniżki. Na ogólną

wis

  

soby (w tem 3 kobiety!)

przyjezdnych było mało, prawdopo- |ilość podań 150, tylko 15 zostało
dobmie wskutek złej pogody, która 'odrzuconych, jako należycie nieu-
odstraszała od pobytu na wsi. Z tej motywowane.
przyczyny i Wilno niezbyt dopisało;'
w porównaniu z poprzedniemi sezo-
nami tegoroczny zjazd  kiuracjuszów
był mniej liczny, a mianowicie,

ZARZ JEREĘPNA OZYSEZNTORSSZETORDAOCZCPARAA

„CZARNĄ POEZJĘ”,

!

1 tora narodowego {

Konstantego
Dobrzynskiego

można nabywać po cenie 1zł. 80 gr.
za egzemplarz w Administracii na-
szego pisma i w Sekretarjacie Stron-
nictwa Narodowego, Mostowa 1.

„> Feljeton poważny
do porządku dziennego nad biedą
swoich kolegów i przyuczą może
patrzeć młode, państwowo wycho-
wane pokolenia trochę dalej niż na
koniec własnego nosa.

„Przecież tego wystarcza tylko
dla zarządu i tych, co chodzą z mie-

czy „Ziemiańskiej”, toby mie spo- i, ja, cie, ityczn
tkało się wokolicach Mieaianiaza > —— и s
i.Wielkiej ani jednego studenta U. S. Albo inny lwiatek, ten już RR
B. — w godzinach nocnych i wie- saraso medycznym.
czornych, „Kupcie znaczki na Bratniaka,|A oto kilka charakterystycznych
rozmów z tej dziedziny prowadzo-
nych w atmosferze przedwyborczej,
albo w okresie organizowania wie-
ców przez Bratniaka.

Jakiś fanatyk pracy społecznej
mówi:

„Kolego, zapiszcie się do Brat-
niaka“,

bracie. 12 zł. składka,
będę miał?”

o co? — glupie pytanie —
| moralne, darmowy bilet
Go. ki
tanie

a co z tego

    

  
  

  

na (lo grunt), zniżki do teatru,
obiady, pożyczki i t. p.“

Efekttowne chwyty nie odnoszą

Obiady mam w domu, a pożyczki
i danmowy bilet do kina zobaczę jak
|własne ucho.
i Ad rem wracając, składki nie
wynoszą, jak to mylnie sądzą kole-

a 8.50 płatne w

k,
osiągnęły mniej

dzy, 12 zł. rocznie,
dwóch ratach.

| Bratnia Pomoc udziela pożycze
które- za 1935 r.
więcej wysokość 12,500 zł.
A ta oslawiona Mensa Akade-

micka! Jakiej wysokości ulgi przy-
nosi «się niezamožnym kolegom niech
świadczy fakit, że do obiadów ulgo-
wych dokłada Bratniak miesięcznie
1.200 zł.

Czytelnia, sobėtki w „Ognisku“,
gry towarzyskie, wszystko to umožli
wia wesołe i kulturalne spędzenie
czasu.

Latem — Legacisziki i znów ulgi
dlą niezamożnych kolegów, oraz te-
mat do opowiadania niestworzonych
rzeczy o rozpuście XX w. dla sta-
rych dewotek, Same wesołe rzeczy
zdawałoby się. A jakie sumy prze-
znacza-się jąko pożyczki na opłatę
czesnego? W. miesiącach październi-
ku i listopadzie, jako okresie zaspa-
Ikajania žądz kwestury w kierunku
pieniędzy [innych żądz nie miewa)
Та ten cel przeznaczono 9.000 zł..
Liczby wymienione mówią chyba.
same za siebie, Subsydja, przyzna-|
wanie Bratniej Pomocy w porówna-|
niw z 1934 r. zmniejszyły się 0... 50/0.

„ Od niepamiętnych czasów po raz
pierwszy ukazały się niedawno bia-
ło - czarne afisze, nawołujące do za-
pisywania się do Bratniaka. Może
słowa ich przemówią do sumienia|
i uczuć społecznych tych kolegów,|
którzy obojętni, dotąd przechodził!i

„Co do Bratniaka?! Stary ksawał,

koledzy”. (Było to w czasie |
godnia Akademika'* (Polaka). |

„Co?! — święte oburzenie — ta
wegetująca organizacja już dawno
musiała się wykończyć. Wiszystko
idzie na administrację i reprezenta-

„Lys

Udzielono zniżek 100 proc. w 18
wypadkach, zniżek 75 proc. — 65,
50 proc. — 42, 25 proc. — 10.

Tak wielkie ulgi udzielane przez
Bratnią Pomoc, stwierdzają dobrą
wolę zarządu, który rozumiejąc wiel
kie znaczenie kolonji wypoczynko-
wej, uprzystępnia z niej korzystanie

lzieży.

Stworzona wysiłkiem ogółu mło-
dzieży i ofiarnością społeczeństwa
Legaciszki dobrze spełnia swoje za-
danie akademickiej kolonji wypo-
czynikiowej.

H. G.

SFERZEROOTSSETTERWYSEROZEOE

„Nowy prezes C. |. E.
Na posiedzeniu Comitć Directur

międzynarodowej konferencji stu-
dentów w Londynie, wybrane zosta-
ły nowe władze С. 1. Е.

Prezesem wybrano p. Roberta
Plume (Łotwa) dotychczasowego
kierownika Komisji sportowej, wice-
prezesami: p. Nielsen (Francja) i
Ralphs (Anglia).

Tegoroczny kongres C. I. E., nie
odbędzie się, jak zapowiadano w
Helsinkach, lecz w Sofji.

Akadem:cka Misja
Katolicka

Od 10 lat grupa akademików
francuskich pod przewodnictwem ks.
Picard'a de la Vacquerie organizuje
w czasie wakacyj podróże zagranicę,
(mające na celu zbliżenie kulturalne

cję. My sobie założymy nasz brat. |ze studentami obcych krajów.
niak medyczny”. Szczęść Boże.

kania w rzeczywisty stan rzeczy. |
Do rozwiązania pozostaje kwe-!

stja: kto nam urobi kąd się wzięła|
"taka opinja o Bratniaku i na jakiej
podstawie operuje się wciąż krzyw-

z zarzutami? Dwie
grupy i orjentują się w tych spra
wach doskonale. Jedna, pi e
wytykając, po imieniu i nażwisku
mogłabym wyliczyć inicjatorów i wy
konawców  kampanji na Bratniaka,
a raczej na narodowców, druga to
oni sami — tryumfatorzy wyborów
bratniackich 1931 r. Rąbka tej pilnie
strzeżonej tajemnicy uchylił w cza-
sie ostatniego procesu komunistów
p. Dembiński.

Zresztą wiadomą jest rzeczą, że
jedynymi wrogami komunizmu na
terenie U. S. B. do 1925 r. byli naro-
dowcy — w chwili obecnej przyzna-
je się do podania nam w tem miejscu
ręki i Myśl Mocarstwowa (stale mu-
szą się spóźnić, a my ich stale wy-
przedzić)—-przeciw komu więc mieli
wylstąpić zwolennicy wszechstron-
nego raju, jak nie przeciw „zacofa-
nej endecji?

Dziś, kiedy na teren uniwersyte-
tu wchodzą nowe, młode pokolenia,

  

  

Stale operuje się miniej więcej w |ta
tym stylu zarzutami bez chęci wni- |Niemcy, Węgry, Anglję, Szkocję, Ir-

W. czasie swych wędrówek grupa
odwiedziła Grecję, Rumunię,

landię, Austrję, Danję, Holandję,
Kanadę i Stany Zjednoczone.

W czasie ostatnich wakacyj Mi-
sija spędziła miesiąc w Hiszpanii od-
wiedzając najważniejsze centra kul-
turalne.

CZPTEORII.LPROWARWA

Młodzież Wszechpo'ska
zawiadamia, iż dyżury Zarządu od-
bywają się we wtorki i czwartki od
godz. 18 — 20 w lokalu M. W, ul.
Wielka 24 m. 3.

W dniu 12 bm. rozpoczyna się
kurs žydoznawczy, obowiązkowy dla
tych kolegów, którzy ukończyli kurs
kand. w I-szym lub Il-gim trymestrze
roku ak. 35-36.

Koło Prawników U.S.B.
Koło Prawników przypomina

wszystkim koleżankom i kolegom o
„Czarnej kawie” w dniu 8 lutego o
godz. 22 w salach Kasyna Oficer-
skiego, ul. Mickiewicza. podobno wychowane państwowo, a

więc z kultem egocentryzmuwduszy
wszystkie kłamliwe opinje o Brat- ;
niaku trafiają na podatny grunt. Czas'
byłoby jednak skończyć z tą zarazą
i postawić kwestję tak, jak ona wy-
śląda w rzeczywistości. Czas dowie-
dzieć się czegoś konkretnego o Brat
niej Pomocy i skończyć z nieuzasad-
nionemi uprzedzeniami.

Irena R.

Zebranie Młodzieży
wszechpolskiej

odbędzie się we witorek dnia 4 lute-

Akademicki Związek
Łowiecki przy U. ($. B.

Komitet Organizacyjny za zgodą
p. Kuratora prof „dr. Marjana Hłaski
wyznacza termin I ogólnego zebra-
nia wyborczego A..Z. Ł. na dzień 5
lutego 1936 r. to jest we środę na
4 16 w sali II Gmachu Głównego.

Podobno... |
Trzy  suchotnicze _ organizacje

„Legjon Młodych”, Z. P. M. D. i Zw.
Niez. Młodz. Socjalistycznej posta-
nowiły EE się, a to w tym celu go b. r. w audytorjum 5 (gmach głów

ny U. S. B.) o godz. 19-ej. $
Przemawia kol. Lochtin na temat:

„Ekonomja marxizmu w krzywem
zwierciadle”,

aby Z, nie potrzebował po-
„aka žydėw na okres sprawo: :

Byłby to ciekawy związek mał-
żeński — zupełnie w stylu Boy'a,
On — anarchista, ona komunistka i
ten trzeci „stypendysta in spe”,



lie chcemy być bezrobotaymi — chcemy pracy!
Rozmowa z Kamieniarzami na Belmoncie

Jak jaż wspominaliśmy w numerze

30-tym naszego pisma, zwrócono się do

nas w sprawie ciężkich warunków, w

jakich pracują kamieniarze zatrudnieni

przez Fundusz Pracy na Belmoncie,
Wysłaliśmy przeto naszego współpra-
cownika aby się porozumiał z zaintere-

sowanymi na miejscu. Red.

Otacza mię zwarta gromada ludzi
o wynędzniałym wyglądzie. Widać
na ich twarzach wypisane niedole
ostatnich czasów. Mróz jest dość
ostry, a tymczasem wielu nieposia-
da palta — stoją więc w marynar-
kach ziębnąc oczywiste, Mówią mi:
„Proszę pana! My nie chcemy się
skarżyć! Wiemy że czasy są trudnel
My chcemy sprawiedliwości. Bo jak-
to, uczyliśmy się przez cały rok; pan
inżynier Krasowski z Funduszu Pra-
cy obiecywał że po skończeniu szko-
ły kamieniarskiej da nam pracę przy
obróbce kostki, a płacić będą od 3
do 5 złotych za dniówkę. A tu wy-
słali nas na Belmont żeby robić
kostkę kamienną i płacą tylko 1 zł.
60 gr. dziennie. Mało tego z czego
my tę kostkę robić będziemy. Toż
trzeba conajmniej metr zrobić, żeby
tę złotówkę z groszami dostać, а
kamienia nie ma”.
—„Jakto nie dostarczają wam z

Funduszu kamieni do obróbki?
— „A niel Musimy sami je ko-

pać! A teraz ziemia zmarznięta, —
kopać trudno. Zresztą kamienie
głęboko. Kop choć cały dzień — 4
kamienie znajdziesz! Dopiero na dru
gi dzień można je obrobić i dostać
pieniądze. To tak wypada, że ją 3
dni pracować muszę na te złoty 60
groszy”.
— „A może możecie gdzieś z bo-

ku kamienie dostać? — pytam.
Z gromadki wysuwa się naprzód

młody człowiek o jasnych oczach i
mówi żywo gestykulując:

„Proszę pana! Kamień, to
można i kupić! Ot tu kupią dla Pi-
monowa! Ale trzeba płacić po 25
$roszy za kamień. Jak mi trzeba
przynajmniej 6—7 kamieni a zapła-

cę za nie 1 zł. 50 gr, to gdzież mój
zarobek. Zresztą mieli nam płacić za
akord, 1 zł. 60 gr. nie za dzień, aod |

kostki. |Rok uczyliśmy się w szkole kamie-|każdego metra leżącego
Przedsiębiorca prywatny za to samo
płaci po 2 zł Ale praca potrzebna
więc robimy. Ale teraz ani akordu,
ani nawet kamieni do obróbki, Choć
z głodu zdychać i tyle”.
— „A czy chodziliście panowie

do jalkiejś wyższej instancji?”

— „Jakże”. W. piątek byliśmy u
p. wicewojewody i obiecał, że nam
dostarczą kamienie i że akord pla-
cić będą. Cóz z tego. W dziesięć mi-
nut potem była nasza delegacja u p.
Trockiego, radcy z Opieki Spoełcz-
nej, to nam powiedział, że narazie|

kamieni dostarczyć Fundusz
"nie może,

I tak zostaliśmy się na lodzie.

pracy

niarskiej przy porcie na Wilji, obie-
cywali nam: pracy na 3 lata, a teraz;
już od kilku dni nie pracujemy bo
miema jak, I tak zostało, że trzeba
iść do urzędu Pośrednictwa Pracy
na Subocz, Tymczasem my bezro-
|botnymi nie chcemy być — chcemy
pracować”,

Pożegnałem ich, obiecując  opi-
|sać ich dolę. Może w ten sposób za-
interesują się nimi odpowiednie
„czynniki. Płacimy przecież wszyscy
ina Fundusz Pracy.

М. 5.
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się młodzież?
' Uchwałyzjazdu Bratnich Pomocy.w Krakowie
| W. Krakowie obradował w bieżą-
"cym tygodniu zjazd delegatów Brat-
'nich Pomocy ze wszystkich środo-
wisk akademickich w Polsce.
; Zjazd powziął następujące uchwa-
y:

W: sprawie opłat.
1) Obniżenia opłat o 35 proc.i

zrównania na wszystkich latach stu-
djów.

2) Rozłożenia obniżonych opłat
na cztery raty.

i 3) Wydzielenia z opłat akade-
mickich ryczałtowej kwoty za egza-
miny z równoczesnem  wprowadze-
niem odrębnych taks za każdy zda-
wany egzamin w wysokości nieprze-
kraczającej 5 złotych. ;

4) Žaniechania prób zalagodzenia

 

 

į

Wezoraj w godzinach  poludnio-
wych w sali przy ul. Mostowej 1 od-
bylo się zebranie publiczne, zwolane
przez Stronnictwo Narodowe.

Po brzegi wypełniona sala z nie-
słabnącem ani na chwilę zaintereso-
waniem wysłuchała przemówienia
wiceprezesa Zarządu Głównego Str.
Narodowego, p. Karola Wierczaka.

Mówca rozpoczął swe przemó-
wienia od stwierdzenia wielkiej
Ikontrofenzywy, rozpoczętej na sze-
rokim froncie przez mafię żydow-
sko - masońską całego świata prze-
ciwiko obozowi narodowemu.

Wyraża się to w ataku na fa-
szyzm, w utworzeniu t. zw. frontu
ludowego we Francji i t. d. W Pol-
sce widzimy te same objawy w po-
staci sojuszu socjalistów i ludow-
ców, którzy w okresie bezrobocia i
nędzy nie mają nic lepszego do ro-
boty, jak bronić interesów kapita-
listów żydowskich oraz najbardziej
pasożytniczej organizacji, jaką są

Jubileusz J. Ciesielskiego
W Teatrze „Lutnia”

„BAJADERA* OPERETKA

Piąty czy szósty w ciągu ostat-
nich kilku lat jubileusz 'w tym te-
atrze odbył się według ustalonego
tradycją, zwykłego już ceremonjału.
Kwiaty, wieńce, preeznty, patetycz-
na mowa Dyrektora Rychłowskiego,
wzruszenie, oklaski itd. itd.

Mówcy podkreślali zasługi
jenme sympatycznego jubilata.

Przyznać trzeba, że nasi teatral-
ni jubilaci wileńscy trzymają się
krzepko, wyglądem swoim i werwą
potwierdzając słuszność powiedzon-
ka, že życie zaczyna się po czter-
dziestce.

Jubilat Ciesielski bez obawy
może czekać drugiego swego jubi-
leuszu, pięćdziesięciolecia pracy w
teatrze.

Oczywiście tańców na jubileuszo-
wej premjerze było dużo. P. Martów-
na była w nich wdzięczna.

. Przyznać trzeba, że wystawiono
piękną „Bajaderę' starannie. Jest
to niewątpliwie jedno z najlepszych
przedstawień tegorocznego sezonu.
(p. Kochanowski jest znowu w for-

wo-

zz

W cenie 1 zł. za egzemplarz
W każdym domu polskira
nien znajdować się WILE
RODOWY jedyny na Wi

zalewem ż
Zamówienia z prowincji
Stronn. Narod., ul. Mosto
niem pocztowem. Przy

egzempl. udzie
CZWARTY

M
M
M

NF

W. 3 AKTACH E. KALMANA.

mie) i dobra gra wykonawców czyni
z „Bajadery” ładne i wesołe wido-
wisko,

Elna Gistedt jest świetna ww roli
zadzierżystej aktorki paryskiej a
śpiewu jej słucha się z prawdziwą
przyjeminością.

Wawrzkowicz w roli indyjskiego
księcia wydał mi się bodaj lepszy
miż «w imimych rolach. Humor jak
zawsze reprezentuje z wielkim po-
a: Szczawiński i Tatrzań-

1.

Scena z p. Bestani w III akcie
wypadła bardzo dobrze.

Wogóle przyznać trzeba, że w
„Bajaderze“ lil akt nie jest tylko
pośpiesznem rozwiązaniem byle jak
skleconej intrygi.

Urozmaicono go ponadto wpro-
wadzeniem młodej piosenki Conti-
nental, bardzo zgrabnie zaaranžo-
wanej przez p. Jerzego Świętochow-
skiego na zespół rewelersów.

Elna Gistedt pysznie śpiewa an-
gieskie piosenki i tańczy jak zawo-
„dowa baletnica. S. W.

Jl.

i chrześcijańskim powi:
NSKI KALENDARZ NA-
leńszczyźnie, walczący 2
ydowskim.

przyjmuje  Sekretarjat
wa 1 i wysyła za zalicze-
zamawianiu najmniej 10
la się rabatu.

NAKŁAD.

®

Śmiertelny wynik nielegalnej operacji
Jakóbowska Halina, zaśc. Piele-
iŁyntupskiej dokonała w dniu
6 m. ni wolonej operacji

mie płodu u Anny Rusałowej,
zam. we wsi Zieleniki tejże gminy.

Wskutek dokonanego w antysa-

b

jnitarnych warunkach niedozwolone-
go zabiegu Anna Rusałowa w dniu
[14 ub. m. zmarła. Domorosłą aku-
szerkę aresztowano i
więzieniu. (e)

 

Prezes Wierczak o, sytuacji politycznej
i Zebranie Stronnictwa Narodowego

kahały żydowskie, na które z uboju
rytualnego płaci społeczeństwo po-
nad 50 miljonów haraczu.

Po omówieniu kwestji uboju ry-
tualnego mówica obszerniej omówił
gospodarkę naszych samorządów i
ubezpieczalni ilustrując nieraz bar-
dzo drastycznemi przykładami wy-
padki niebywałego przerostu biuro-
kracji i jej skutków gospodarczych.

To też głównym hastem  Stron-
nictwa Narodowego: „mniej urzę-
dów — mniej podatków”.

Powołując się na szereg ostatnich
okólników Stronnictwa, mówca wy-
kazuje, iż narodowcy nietylko kry-
tykują ale wskazują drogę wyjścia z
ciężkiego położenia.

Niektóre ze wskazań Stronnictwą
znajdują nawet wyraz w okólnikach
ministerjałnych, (n. p. w sprawie
oszczędności w samorządach), ale
jak następnie bywa z ich wykona-
niem — wiemy.

Przemówienie swoje zakończył
prezes Wierczak wezwaniem do dal-
szej walki*o postulaty Stronnictwa,
które się wyrażają w następującej
deklaracji:

Zgromadzeni w dniu 2 b, m. na zebraniu
Stronnictwa Narodowego w Wilnie zwa-
žywszy:

że Państwo Polskie jest własnością Na-

rodu polskiego, który przez wieki krwią i

trudem buduje jego potęgę,

że naród powinien niepodzielnie rzą-
dzić swem państwem pod grozą utraty nie-

podległości,

że rządzić może jedynie naród zorgani-

zowany w ustroju marodowym, opartym o

zasadę sprawiedliwości, praworządności i

hierarchji,

że w zmaganiach o lepsze jutro Polski

walczą z narodem wrogie siły wewnętrzne

i zewnętrzne z międzynarodowem  żydo-

stwem na czele,

uznają, iż koniecznemi są:

1) całkowita zmiana systemu rządzenia;

2) wprowadzenie rządów, opartych o

zaufanie narodu, realizujących  konsek-

wentnie i bez kompromisów program pań-

stwa narodowego;

3) utworzenie przedstawicielstwa naro-

dowego, wyłonionego na podstawie ordy-
nacji, wypływającej z ustroju narodowego;

4) przeprowadzenie nowych uczciwych
wyborów samorządowych, bez udziału ży-

dostwa, których hasłem będzie spolszcze-

nie miast i odcięcie żydów od wsi, zlikwi-

dowania w samorządzie szkodliwej biuro-

kracji, niszczącej wszelkie twórcze wysiłki

ludzi obdarzonych zaufaniem  społeczeń-
stwa;

5) odżydzenie polskiej polityki, wycho-
wania, gospodarki, nauki, kultury przez da-

lelfo idącą solidarność narodu w walce z

zalewem żydowskim;

6) zlikwidowanie wszelkich uprawnień

administracji w sprawach, które winny za-

leżeć jedynie od wyroków sądowych;

7) obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej,| -

którego istnienie podważa poczucie praw-

ne w szerokich masach, powinien być znie-

siony.

Zebrani stwierdzają, że Naród polski z
łatwością odróżni pozornych narodowców,.

krórzy firazesem narodowym

wrogi Polsce obóz żydostwa i masonerii

oraz swoje dotychczasowe postępowanie.
Dobra pamięć ostatnich lat starczy, by zde-
maskować podejrzanych neofitów. Najmoc-

' Nowa linja kolejowa
| Władze kolejowe rozpatrują pro-
jo» budowy nowej linji kolejowej,
tóraby połączyła Landwarów z

Trokami. °

chcą osłonić

Projekt ten popierany jest usilnie
przez sfery  turystyczno-sportowe,
gdyż przez połączenie Trok z linją

osadzono w kolejową, miasto to stałoby się cen-iścioła w Mikołajewie,
„trum ruchu sportowo-turystycznego
įziem. pėlnocno-wschodnich. (h)

niejsze słowa nie zadowolą mas, jeśli rze-

czywistość na każdym kroku kłam im za-
daje, 7

Jedyną silą polityczną w Polsce, o caly

Naród opartą, zdolną kierować państwem

dla jego dobra i zapewnić mu wielką przy-

szłość, jest Stronnictwo Narodowe i jemu

wyłącznie zebrani wyrażają całkowite zau-|

fanie. j

Deklarację tę zebrani przyjęli
oklaskami.

Przewodniczący, mjr. Grużewski,
zamknął zebranie wśród niemilkną-
cych okrzyków mna cześć obozu na-
rodowego.

sytuacji zapomocą stosowania ulg
indywidualnych.

5) Zwiększenia ilości odroczeń
opłat, podwyższenia kwot na sty-
pendja i zwiększenia subwencyj dla
polskich stowarzyszeń samopoco-
wych.

Uważając, że odmowne załatwie-
nie żądań zjazdu spowoduje wyeli-
minowanie elementów  wartościo-
wych, a niezamożnych z wyższych
uczelni, zjazd postanowił, iż polska
młodzież akademicka aż do czasu
załatwienia żądań zjazdu powstrzy-
ma się od wpłacenia opłat.

Ponadto powziął zjazd uchwały
odnośnie spraw następujących:

1) Ogólno . akademickiej pielg-
rzymiki ma Jasną Górę, która odbę-
dzie się w maju i w czasie której pol
ska młodzież akademicka złoży uro-
czyste śluby u stóp swej Patronki,|

2) Zawieszenia  krzyżów na
wszystkich wyższych uczelniach.

3) Zlikwidowania A. Z. Z. M. „Li-
gi”, której działalność stoi w kolizji
z dążeniami i pracą Pol. Młodzieży
Akad. i szkodzi jej na terenie zagra-
nicznym.

4) Wprowadzenia paragrafu aryj-
skiego, obowiązującego zarówno w
odniesieniu do młodzieży na terenie
stowarzyszeń i uczelni, jak i w gro-
nie ciała profesorskiego.

5) Zlikwidowania low. Przyjaciół
Młodzieży Akad. które prowadzi
nieracjonalną i bezplanową gospo-
darkę.

6) Zlikwidowania instytutu Obo-
zu Przysposobienia Gospodarczego i
przywrócenia praktyk indywidual-
nych.

Akademja imienino
W niedzielę, w sali Teatru Miej-

skiego na Pohulance odbyla się aka-
demja ku czci Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Ignacego Mościckiego,
zorganizowana dla młodzieży robot-
niczej i rzemieślniczej m. Wilna.

Sala teatralna była zapełniona.
Obecny był wojewoda Ludwik- Bo-

wa P. Prezydenia
ciański, delegat arcybiskupa  Jał-
brzykowskiego ksiądz Aleksander
Mościcki, arcybiskup prawosławny
Teodezjusz, gen. Skwarczyński, pre-
zydent miasta Maleszewski, przed-
stawiciele młodzieży  organizacyj
cechowych, harcerstwa i organiza-
cyj wojskowych ze sztandarami.

Oszczerstwa „Kucjera Wileńskieg0
„Kurjer Wileński" znany jest ze

swych wystąpień przeciw Str. Nar.
tyle charakterystycznych, że odbie-

gają one swym stylem i tonem od te-

go, co w Europie nazywa się kryty-

iką, lub nawet atakiem na przeciw-

nika.

Ostatnio pozwolił sobie w n-rze

z dnia 2 lutego 1936 r. na podanie

kilku notatek, które'są albo świado-

mie kłamliwe, albo też redakcja „K.
W.“ nie raczyła ich sprawdzić.

I tak 'w notatce pt. „Młodzież

Wszechpolska zilustrowała odczyt o

wartościach swojej ideologii" — po-

daje, iż „bojówka Młodzieży Wszech

polskiej na rzeczowe wywody swo-
ich przeciwników wszczęła burdę
dążąc do zerwania zebrania”. Cała
ta wiadomość jest zmyślona.

W. rzeczywistości ma zebraniu

dyskusyjnem na uniwersytecie jeden
z mówców sanacyjnych prowokacyj-

nie obraził Romana Dmowskiego i
zmuszony był uciekać przez okno
przed  słusznem oburzeniem 3/4

ogółu obecnych. Bojówek zaś Mło-

dzieży Wlszechpolskiej nie było, a to

dlatego, że ich wogóle niema, gdyż

stowarzyszenia akademickie pozo-
stają pod ikontrolą władz uniwers;:
teckich, nie mają i nie mogą mieć
żadnych „milicyj“ czy „bojówek”.;

Była kiedyś tylko jednaorganizacja *

p. n. „Legjon Młodych”, która w tze-
czywistości bojówki organizowała
ale znajdowała stałą gościnę właśnie

na szpaltach „Kurjera Wileńskiego”.

W innem miejscu na stronie 8-ej
tegoż numeru „Kurj. Wil”* podaje
artykuł p. t. „Prołanacji kościoła w
Truskolasach dokonał sympatyk
Stronnictwa Narodowego". Treścią
jego jest, iż brat członka Str. Nar.
— kościelnego w Truskolasach —
Młynarczyk miał być świętokradcą.
Z tego, iż kościelny był członkiem
S.N. „Kurjer* wysuwa twierdzenie,
iż jego brat musiał być sympatykiem
narodowców i uwidoczniając to w
tytule pragnie obarczyć Obóz Naro-
dowy odpowiedzialnością za ohydną
zbrodnię.

Tymczasem, jak nam donoszą
z Częstochowy, ujęty świętokradca
przyznał się, iż należy do sekty Ho-
dura, a pozatem — naprawdę jest
wolnomyślicielem. :
W tych warunkach akcja „Kur-

jera Wil.“ jest jaskrawym dowodem,
jakiemi metodami posługują się
pewne stery.
ВОЛЛЕНОлНА ESTSS TdA VA

Ka DA ZLOTOWKA, ŹŁOŻUNA
NA AKCJĘ STRONNICTWA NA-
RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DO

POLSKI NARODOWEJ!

 

| Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda pochmurna z

opadami.

Ciepło.
Umiarkowane wiatry z kierunków po-

„ludniowych,

| WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
|  — Zmiany w składzie osobistym
jDuchowieństwa. Na mocy zarzą-

dzenia J. E. Ks. Arcybiskupa Me-

tropolity w składzie osobistym Du-

chowieństwa _ zasz następujące

zmiany: Ks, Józef Kowalczuk, pre-
fekt w Wiilnie, na prefekta i rektora
kościoła w Mikołajewie; ks. Hiero-

nim Olszewski, prefekt i rektor ko-
na pref. do

Wilna. (e)

wileńska
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

| | — Zarząd Związku Absolwentów
| Wieczorowej Szkoły Handlowej po-
jdaje do wiadomości, że w dniu 4
jlutego rb. (wtorek), o godzinie 20-tej,
odbędzie się w lokalu Szlkoły (Mic-
ikiewicza 18) walne zebranie absol-
, wentów: (tek). Obecność konieczna.

| KRONIKA POLICYJNA.
i — QOkradziono sędziego Sądu  Apela-
|eyjnego. W teatrze na Pohulance skradzio-
|no sędziemu Sądu Apelacyjnego p. A. Jo-
„dziewiczowi, portmonetkę z zawartością 50

'zł, Sprawcy kradzieży narazie nie ujęto. (e)

| WYPADKI
i — Złamanie negi. Przechodząc przez
|jezdnię na ul. Kalwaryjskiej, upadła łamiąc

nogę  47-letnia Kotozowicz (Kalwaryjska

168), którą przewieziono do szpitala . ży”

dowskiego. (e)
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są jego inne utwory, jak naprzykład opera

„Zelis et Valcour* napisana pod wrażeniem

wyprawy Napoleona do Egiptu. Ogiński

walczy zrazu orężem, jako towarzysz broni

Kościuszki, potem jako emigrant na drodze

ceremonja turecka przy oryginalnej ilustra- dyplomatycznej o wolność Polski. Gdy

cji muzycznej Lully'ego. Ceny propagando- wszystkie sposoby zawodzą służy ojczyźnie

we. muzyką, zapalając doARR o:

— Koncert śpióskieś. konawcami audycji poniedziałkowej będą:

8 m.z a icefewtyko + H. Zboińska Ruszkowska, K. Kruszewski, K.

Teatrze na Pohulance słynna pieśniarka Kopyciński i orkiestra Urzędników Ubez-

(Diseuse) Dela Lipińska. Ceny specjalne. pieczalni Społecznej Schefiera, oraz zespół

Wszystkie kupony i zniżki nieważne, Bile- wokalny mieszanypod kierunkiem A. Ko-

ty do nabycia w kasie teatru „Lutnia“. pycińskiego, _ Audycję poprzedzi a

— Zapowiedźi Dnia 7 łutego w Teatrze „wstępne prof. U. J. dr Zdzisława achi-

na Pohulance odbędzie się koncert Stani- meckiego. :

slawa Szpinalskiego. Bilety juž są do naby- Józet Woliński przed mikroionem.

cia w kasie teatru „Lutnia”, Ceny specjal- Każdy występ przed mikrofonem zna-
ne. Wszystkie kupony i zniżki nieważne. komitego tenora Józeła Wolińskiego witany

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Przed- jestprzezradjosłuchaczy z dużem entuzjaz-

stawienie propagandowe. Dziś op. „Rose mem. Recital tego śpiewaka nadaje rozgłoś-

Marie”. nia masę wy 3.11 o godz. 18.00. W

Žž i “ programie koncertu canzonetty i arje ope-

„Królowa miliardów!= Elną Makroop. Falla irowe starych mistrzów włoskich XVI, XVII
tytułowej, i XVIII wieku.

— Teatr [al Oszoktowska % Mozajka muzyczna na falach eteru,

Dziś ca Moje ace p. t Świetni artyści wystąpią wMozajce

„Na jeża z przedzialkiem“. Początek przed- Muzycznej — audycji radjowej w, dniu 31

stawień o godz. 6 m. 45 i 9-ej. ь godz. 21.00, Kri @ ‚Ъ-М'ЁЬ- }:Мш!-

23 Tastė pejoji „MikysėaL Тлабийнае онр НЕЫ ОкводиеКЬ 79

E a a S
Gene18brypłGranm wiej radiowa) motąkowej sady rage

K U się rozmaitość instrumentów, na których
gażowani: lna Wolska piosenkarz humory- ści: ai : i ssta J. Woljan i AL Piotrowski. grać będą artyści: gitara, wibrafon i forte

pian, a wreszcie ten najwdzięczniejszy z

Z za kotar studjo.
instrumentów — głos ludzki.

Ignacy Krasicki i Jan Kochanowski

Ogiński twórca polonezów w radjowym
koncercie historycznym.

w audycjach radjowych.

Historyczne koncerty organizowane

Dnia 3.II o godz. 17.15 w radjowej „Mi-
nucie poezji” usłyszą radjosłuchacze kilka

przez Pilskie Radjo wydobywają nieraz na
światło dzienne kompozycje polskie za-

wierszy księcia Biskupa  Warmijskiego,
Ignacego Krasickiego. Radjosłuchacze będą

pomniane lub wogóle nieznane. Tym razem
dnia 3 lutego o godz. 22.00 koncert pośw'ę-

się mogli przekonać, że półtora wieku, ja-
kie nas dzieli od czasu ich powstania nie

cony będzie twórczości Ogińskiego znanego
twórcy polonezów,

uczyniło im poważniejszej szkody. Tegoż
dnia o godz. 21.30 Polskie Radjo poświęca

Jaśnie Pan Szof

Natomiast mniej znane Wieczór Literacki wielkiemu poecie z

BODO Fertner, Benita
świetny nadprogram: Groteska rysunkowa „Betty kąpie pieska“ i najnowsze aktualja

CASINO] o io os
CZU -CZIN-CZAU
W rol gł ANNA MAY WONG :Fritz Kortner. P h. Czar.
Muzyfca.Śpiew. - | Nad program: Dodatki ; aktualja.

Sylwja 5IDNEY |HELIOS| ""sylwja" STO NEY"Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze tylko dziś

w potężnym filmie otyczejowym |

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski ma Pohulance, Dziś

o godz. 8 wiecz. komedja Moljera p. t.
„Mieszczanin szlachcicem”. W akcie im

J
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UWAGA RODZICE i DZIECI:
FILM DLA WSZYSTKICH.

  
„Osaczona'*
Nad program: Atrakcje. Poz. 6 4-€j
 

 

POLSKIE kino В OSTATNIE DNL so

ŚWIATOWI Najweselsza komedja muzyczna produkcji |

Mięs Ewira
1936 roku |

RO

WIKTOR czy WIKTORJA?
Cesibi, Piotruś, Papryka, Katarzynka tylko wstęj do stworzeni dzieła:

SZAMPAŃSKI C AIL DOWCIPU I ŚMIECHU!WZ
UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu, wejście na widownię
tylko podczas przerw. — Początek seansów: 4, 6, 8, 10.15; w święta od godz. 2-ej.

  

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

fr. H. RUSIECKI

nWacs„ĄNDRUKOWICZ
Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypa-
sterza, p. Wojewody, U. S. B., Magistracie

i wiel. in.
Solidna gwarantowana naprawa oraz s dai

zegarėw kalowych i RAE: SŁ

Ceny kryzysowe. į

DAAD OVA DAAiA DD A Офнь-

10—25'; Tanieį kupl Pani...
Wykwintną, jedwzbną bieliznę damską, szisfroczek, sweterek,
szaliczek, bluzeczkę, pończoszki, rękawiczki, torebkę i t. {а.

w.firmie J. KŁÓDECK ZAMKOWA 17,
telefon 9-28.

wIELKI WYBÓR—
Obejrzenie nie obowiązuje ćo kupna
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W dniu 9 ub. m. m. Urząd Gmin-
ny w Gródku powiadomił policję,
że b. dozorca drogowy Budryk
Konstanty, zam. we wsi Pożarysz-
cze, gm. gródzkiej, pobrał od Alek-
sandra Burego, mieszkańca  folw.
«Dońki, 27 zł. za nieodbyty szarwark.
Na pobrane pieniądze Budryk wy-

 

Czarnolasu — Janowi Kochanowskiemu, w
opracowaniu prof. Stanisława Adamczew-
skiego.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 3 lutego.

| 6.30 Pieśń. Gimnastyka, Muzyka po-
ranna. Dziennik poranny. Płyty. 8.00 Audy-
|eja dla szkół. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał.
112.03 Dziennik południowy. 12.15 Muzyka
salonowa. 13.25 Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.30 Płyty. 15.15 Codz. odc. pow.
15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30 Kwintet Henryka Gołda. 16.00 Lekcja
języka niemieckiego. 16.15 Płyty, 1645
Szopka medyczna. 17.00 Czy nauka demo-
ralizuje kobiety? 17.15 Minuta poezji —
wiersze l. Krasińskiego. 17.20 Maurice
Dellanoy Rapsodja. 17.50 Pogadanka
Bruno Winawera. 18.00 Canzonetty i arje

 

ZOE ACZ

Nadużycie dozorcy domowego
stawił fikcyjny kwit, pieniądze zaś
przywłaszczył sobie. Akta skierowa-
no do wiceprokuratora VIII rejonu;
w Wilejce. Ak

Kradną nawet irumny
GŁĘBOKIE. Juljan Zając ze wsi,

„Sily, gm. zaleskie: zostal wezwany
do szpitala w Głębokiem, do syna,
Ana zapelenie opon móz

gowych. ieśniak przyjechał, z
trumną, lecz, ponieważ nastąpiło
polepszenie w zdrowiu, trumnę od-
dał na przechowanie do trupiarni.
Gdy po dwuch "Ea syn zmarł
i ojciec przysz po trumnę, stróż
szpitalny oświadczył, że trumnę
ktoś skradł.

Ujawnienie warsztatu
fałszywych złotówek

Organa P.P. w Podbrodziu aresz-

towały Piotra Michajłowa pod za-
rzutem fałszowania 1 zł. monet.
Podczas rewizji znaleziono falsyfi-
katy i odlewy wraz z zapasem oło-
wiu i cyny. (h)

Rozmaitości
NAJBOGATSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE

Najbogatszym człowiekiem na świecie

'jest Hindus — książę Nizam z Hydeberadu.

Czysty jego dochód rocznie wynosi prze-

szło 56 miljonów dolarów. Jego skarbiec

jest pełny drogich kamieni i złota. Kamie-

nie są wartości 2 miljardów dolarów, a zło-

|to 250. miljardów. Takich bogaczy, natural-

nie w mniejszym stopniu, liczą Indje więcej

CZYSTOŚĆ POWODEM ROZWODU

Pani Irena Leards, małżonka pewnego

lekarza angielskiego cierpiała na manję

czystości w dosłownem tego słowa znacze-

niu.

W/ mieszkaniu pani Ireny  czyszczono

codziennie chemicznie firanki i tapety. W

pokojach unosił się zawsze przykry zapach

środków dezynfekcyjnych, Sama pani Irena

miała formalnego bzika na tym punkcie,

że zarazi się kiedyś jakiemiś chorobotwór-

czemi bakterjami. Nie dotykała ona pie-

niędzy, jeżeli nie były przedtem dezynie-

kowane, nie czytała książki, która nie by-

ła chemicznie czyszczona.

Pani Irena wyszła zamąż dwa lata te*

mu. Obecnie mąż, zdolny lekarz. wniósł

skargę sądową z prośbą o rozwód. Jako

przyczynę rozwodu podał dr. Leards Nie-

sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna,
Audycja żołnierska. 20.30 Płyty. 20.45 Dzien
nik wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski wspó
czesnej. 2100 Mozaika muzyczna, 2130
Wieczór
nowskiemu. 22.00 VIII koncert historyczny

meteor. 23.05 Muzyka taneczna,

EM
i a ADCE

 

| 2 udziałem nowozsangažo

przy

20.00
GRODNO. Huta szklana, dotąd

stale czynna, została obecnie unie-

ruchomiona na 5 tygodni z powodu
przeprowadzenia remontu wanny. Z

tej racji zwolniono z pracy 166 ro-

botników.

 literacki poświęcony |. Koch:

oświęcony muzyce polskiej. 23.00 Wiad.  
Triumf filmužWiedefskiego
W rol.gl. ulah. Wlediia Herman THIMIG, Christi MARDYN. ||

"Lt
wirol gtfakbwieda Herman THIMIG, Christi ASA

Juž Jutrožwikinie „H E

REWJA | EE 2 ka 25 grzzbrogram Nr. 59 p |:

NA JEŻAZ PRZEDZIAŁKIEM
Li i Geny Honarskiej, wirtuoza muzyki eks-

centrycznej Eddiego, duetu Bojalski-Szelly oraz ulubieńców p. t. publiczności pieśniar-

ki Taissy Puchalskiej, piosenkarza Ant. Iżykowskiego, baletu „Tanagra“. Codz. 3 se

anse: 645 i 9.15. W niedzielę i święta 3 seanse: 4.45, 7 i 9.15 wieczór

 

МОЙ

Mieszkania
i pokoje

 

Kursy języków obcych
w okala tnsytnta. kauk Randl.-Gospodarczych, M WyNdĘC
MICKIEWICZA 18 (gmach B-ci Jablkowskich)
angielski, francuski, niemiecki; kursy element, stałemu fokatorowi

średni i wyższy. dla dorosłych popołud. Zgłosze- pokój oddzielny zwej-
nie do nowych grup od 8—13 oraz 17—20 iściem z klatki scho-

w lokalu Instytutu Nauk H.-G. | dowej. Zygmuntowska

Żądajcie prospektu! — Tel. 14-14. 20, m. 3.

POKÓJ

pltc |Stolarz
ш, Ponarskiej, okna, drzwi, dlogi,

przylegający do OTL gaprawia Lesia,kra E lat
kolejowego, 40 WY- densy, biurka, ładnie jako wožny
dzierżawienia na ceie polituruje po cenach nej instytucji. Posia-

handlowe. Wiado- b, niskich. Może 22 da b. dobre świadec-
mość ul. Wileńska jom, człowiek pewny. twa i rekomendacje.

2 Jposiada b. poważne Mostowa 6 m. 9,
OS © jświadectwa | reko-
Skiep 'mendscje. | Lwowska

157—7, Franciszek Jaa*

przy ul. Mickiewicza kowski 151—2
w pierwszorzędnym

punkcie, świeżo odre-
montowany z pm

niem sprzeda- cnęrgiczna, sumienna,
je się niedrogo. Adres pracowita, poszukuje

 

DOZORCA,
znający się na ślusar-
stwie 4 _ ciesielstwie,
mężczyzna wsile wie-

2—3 pokoj, z wyśgo-
dami, w śródmieściu,

pracy. potrzebne. Zgłoszenie
pracował do Adm.„Da. WiL“
wpoważ- | JIA „M. A. : m

ТАМЮ!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

mw M wyszukuje mieszkania

RDAZCÓWA POŚREDN. MIESZK

pajų; "nekis, roboty: „UNIWERSAL“
у . , 80 zostało

| GOSPOdYyNIi knie.' Ceny niskie. A- se al Miekiewicza 4
js Lukiska | m. 6-a, tel. 22-11.

szetowa 13/2—3. Biuro przyjmuje zgło-

 

 

w Redakcji. „miejsca do majątku — szenia wolnychmiesz-

any o,©. wedi aa Osasłwan а
РГЗС':' (wiejską:5dro- Praca P. T. Właścicieli nie-

biu, rogacizny, £ ku-, zaofiar. ruchomości po wy-
oszukiw. Ę chnią, oraz z wyro* (MN najęcia.

МИНИНЧНЫИЦЙ bem masła. Wymagań — -— |миииzł MAN maniinr.SKYOBRMYCH. Posiada
WSZYSTKO STANIAŁO j| Kupno świadectwo, UI.Kró: doidei wstać Nauka: "Ei sprzedaż 8| Organista iewia óćm 7. 4н po

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA ZEGAKY, ;! оана ао wsiach || poszukuje U
BUDZIKI. в BO at 52 „Żniwo”, Lwów, Ku-| DO MATUR:

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4.- -— 88 skola Oriooi SIOSTRA mamę emka ЫЕ

W. JUREWICZA, || inz o ESGp Skasnų a iasu a „ flw dobrym stanie, mieście lub na pro- gnacja chorych, bań- "MATRKNI NKU student, fachowy ko-
MISTRZA FIRMY P. BURE p adis B nledro- wincji. |. = ki, zastrzyki, masaże. DGŁASZAJCIĘ SIĘ repetytor. Łesk. zgło-

| go. ersytec-rować do , 5е 3-a, m szenia do Adm.
WILNO, MICKIEWICZA 4. № 4, m. 22. pod W. 8. /13, telefon 9-25. W__ „DZIENNIKU "tam

ia maECA| p i Ai ŻE ооа 8— WILIEAOKIMO Vis GAFA:
   

RZE

Pie starych mistrzów. 1840 koncert samowite zamiłowanie jego żony do  czy-

Ša aka wapawk„| Zamknięcie huty _ ju | jedna
19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiadomości szklane I PRL ER

ów lekarz — żal mi się z nią rozstać,

wiem, że i ona mnie kocha, ale dłużej nie

mogę. Nerwy mam zupełnie skołatane. Jej

manja czystości doprowadza mnie do sza-

leństwa.
Sąd przychylił się do prośby rozczaro-

wanego małżonka i udzielił mu rozwodu.

  

  

iRedukcja cen

ОАМ. МИ о, 30Wielka

stałych udziela rabatu

10"
Wytworna

konfekcja, galant.
trykotaże, bie!lzna.

WŁASNA WYTWÓRNIA

OBUWIA

ŽZnižka cen

„Dom Zz ogrodem
Poszukiwany jest dom z ogrodem warzyw-

mym (osobniak) ma pomieszczenie Sióstr

wraz z zakładem wychowawczym, Kto do-

pomoże do założenia zakładu dla najbied-

niejszych dzieci? Oferty przyjmuje z

wdzięcznością Zarząd Związku „Caritas“

w Wilnie, Metropolitalna 1.

a
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ETRAID PRAD RADOPR т

STUDENT U. S. B. Е
№'ы a Ši ZWRACAMY SIĘ

POWO On z gorącą prośbą do
og i śred jitościwych serc na-

okala 2oraz Hi gmpom.

Prieno; Bon paini ki
Ceny znaczniesalce ra znajduje się w tak

ne. 7 powiedzieć się krytycznem _materjal-
Ši 2 Sta- 79% położeniu, że nie

Popławska A- jęst w możności prze-
misław Ossoliński trwać te kilka miesie-į
ŠARAGA"cy do końca roku

szkolnego, by módz
Zguby zdobyć maturę. Skład-

Gluena rtini
ki na wpis przyjmuje
Administracja nasze-

BYŁA INKASENTKA fo pisma.

T. O. D. —Katarzyna) — — — —-
Meyrówna prosi zna-| RODZINA J. F.

lazcę, zgubionego się z 6 o-
przez nią kwitarjusza sób bęz środków do
T.O.D. o łaskawe Od- życją błaga o pomoc
niesienie do Admini- w kupieniu czy też
stracji „Dzien. WiL". gąrowaniu = maszyny
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Powyższy k do szycia. Najstarsza
unieważnia się. |eścka mofisb zara*

mwawnwwwniwwwnnnzinnmmbiać na chle|
+ |T-wo S-go Wincen-

Pomóżmy | se a Paulo prosi
bliźnim bardzo spoleczeństwo

Teminiai 0 przyjšcie 2 pomocą BIEDNA WDOWA tel rodzinie. Adres w
posługą i pracą po- Admin. „Dz. Wil“,

dzienną żywiła trojga
małych dzieci, obec-

nie złamała nogę, jest
chora — dzieci zzięb-
nięte przymierają glo-
dem, ze względu na
mie, prosi o łaskawą

„Dz.

BEZROBOTNY
z rodziną bez šrod-
ków do życia prosi
© pomoc lub zaofiaro-
wanie obiadów, po
któreby sam chodził
Łask, zgł „Dz. WiL“

dlaWiL“ lub bezpośre- lub bezpośrednio ul
„dnio: ul. Kalwaryjska Śniegowa 3 m. 2.

RRADGZEWSZOOTASCCEDE TALPA

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

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr, nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cylrowe i tabela-

ryczne o 25% drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejscu.
—

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A.
Nei

Zwierzyńskjegę, Nólio: Mostowa 1.

   
Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


