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W WILNIE,
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

opatrzony Świętemi Sakramentami, zasnął w Panu dnia 9 lutego 1936 r., w wieku lat 65. ©

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do kościoła Wszystkich Świętych odbędzie się dnia 11-$o,ogodz.

6-ej wieczorem.
Nabożeństwo żałobne dnia 12-go, o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz

O czem zawiadamia, pogrążona w żalu

EWGOGACOW SВЕСа
Wiadomości Olimpijskie

CZECHOSŁOWACJA {
BIJE FRANCJĘ 2:0. |

GARMISCH - PARTENKIRCHEN
(Pat). Mecz hokejowy, rozegrany w
Garmisch w ramach turnieju olimpije
skiego pomiędzy Czechosłowacją a“
Francją, zakończył się zwycięstwem|
Czechosłowacji w stosunku 2:0.

Mecz zgromadził na stadjonie;
przeszło 8 tys. widzów. !

AUSTRIJA ZWYCIĘŻA ŁOTWĘ 7:1.

W drugim meczu hokejowym Au-
strja pokonała Łotwę 7:1 (4:0, 0:0,
34). Austrjacy mieli znaczną prze-.
wagę i wygrali bez większego wy-
siłku.

 

NIEMCY TRYUMFUJĄ
W SLALOMIE.

Sialom panów, rozegrany w Gar-
misch w ramach kombinacji alpej-

skiej, przyniósł duży tryumf Niem-
com (Pinuer i Lantschner), którzy
zajęli dwa pierwsze miejsca.

Z Polaków, startujących w slalo-
Z Polaków, startujących w slalo-

mie, najlepszy wynik uzyskał Broni-
sław Czech, zajmując 19-te miejsce.

NIEMCY ZDOBYWAJĄ I DRUGI
ZŁOTY MEDAL OLIMPIJSKI
Mistrzostwo olimpijskie w kom-

binacji alpejskiej, obejmującej bieg
zjazdowy i slalom, zdobył definityw-

nie Franz Pinuer, uzyskując dla Nie-
miec drugi złoty medal olimpijski.

Drugie miejsce i srebrny medal uzy-

TL KIE.PODAC OE

16-16 rocznic odzyskania morza
GDYNIA (Pat). W dniu wczoraj-

szym obchodziłą Gdynia podwójne
święto: 16-tą rocznicę odzyskania
dostępu do morza oraz 10-tą roczni-
cę nadania jej ustroju miejskiego.
Uroczystość rozpoczęta została na-

bożeństwemw kościele Serca Jezu-
sowego, po którem odbyłą się na,

ulicy 10-go lutego, wśród szalejącej

wichury śnieżnej, defilada oddziałów

marynarki wojennej i wojska. Po de-
filadzie odbyła się akademia.

Echa nominacji nowego
dyrektora.Banku Folskiego

Nominacją wiceministra płk. Koca
spotkała się z przychylnem przyję-
ciem w prasie brytyjskiej.

„Times“ z dn. 8 b.m. podaje wia-
domość o mianowaniu płk. Koca na
stanowisko prezesa Banku Polskie-
go. Redakcja „Times'a** podaje, że

"płk. Koc ma ścisłe koneksje z ko-
iami finansowemi Londynu, które
uważają go za niezłomnego zwolen-

nika zdrowego pieniądza w Polsce,
Nominacja płk. Koca jest uważana

za dalsze zapewnienie, że Polska nie
będzie przedsiębrała eksperymentów
walutowych.

„Financial News“ z dn. 8 b. m.
pisze, że nominacja wicemin. Koca
na prezesa Banku„Polskiego jest in-
terpretowana w Londynie, jako ma-
jąca to znaczenie, że Polska nie ma
zamiaru opuszczać „gold standardu”,
albo wprowadzać restrykcji dewizo-
wych.

Strajk drukarzy w Warszawie
Strajk drukarzy w Warszawie

twa w dalszym ciągu. Pertraktacje
ze. strajkującymi nie doprowadzity
w piątek do pomyślnego wyniku.
Wydawanie pism codziennych połą-
czone jest nadal ze znącznemi trud-
nościami, pomimo tego wszystkie
pisma wyszły.

godzinach południowych w

sobotę odbył się wiec strajkujących
w Tow. Hygjenicznem. Uchwalono
dalszy strajk.

Możliwe jest, że strajk w ciągu
najbliższych dni rozszerzy się na
drukarnie żydowskie, które dotąd
były czynne, a nawet w związku ze
strajkiem, odebrały szereg prac in-
nym drukarniom.

 

KUPON
Oddawca niniejszego kuponu jest upoważniony do nabycia w F-mie 1. Malicka,

w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 6, po cen.e specjalnie obniżonej dla Cz

szego pisma:

ytelników na-

1 serwis kawowy porcelanowy, składający się z 15 części — za zł. 7.50;

1 serwis stołowy porcelanowy, składający się z 31 części — za zł. 36.50.

Kupon niniejszy jest ważny tylko w lutym 1936 roku.
Admiaiste

аа
ODZINA.

skał również Niemiec Lantschner.| ny. Zrzucono znaczną ilość bomb za-|

Francuz Al-'palających i el |

laie, uzyskując pierwszy bronzowy miasto spadło kilka ciężkich bomb, biście kierował ogniem dział prze-

> „reszta zaś bomlb spadła na okoliczne ciwiotniczych.

"_ Włosi budują drogi„w Abisynji

| Trzecie miejsce zdobył

meda

Polscy hokeiści, mimo że odpadli

pozostaną jednak w Garmisch

liczności, że pobył ich został i tak

wodów.

OFICJALNE WYNIKI OLIMPIJ-
SKIEGO RAIDU LOTNICZEGO.

Jak już podaliśmy, z okazji olim-
pjady odbył się lotniczy raid $wiaź-

maszyn.
Pierwsze miejsce w. raidzie gwiaź-

dzistym zajął Niemiec Seidemann na
maszynie B.F.W, Przebył on ogółem
13761 kim., uzyskując notę 869,6.

Drugie Poiak Włodarkiewicz na
RWU, przebywając 3619 klm. i uzys-
ikując notę 7/8,9.

 
maszynom, pilotowanym przez Klei-
na, Kindervatera i Sulza. Przebyły
one 3391 klm.

Czwarte miejsce zajął Polak Pe-
terek na KWD po przebyciu3550km.

P. Greiser

go donosi,

zentacyjnem -w Bialowiežy.

Kronika ieiegraficzna

** Wydatki na armję włoską w budże-
cie na r. 1936/37 wynoszą 2.312 miljonów

lirów.

* W Turynie spłonął teatr królewski.
Pożar wybuchł wkrótce po przedstawieniu

z powodu krótkiego spięciaa. Gmach, który
był zabytkiem historycznym, spłonął do--

szczętnie.

przybył w sobotę do Paryża.

** 136-ą rocznicę urodzin obchodził nie-;
jaki Bakradze, Gruzin, zam, w Kutaisie, Ba-|
kradze posiada 78 żyjących potomków.

** W Niemczech aresztowano obywatela

belgijskiego Lonrenza. Konsul belgijski za-|

żądał od władz niemieckich motywóware- |

| sztowania. Н

i ** Akademik Jacques Bainville zmarł
| w Paryżu. į

||| W Turoji rozazerza się powėdė, niaz-
| «ząc zasiewy. Straty są olbrzymie.
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HOKEIŚCI POLSCY POZOSTANĄ
w GARE go” OLIM-|

łkarzy zagranicznych zwiedzało wczo koszul.

opłacony za cały czas trwania za” |

** Premjer czechosłowacki Hodża przy- (tylko przekrocz

Nr. 3940

 

Konferencja panamerykańska
WASZYNGTON (Pat). Konferen-

cja panamerykańska, o której mó-
wiono tu w ostatnich dniach, ma za-
jąć się nietylko ostatecznem roz-
strzygnięciem zagadnienia Chaco i
rozgraniczenia Ekwatoru z Peru, ale
także i szerszemi  problematami,
Gdyby projekt ten został urzeczy-
wistniony, sekretarz stanu Hull wež-
mie udział w konierencji. Prezydent
Roosevelt przywiązuje dużą wagę do
tego, aby Ameryka dała przykład

- Bombardow
PARYŻ (Pat). Specjalny kores-
za Havasa donosi z Dessie:

czoraj rano nad Dessie ukazało się
7 samolotów włoskich, które bom-
bardowaiy miasto niezwykle gwał-
townie w przeciągu przeszio godzi-

eksplodujących. Na

ASMARA (Pat). Kilku dzienni-

raj odcinek frontu pod Makalle,

zajęte są budową nowych dróg. Dość

karze spotkali się z księciem di Pi-

Europie przez stabilizację stosunków
na swoim lądzie. Mówią, że konfe-

rencja ta winna się zebrać po 15

sierpnia, kiedy obejmą urzędowanie

nowi prezydenci Boliwii i Paragwaju,

rozpoczęłaby się więc ona dopiero

we wrześniu.
Jedni proponują jako siedzibę

obrad Buenos Aires, jako bliższe do
Chaco, inni Waszyngton. Hull po-
podobno jest stronnikiem Buenos

Aires.

unie Dessie
„wsie. Od bomb zapalających zajęły
się lasy, otaczające miasto, które
pioną. Jednym z głównych ceiów
bombardowania był pałac cesarski,
który znajduje się w centrum miasta,

| Negus dał dowody niezwykle
zimnej krwi. Nietylko nie chronił
się przed samolotami, lecz sam 060-

stoia, dowódcą dywizji czarnych

| "Misja, złożona z wojskowych za-

od dalszych rozgrywek olimpiskich, Stwierdził oni, że wojska włoskie granicznych, złożyła wczoraj w Adi-
Kwala, w pobliżu Adui, wieniec pod

końca igrzysk, korzystając z oko- daieko od pozycyj włoskich dzienni- pomnikiem, wzniesionym na grobie
(żołnierzy włoskich, poległych w
| 1896 r.

Egipt nie obawia się inwazji
ALEKSANDRJA (Pat). Niepokój

i naprężenie, które panowały w
Egipcie przed 6-u tygodniami, z po-

ły całkowicie. Wojska brytyjskie
przybywają wciąż do Aleksandrii.

azisty z. udziałem. dwóch pa obawy inwazji włoskiej, minę-

Wszystkie miejscowości dokoiaAle-
ksandrji, mające znaczenie strale-
giczne, zostały obsadzono przez woj-
skai otoczone drutem kolczastym.
Port w Aleksandrji pogłębia się, aby:
mogły w nim leżeć większe okręty.

 

Prokurator do spraw hitlerowskich —
narodowym SstCjalistą

PARYŻ. Havas donosi z Wie-

Yrzecie miejsce przyznano trzem. dnia, że aresztowanie prokuratora

Kauera pod zarzutem działalności

narodowo - socjalistycznej wywołało

wielką sensację z powodu wysokiego

stanowiska, które aresztowany pia-

stował, tembardziej, że jednem z

zadań prokuratora Kauera miało być

przeciwdziałanie propagandy naro-
dowej wśród młodzieży.
W związku z tą sprawą areszto-

wano w Wiedniu 28 osób, należą-
cych przeważnie do „Niemieckiego
Stowarzyszenia Urzędników”, mają-
cego zupełnie wyraźne oblicze naro-
dowo-socjalistyczne.

Oddziat niemiecki na terytorjum czeskiem
w Białowieży_ MORAWSKA OSTRAWA (Pat).

Biuro prasowe senatu gdańskie- |
żę prezydent senatu p.!

Ureiser weźmie udział w dniach od,
14 do.15 b. m. w polowaniu repre-|

Ostrawskie „Ceskie Slovo“ zaalar-

mowało opinię publiczną wiadomo-

ścią o niespodziewanem wkroczeniu

2 uzbrojonych kompanij wojska nie-

mieckiego na terytorjum Czechosło-
wacji w okolicy Nachoda w Cze-

chach północnych w czasie, gdy od-
bywały się tam manewry czechosło-

wackiej armji. O zajściu dowiedziały
się władze wojskowe dopiero obec-

nie, gdyż jedyny świadek wkrocze-,

nia oddziałów niemieckich na tery-
torjum czechosłowackie, majster ta-

|picerski Karpiszek, bał się o tem do-
nieść władzom czechosłowackim.
dotychczasowego śledztwa wynika,

iż obydwie kompanje wo'ska nie-
wy słupy graniczne,

ale posunęły się dalej wgłąb Czecho-
słowacji. Urzędnik czechosłowackiej
straży celnej Matiek oświadczył, iż
widział z okien swego mieszkania
oddziały wojska, idące od strony
SRKRRC ZDOBA.WARTA

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki |
cena 10 groszy

Nr. 4
De pabycia w kieskach,

Niemiec, przypuszczał jednak, że są
to kompanje wojska <czechosłowac-
kiego.

 

Groźna sytuacja
na Dalekim Wchodzie

PEKIN (Pat). W kołach chińskich
„krążą wiadomości o poważnej kon-
|centracjj na granicy  mongolsko-
mandżurskiej wosk sowiecko-mon-

Z golskich i japoūsko- mandžurskich.

Tablica pamiątkowa
Kariowicza

WARSZAWA. (Pat). W sobotę,
jako w 27 rocznicę zgonu Mieczysła-

wa Karłowicza, odbyła się uroczy-

stość odsłonięcia tablicy pamiątko-

wej na domu przy placu Dąbrow=
skiego Nr. 2/4, w którym mieszkał i
tworzył Wielki Kompozytor. Rów

'nocześnie odsłonięto tablicę ku czci
(ojca kompozytora, Jana Karłowicza,
|znakomitego  etnografa i języko-

znawcy, ZE zak



Red. Stefan Łochtin.
 

Wielkie drzwi |
Znamienną cechą młodości jest

niepokój. Młodzież żyje, posiada
ideały, które gotowa jest bronić i
uzasadniać z gorącą wiarą, z tem-
peramentem i z oliarnošcią. Mio-
dość zrywa z wszelkiego rodzaju
sztucznością, formalizmem, stereo-
typowością, ma wstręt do ustalo-
nych zgóry formuł, niezdolnych ob-
jąć potrzeb jednostki. Szuka nowych
dróg dla rozwiązania dręczących ją
zagadnień.

Dziś z pośród tych zagadnień na
pierwsze miejsce wysuwają się ta-
kie kwestje jak: naród, państwo,
społeczeńsiwo, ludzkość, Na dnie
tych trosk, niepokoi i ideałów, leżą
świadome czy nieświadome dążenia
do Prawdy. Młodzież dwudziestego
wieku spragniona jest prawdy. Od-
bywa za nią dziką, niemal prymi-
tywną pogoń, dąży do nie, domaga
się jej od wszystkiego i od wszyst-
kich, szuka pierwiastków ładu i dy-
scypliny, niezbędnych do podjęcia
stojących przed nią zadań.

Dzisiejsza młodzież szuką wiel-
kich Drzwi, mających doprowadzić
ją do Prawdy. Szuka i... zbacza na
biędne drogi. ч

Dziś miodzież trawiona jakimś
gorączkowym niepokojem, spraśnio-
na rozwiązania dręczących ją waż-
kich problemów, dzierżąc wysoko
swój sztandar ideałów, (nie chcę tu
wogóle mówić o tych nielicznych
stosunkowo, którzy nie poświęcając
się żadnej wielkiej idei, zajęci są je-
dynie swą troską o zrobienie karje-
ry życiowej i zdobycie odpowiadają-
cej ich amibicjom, pozycji w świecie)
odeszła od najwyższej. Prawdy —
Boga.

okresie powojennego zamętu, a do-
rósłszy znalazła się wobec świata
pogrążonego w takim chaosie, gdzie
pierwiastek ładu zdawał się nie
mieć miejsca. Znalazłszy się wobec
życia, gdzie wszelkie duchowe pier-
wiastki zastąpione zostały przez roz
pętane instynkty, miała poryw bun-
tu i tęsknotę ku czemuś doskonal-
szemu, ku ideałom. Nie mając moc-
nego oparcia w relig'i, czując potrze-
bę ekspansji i pragnienie czynu, po-
święciła się całkowicie swym ide-
om, częstokroć wielkim, pięknym i
zgodnym z religją, ale nie wyrosłym
z podłoża ugruntowanego wiarą re-
ligijną. Beztrosko, lekko młodzież
dzisiejsza załatwia się z religją. Z
nauk szkolnych pozostaje u niej sła-
be, często wykrzywione pojęcie i
podczas, gdy proporcjonalnie do wie
ku i warunków życiowych, inne ga-
łęzie wiedzy rozwijają się nieraz
znakomicie, zasób wiedzy religijnej
pozostaje bardziej niż elementarny,

Być może spotką mnie' zarzut
ślepoty wobec dzisiejszej rzeczywi-
stości. Ależ młodzież jest religijna!
Przeciwko aśgnostycyzmowi i epiku-
reizmowi dni powojennych odbywa

Tak, to prawda. Ale ten ruch nie
ogarnął jeszcze wszystkich szere-
gów. W stosuniku do ogółu są to je-

 

TEMPO.
Tempo nowoczesnego życia wymaga w

każdej dziedzinie szybkości i pośpiechu.
Postępujemy wciąż naprzód i naprzod, cc-
raz prędzej i prędzej. Zaledwie zakończona
została Loterja 34-a, a już wkrótce rozp
czyna się 35-a. W kolekturze Wolan>wa
praca wre, jak w ulu. Klijenci miejscowi,
nauczeni doświadczeniem poprzednich lote-
ryj, w których losów zabrakło, nabywają je
zawczasu, Zamówienia zamiejscowe napły-
wają masowo. Cały personel pracuje w śo-
rączkowem tempie. Każdy klient zostaje
obsłużony szybko i sprawnie, ku zupełnemu
swemu zadowoleniu. Hasło „Wolanow wzbo-
gaca“, napełnia wszystkich graczy Wola-
nowa wielką otuchą i wiarą w szczęśliwe
losy jego kolektury.
 

W dniu 6 b. m. w Ognisku aka-
demickiem odbył się „Pariament dy-
skusyjny”, na którym licznie zgro-
madzona młodzież omawiała spór
włosko - abisyński. В
W dyskusji zabierało głos szereg

mówców. Przytem zupełnie widocz-
nie przeciwko Włocnom wypowia-
dali się jedynie nieliczni przedstawi-
ciele t. zw, lewicy akademickiej. U-
zasadniając ekspansję kulturalną i
polityczną ltalji, jako czynniki roz-
woju kultury i szerzenia cywilizacji
europejskiej przemawiali m. in. kol.
kol. Adamonis, Kojer, Nanowski,
Majewski i Łochtin. Wszyscy oni; 

Akademicy Polacy, biorący u-

 

ljest tak ożywiony duchem Bożym,

Włochy czy Abisynj

szcze nieliczni. Ogół, aczkolwiek

wierzący w 90-ciu procentach, nie

uczuwa silnej potrzeby religi, nie,

by wszelkie poczynania w nimmiały |
początek i dążąc do Prawdy nie u-
mie do;rzeć jej w Bogu jedynie. Tkwi
mi w pamięci niezmiernie słuszne
zdanie Foerstera: „Człowiek nowo-
czesny sądzi tylko dlatego, że może
żyć bez religi, ponieważ religja ta
jeszcze w nim samym żyje.

Z tej żyjącej w nas religji, z tego
moralnego dobra czerpiemy pobudki
do pięknych czynów. Ale cóżby się
stało z chwilą, gdybyśmy pozwolili
zamrzeć w nas religii? Coby się sta-
ło z naszą moralnością, skąd brały-

początek szczytne porywy du-

Woyna.

a:
określili ataki na Włochy jako prze-
jaw działalności międzynarodówek|
komunistycznej i masońskiej, pra-
śgnących wywołać wojnę „świętą
przeciw faszyzmowi jako jednemu z
najmocniej trzymaących się nacjo-

 

 nauzmėw. л
Na zakończenie odbyło się gło-

sowanie. Za Abisynją opowiedziało
się osób 12, za Włochami olbrzymia
większość, bo przeszło sto kilka-
dziesiąt. Następnie zwolennicy Italji
postanowili za pośrednictwem prasy
przesłać następujący list do mło-
dzieży iej.

Młodzież dzisiejsza wzrastała w DO MŁODYCH FASZYSTÓW, WALCZĄCYCH O WIELKOŚĆ ITALJI.

Uniwersyteckich Grup Faszystow-

W maju 1936 roku zebrana w
Częstochowie polska młodzież aka-
demicka dokona obioru Matki Bożej
na swą Patronkę i złoży Jej uroczy-
ste śluby wierności. Będzie to wyra-
zem naszej duchowej łączności z
dawnemi pokoleniami, które zdoby-
ły Polsce zaszczytny tytuł: Polonia
semper fidelis. Musimy temu aktowi
ślubowania nadać jaknajuroczystszy
charakter. Uczynimy to przez gre-
mjalny udział w pielgrzymce na
Jasną Górę. Nowosłeśną Patronkę
wprowadzimy nietylko do sal wy-
kładowych i do organizacji, ale prze
dewszystkiem do naszych dusz. Mu-
simy pokazać tym, którzy jeszcze
wątpią, że polska młodzież akade-
micka jest katolicka i narodowa
nietylko z nazwy lecz i z czynu. Ten
akt ślubowania nie może być naszą
jednodniową manifestacją, musi to
być zasadniczy etap naszej walki o

Pan Cot | jeg0
Trzy lata zgórą, bo dnia 30 stycz-

nia 1933 roku „Ruch Młodych” za-
mieścił artykuł p. t. „W. S. L N. B.
E. W.“ pióra kol. Grabowskiego.
Byla to krytyka „Wyższej Szkoły
Instytutu aukowo - Badawczego
Europy Wschodniej”, uczelni która
później zmieniła nazwę WE
został ten sam) na — „Szkołę Nauk
Politycznych przy Instytucie N. B.
E. W” artykule tym, autor opie-
rając się na oficjalnym spisie wykła-
dów „Wyższej Szkoły”, stwierdził
że przedmioty prawnicze — jeżeli
chodzi o ilość godzin wykładów —
stanowią przeszło 60 proc. przed-
miotów , śdtasrowycii; dalej zwrócił

dział w liczbie stukilkudziesięciu w skich, walczącym wraz z całym lu- uwagę na fakt, że słuchacze „Wyż-
parlamencie dyskusyjnym wWilnie, 'dem włoskim o potęgę i wielkość szej Szkoły” rekrutują się przeważ-
omawiając
Afryki Wschodniej stwierdzają iż:

1. Silny i prężny Naród Włoski młodzież italska wiedziała, że ideały rych do uczelni sprow
wytrwania w wysiikach i pragną aby

ikwestję wyprawy do ltalji, słowa przyjaźni i zachęty do nię z urzędników administracyjnych,

nauczycieli i o E — któ-
adza nie tyle

ma prawo sięgnąć po spuściznę którymi służy, są bliskie sercom i żadza wiedzy”, ile chęć posiadania
swych rzymskich przodków z tytułu.
swej działalności kulturalnej i cy-;
wilizacyjnej, któremi imponuje świa-)
tu.

2. Alkcja antywłoska została zor-|
śanizowana przez międzynarodowe|
czynniki wrogie kulturze europej-
skiej i walczące z nią oddawna.

3. Entuzjazm i wysiłki młodzieży
włoskiej są przykładem jak należy
służyć Narodowi.

Akademicy wileńscy wierzą, iż!
poświęcenie faszystów nie pėjdzi

pa
:
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na marne, że wrogowie Italji ponio-|
są klęskę, a międzynarodowe malje |
komuny i masonerji ulegną zniszcze- į
niu.

Aikademicy wileńscy widzą w ia.
szyźmie pierwszą i udaną próbę rea-|
lizacji idei nacjonalizmu i dążenia
do Wolności Narodu, a przeciwsta-
wienie się złu i bezideowości pacy-

się silna reakcja, ruch katolicki ogar fizmu, marxizmu i kapitalizmu, i dla-
nia coraz szersze kręgi młodych!"'itego — zasyłają młodym członkom

(ierzymyolepsząprzyszłość..
Wsród zagadnień ideowych życia

akadeinickiego, niewątpliwie mocno
zamuje nas stanowisko  korpuracyj
wobec zagadnień chwili ovecnej wy-
walczenia i zdobycia iepszego jutra.
Zajmuje nas dlatego, że korporacje
skupiają dużą ilość młodzieży aka-
demickiej, kióra powinna wchodzić
w życie z pogodą na czole, przygo-
towana i świadoma swych obowiąz-
ków wobec Narodu.

Niestety często tryb życia kor-
poracyj wywołuje rozczarowanie
starszego społeczeństwa, które bacz
nie obserwuje swych wychowanków
i stawia im duże wymagania, !

Tu jednak musimy wyróżnić nie-

'czasu owiane są potężną

celu, któryby ich zmuszał do wycił-
ku i życia,
— Czyżby zatem ikorporacje mia-

ły zaniknąć?
— Czyżby prócz picia piwa i bez-

myślne; wegetacji nie mogły znaleźć
szerszych zainteresowań?
Na szczęście dziś stoimy na prze-

łomie...
Dziś korporacje, idące z prądem

ideą po-
święcenia swych myśli, czynów i ży-
cia całemu Narodowi i Wielkiej Pol-
sce.

Cel jest wielki.
Współczesne kadry młodzieży

korporacyjnej otrząsają się z uśpie-
nią iz hasłem

umysiom młodzieży polskiej.

Umiemy płacić!
Um.emy wszyscy piacić drogo
Za swoje święte przekonania

I żadne siły nas nie zmogą, {
Bo mamy wolę zwyciężania.

Niejeden życie złożył swoje,

Niejeden rozbrat wziął xz „karjerą“,

Idziemy w życie wciąż przebojem,
W rejestrze łask wciąż mając „тего“.

Umiemy wszyscy płacić drogo;
Za to, że karku zgiąć nie chcemy,
Że nie służymy obcym bogom,
Że nie padamy w proch przed nami.

ELIGJA,

"miast utrzymywania

dyplomu; wreszcie napomknął o
tem, czy warto utrzymywać takie
kosztowne dziwolągi, kiedy dla ty-
sięcy dzieci brakuje szkół elemen-
tarnych i kiedy podwyższa się opła-
ty na uniwersytetach.

W końcu podał projekt — za-
kosztownego

samodzielnego Instytutu lepiej zor-
śanizować na U. S. B. specjalne stu-
djum.

Echo tego artykułu było słabe.
Nie gowese śo ani w prasie war-
szawskiej, ani w krakowskiej, ani

| we lwowskiej.
Jedże tKoAusis vėžiais na

swych szpaltach gościny słuchaczom
WD. 1. KB. E. CZ którzy zamie-
ścili w odpowiedzi na artykuł „Ru-

Jak pracuję Mensa akadomicha
Kto ze siudentów nie zna Mensy,

nie korzysta lub nie korzystał z jej
usług? Nie każdy jednak zdaje sobie
sprawę jak skomplikowana jest jej
organizacja i jak wielki potrzebny
jest wysiłek, aby zaspokoić rėžno-
rodne wymagania nieraz kapryśnych
gości. Pomijając już konieczność sta-
łej troski o zdrowe i smaczne obia-
dy, kierownictwo Mensy wielką u-
wagę musi zwracać na udostępnie-
nie obiadów najszerszym masom
studentów. Warunki materjalne w
„jakich znajduje się młodzież wyż-
szych uczelni są wyjątkowo ciężkie.
Znana to rzecz. Nic też dziwnego,
że do Zarządu Bratniej Pomocy ciąg-
le wpływają podania o ulgowe obia-
“dy. 5а trzy kategorje ulgowych о-
biadów: I kat. student płaci 25 gr. za,
obiad, II kat. 15 gr. i LI kat. dostaje

808 zł. 80 gr, w lutym 160 ob. —
1827 zł. 50 gr.

Суйгу te są dostatecznie wy-
mowne aby się zorjentować jak sze-
rokie są granice koleżeńskiej pomo-
cy.
Zasadniczo każdy naprawdę po-

trzebujący otrzymuje obiad jednej z
tych kategorji. Warunkiem nieod-
zownym otrzymania tej pożyczki
jest prócz ciężkiego stanu materjal-
nego należyte spełnienie obowiązku
członka Bratniej Pomocy. Nieczłon-
kowie Br. Pom., lub członkowie za-
legający ze składkami, albo niere-
guluwący dawnych zobowiązań, li-
czyć na zniżki nie mogą. To zresztą

pływa z samej istoty Bratniaka,
jako instytucji a

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

asżę Sldowanie jasnogórskie
 

polski i katolicki
akademickiego. My staniemy na
Jasnej Górze z meldunkiem o do-
tychczasowej naszej walce o triumf
sprawiedliwości w każdej dziedzinie
życia. Zaledwie 3 miesiące dzieli nas
od tego uroczystego aktu,

Młodzież akademicka wileńska
nie może być peminięta w tej pielg-
rzymce. Stanie się to, gdy nie bę-
dziemy do tego aktu przygotowani.
Musimy przedewszystkiem domagać
Się nadal zawieszenia krzyża w Šali
Śniadeckich jako symbolu naszej
postawy nieugiętej na straży chrze-
ścijańskiego charakteru 0. 5. В.
Drugim naszym obowiązkiem winna
być propaganda wśród kolegów tej
ogólnoakademickiej pielgrzymki. Ha
sło rzuconę przez nas w maju 1934
roku, a powtórzone obecnie przez
zjazd Bratnich Pomocy w Krakowie
nie rnoże przebrzmieć beż echa.

kontrogumenty
chu Młodych uwagi zatytułowane:
Czy uczelnia Instytutu Badania Eu-
ropy Wschodniej jest „niepotrze-
bną'. Gazetą tą było „Słowo”. No-
tatka, kiórą p. red. Mackiewicz nie
zaopatrzył żadną uwagą, zarzucała
kol. Grabowskiemu, że „Wyższą
Szkołę” traktuje jako konkurencję
Wydziału Prawa USB, pozatem za-
wierała wykrętne obliczenia pro-
porcji przedmiotów prawniczych do
ogólnej liczby przedmiotów wykła
danych i wreszcie stwierdzała, że
„samej potrzeby takiej uczelni nie
neżował dotąd nikt poważny”.

To były kontrargumeniy jakie
usłyszał autor artykułu zamieszczo-
nego w „Ruchu,Miodych”.

Owa notatka „pokrzywdzonych
słuchaczy „Wyższej Szkoły W.S.L.
N.B.E.W.' ukazała się w „Słowie'”
dnia 3 lutego 1933 roku.

I oto równo w trzy lata po-
tem, bo dnia 4 lutego 1956 roku uka-
zuje się w „Slowie“ artykuł o szkole
Instytutu N. B. E. W., tym razem
pióra „samego” red. Mackiewicza.

I cóż pisze. No, że uczelnia ln-
stytutu N. B. L E. W., to „szkołą dy-
letantow“, że w spisie wykładów
mnóstwo przedmiotów  „pozbiera-
nych z fakultetów prawnego i huma-
nistycznego, ale nie trzymających
się kupy”, że w pałacu Tyszkiewi-
czowskim jest „jakiś drugi, łatwiej-
szy fakultet prawny” i że wreszcie
cała ta szkoła „jest raczej instytucją
szkodliwą“.

charakter życia

Sprawiedliwość wymaga zwrócić
w tej całej kwestji uwagę na jedną
okoliczność, w świetle której odra-
zu pewna niekonsekwencja p. red.
Mackiewicza okaże się pozorna.

Otóż w lutym 1933 inicjator, or-
śanizator i pierwszy dyrektor „Wyż
szej Szkoły” p. Janusz Jędrzejewicz
był ministrem oświaty i co wažniej-
sze, był „w łasce, w łasce, w lasce“
najmiarodajniejszych czynników, a
p. red. Mackiewicz był posłusznym
posłem z ramienia BB.

Natomiast w lutym 1935 p. Ja-
nusz Jędrzejewicz dawno już wy-
padł „z łaski, z łaski, z łaski”, a p.
red. Mackiewicz przestał zasiadać
w gmachu przy ul. Wiejskiej,

Wszechpolak.
RSIAK EAI AERO AAAA NZ

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA.
KOMUNIKATY.

Dnia 10.IL odbędzie się kurs kan-
dydacki. Początek © godz. 20.

Dnia 12.11. odbędzie się kurs ży
doznawczy. Początek o godz. 19.

. °

obiad bezpłatnie. ' z 66

© Noraalny obi w Menie ko WNIOSEK O „numerus nulius
tuje 50 gr. sklads sie опг 2 5% uchwalony przez Koło matematyczno-f,zycznenieograniczonej ilości chlebą i szklan

które korporacje, bowiem. część z „przedewszystkiem
nich zamknięta w swem gronie stwa dobro Narodu* zrywają z lekko-
rza „nobilitas korporacyjną”, opro- myślną przeszłością, nie oglądają
mienioną pięknemi barwami swych
dekli, szpad czy szlagierów, nie wy-

się poza siebie, wstydząc się za tych,
którzy pozostają w tyle.

ki osłodzonej herbaty. lstnieje je-;
szcze t. zw. obiad a la carte za 80; Uniwersytetu

chodzi myślą ani czynem do szero-' Jedmpolity front życia korporacyj-
kich mas społeczeństwa, nie dając nego opiera się o karność, wyrobie-
mu żadnych korzyści. Jesteśmy na- nie fizyczne, samokształcenie myśli,
rodem odrodzonym, to też wysiłek zżycie wewnętrzne, naukę i pracę
każdej jednostki winien być skiero- wszystko dla dobra Narodu. To
wany dla dobra całego organizmu, wszystko regulować będzie etyka.

- tymczasem te korporacje nietylko chrześcijańska i przywiązanie do
"nie dają nic młodej Polsce, ale 264 | katolicywia , ag
te zabawą korporacyjną nie wnoszą! Nowe hasła wyróżniają współ-
nic odżywczego do swego własnego. czesną dążność ideową ruchu kor-
organizmu i dziś już skazują się sa- poracyjnego, gdyż jej zwolennicy

gr. — na-ten jednak mało studentów:
pozwolić sobie może.

licść wydanych- obiadów ulgo-

W. piątek, dn. 6 lutego b. r, od-
yło się doroczne walne zebranie

sprawozdawcze Koła Matematycz-
wych ikażdego miesiąca tak się mniej no - Fizycznego studentów Uniwer-
więcej przedstawia:

W. marcu było. wydanych 150 o0-
biadów wszystkich kategorji na su-;
mę 922 zł, w mau 126 ob. — 0
zł. 10 gr, w czefwcu '103—1051 zł.
50 gr, w październiku 135 оЪ. —
898 zł, 70 gr., -w listopadzie 160 —
1770 zł:50 gr., w grudniu 160 ob. —

 

sytetu Warszawskiego.
Zebranie to ao dec

cą przewagę młodzieży nar:
która przeprowadziła wszystkie swo
je postulaty znaczną większością
głosów.

Między innemi wśród
entuzjazmu uchwalony zi

owej,

wnio-
lnegome na bezapelacyjną zagładę, Nie

mogą istnieć, bo nie mają przed sobą!

OSO ax
wiedzą czego chcą i do "ez"

869 zł. 25 gr., w styczniu 130 ob. — sek żądający przeprowadzenia „nu-

Warszawskiego
merus nullus“ w stosunku do żydów
wkoją.

Obecny na sali kurator koła, u-
chwałę tę zawiesił.

Od zarządzenia kuratora wniosko
dawcy mają zamiar wnieść rekurs
w  przepisowym dwutygodniowym
terminie do Senatu. Ze względu na
spóźnioną porę, p: kurator'o' godz. 3
nad ranem, zamknął zebranie. Wśród
okrzyków na cześć Wielkiej Polski
i Obozu Narodowego zebrani ro-
zeszli się do domów. didės  



Jeżeli więc

NADMIAR
_ PESYMIZMU
W wynurzeniach posłów obecnego

Sejmu, brzmi bardzo często nuta pesy-

mizmu. Oto np. poseł gen. Żeligowski,

wykazując, że zniżki cen nie dotarły

na wieś konkluduje: „nadal będziemy
wegetować i cofać się do życia geolo-
gicznego”, Niewątpliwie — zbytni pe-
symizm! można powiedzieć, że wieś

wtaca do stosunków prymitywnych,

że jej potrzeby schodzą na poziom, w

niektórych przypadkach bliski zwie-

rzęcemu, ale żeby już przeskakiwać

także i świat roślinny, aż do życia

„śeologicznego”, to już wielka prze-

sada.
Szerszą jednak sprawę poruszyła

p. Prystorowa występując przeciw

madmiernej krytyce i „dowcipkowa-

niu” na temat ministrów, Użyła nastę-

pującego zwrotu (według djarjusza

Komisji Budżetowej): „Wiem również,

jak trudno ministrom otoczyć się ludź-

mi uczciwymi, opinją niezależną, jak

trudno dotrzeć do prawdy”. Słowa te
mogłyby dać okazję do łatwej ironji —

ale niewątpliwie tkwi w nich bardzo

poważne zagadnienie.

Jeżeli ministrom, jak mówi p. Pry-

storowa, „trudno otoczyć się ludźmi

uczciwymi to nie dlatego, że tych ludzi

uczciwych niema w Polsce. Tak zno-
wu źle nie jest. Nie jesteśmy społe-

czeństwem do cna zdemoralizowanem.
specjalnie ministrom

trudno o ludzi uczciwych to winien
temu dobór ludzi w naszej administra-

cji.
Bardzo wielu ludzi uczciwych zna-

lazło się — na emeryturzę, O tem
mógłby coś powiedzieć np. i obecny
marszałek Senatu, były premier i wie-
lokrotny minister, p. Prystor. Doko-

' nywano często rugów w administra-
cji. Niekiedy łatwo było tych rugów
uniknąć — byle się zmieniło przeko-
nania, przybrało odpowiednie zabar-

wienie ochronne. Człowiek uczciwy

mie chciał tego robić — i nie jeden z

nich znalazł się na bruku. Pozostało na

urzędach dużo oportunistów. Ale ci

nie zdobędą się na to by dokładnie i

szczegółowo informować swoich
zwierzchników. Oni nie powiedzą im
całej prawdy, gdy ta prawda jest czę-

sto nieprzyjemna. I nic dziwnego, że

wtedy ministrom trudno dotrzeć do

prawdy, że nie słyszą oni „przed-

stawienia prawdy w całej jej nagości”,
według wyrażenia p. Prystorowej.

W związku z tem powstaje brak
„opinji niezależnej”. Dobrze się stało,
że ten brak został stwierdzony także i
z tej strony, Ale czy naprawdę do-
tychczas ta niezależna opinja była

pożądana i potrzebna?

, Niezależna opinja wyraża się w nie-
zależnej prasie, w niezależnem przed-
stawicielstwie narodu. Trudno oczeki-
wać, by ludzie zależni wyrażali nie-
zależną opinię. Barany nie przeobrażą
się w lwy, a wałachy w ogierów, na to

niema rady. Jeżeli urządza się wy-

bory, w których kontrolowani dobie-

rają swoich kontrolerów, to kontrola
staje się fikcją, Jeżeli w stosunku do

niezależnej opinji stosuje się znane

sposoby — to już nie trzeba mieć złu-
'dzeń, iż prawda dojdzie zawsze tam,

gdzie powinna dotrzeć.
Wielu ludzi w Polsce boi się mieć

jakąkolwiek opinię, nie mówiąc już o

opinji niezależnej. Zawsze czeka jaki z

góry. wiatr powieje, Gdy „gėra“ chwa-
li, to wtedy powtarza się pochwały,

śdy góra zaczyna ganić, wówczas „do-

ty” nawet przesadzają w naganie te-

$o, co wczoraj chwaliły. Powstaje

niezdrowa, przykra atmos':"2. Zanika
zamiłowanie do prawdy, I wtedy, jak

o tem była mowa na iej same: Ko-
misji Budżetowej, istnieją rzeczy, „o

których nie wolno mówić”.

Ale na nic nie zdadzą się narzeka-
nia'i biadanie. ,Zapóźne żale, próżny | cielstwa ludności”. Zamknięta grupa |

- GENJUSZ ŁACIŃSKI
i polityka

 

Zmarł niedawno w Paryżu Pierre de
Nolhac, uczony i poeta, znawca i wiel-
biciel starożytności klasycznej, a także
jej nowych wcieleń we Włoszech i we
Francji. Lata młodzieńcze spędzii nad
Tybrem, tam poznał i pokochał Rzym
stary i nowy, nauczył się rozumieć i-
stotę i sens cywilizacji, na której wy-
chowały się i wyrosły narody Europy
zachodniej, z której wzięły to, :o za-
decydowało o ich prymacie na ziemi.
Było rzeczą naturalną, że pociągnę-

ła go potem ta epoka dziejów Fran-
cji, która usprawiedliwia powiedzenie,
że jest ona najstarszą córą Rzymu, a
więc wiek XVII, wiek Ludwika XIV.
Było przeznaczeniem Pierre de
Nolhac'a, że został kustoszem pałacu
w Wersalu, będącego architektonicz-
nym wyrazem tego samego ducha, któ-
rego wytazicielami w poezji byli Cor-
neille, Racine, Moliere i tylu innych...
Jakiż związek ma wspomnienie o

Pierre de Nolhac'u z bieżącemi zagad-
nieniami politycznemi? Takie — odpo-
wiemy, że wiara i ukochania tego po-
ety muszą opanować dusze współczes-
nych mieszkańców Europy, jeśli ma
ona utrzymać to stanowisko w świecie,
jakie zdobyła w ciągu tysiąca lat, pra-
cą woli i wysiłkiem.

Bo jeśli odrzucić wiarę w to, że
„nieśmiertelne zasady ideologji Wiel-
kej Rewolucji francuskiej zastosowane
do współżycia między narodami w po-
staci dogmatów skrystalizowanych w
lożach i podanych „wiernym” w kate-
chiźmie genewskim, mogą zapewnić
pokój wieczny i niczem niezamącone
szczęście Ludzkości, to nie pozostaje
nic innego, jako podstawa równowagi
politycznej w Europie, jak šeisie
współdziałanie polityczne dwóch naro-
dów najbliższych Rzymu starożytnego
—Francji i Włoch, z temi narodami,
które aczkolwiek z opóźnieniem
wyrosły w świetle życiodajnych pro-
mieni Rzymu Papieży i Rzymu staro-
żytnego.

Rozumowanie polityczne chłodne i
beznamiętne, opierające się na faktach
i na ścisłej logice prowadzi do ko-
niecznego wniosku, że tylko bliskie i
stałe współdziałanie Francji i Włoch
może zapewnićtrwałośćukładowi po-
litycznemu, u wynikiem wiel-
kiej wojny europejskiej (1914
'1918). Liga Narodów zawiodła po-
trzykroć — w sprawie okupacji Man-
„łżurji przez Japonję, w sprawie prze-
kreślenia postanowień wojskowych
traktatu Wersalskiego w stosunku do
Niemiec i w sprawie zatargu włosko -
abisyń.kiego. Ideologja Wilsonowska,
jak się obecnie okazuje, nie jest narzę-
dziem pokoju, lecz źródłem wojny, bo
jeśli Europa dzisiejsza jest wstrząsa-
na obawami przed wielką katastrofą
wojenną, to przedewszystkiem dzięki
temu, że polityka angielska postano-
wiła użyć Ligi za narzędzie służące do
obrony interesów brytyjskich.

Są dwa miejsca niebezpiecznych za-
targów europejskich nad Wisłą i
nad Renem. Spokój na Renie
gwarantuje spokój nad Wisłą i naod-
wrót. Utrzymanie zaś status quo nał
Renem może być zabezpieczone li tyl-
ko przez współdziałanie wojskowe
Francji i Włoch. Świadczą o tem ana-
iza sytuacji politycznej obecnej i dzie-
je walk nad Renem od wyprawy galij-
skiej Cezara aż po dni dzisiejsze ..

Jeśli zaś od polityki w ścisłem tego
słowa znaczeniu przejść do wielkich
ruchów dziejowych, jakie wstrząsają
ludami starej Europy, i uświadomić  

sobie szykujące się wielkie starcie mię-
dzy cywilizacją zachodnio - europej-
ską, a idącemi ze wschodu azjatyckie-
go prądami, których awangardę stano-
wią rozproszeni wśród ludzi Europy
Żydzi, to niepodobna nie dojść do
wniosku, że jedynie nawiązanie do te-
go, co nam dał Rzym Papieży i Rzym
starożytny, może dać mocne i trwałe
podstawy do obrony tego wszystkiego,
co stanowi istotę życia narodów euro-
pejskich i ich prawo do pierwszeństwa
w świecie.

W kulturę i cywilizację tych naro-
dów, w ich o1ganizację społeczną, w
ich wiarę, obyczaje i zwyczaje — w to
wszystko, od czego zależy ich życie, u-
derzają fale materjalizmu i indywidu-
alizmu, wcielonych w doktrynę kolek-
tywistyczną (podejmujemy się obro-
nić twierdzenie, że nie jest to wcale
paradoksem). Fale te, gdyby nie spot-
kały na swej drodze tam odpowied-
nich zmyłyby życie samoistne narodów
europejskich. Tamy te znaleźć mogą
narody europejskie tylko w wierze, w
myśli i w sposobie odczuwania wyro-
bionych przez wieki na podstawach
położonych przez cywilizację i kultu-
rę powstałe na wybrzeżach morza
Śródziemnego.

Kościół katolicki mający swój ośro-
dek kierowniczy w Rzymie, zbudował
organizację wyznawców wiary Chry-
stusowej taką, jakiej nie było i niema
na świecie. W Rzymie republikań-
skim i w Rzymie cezarów wypracowa-
no zasady prawne, zasady współżycia
ludzi w społeczeństwie i podstawy or-
ganizacji państwowej, które trwają po
dzień dzisiejszy. Myśliciele, pisarze i
artyści Grecji i Rzymu żyją po dzień
dzisiejszy w dziełach twórców należą-
cych do narodów zachodnio - europej-
skich. Gdyby to, co oni dali, wykre-
ślić z naszego dorobku umysłowego i
prio, to nie wieleby pozosta-
o.
Gdziekolwiek się zwrócić, na jaką-

kolwiek dziedzinę twórczości rzucić o-
kiem, wszędzie widzimy nieprzerwaną
tradycję logicznego rozwoju dziejowe-
go. Od Arystotelesa poprzez św. To-
masza z Akwinu do nowoczesnych my-
Ślicieli; odWengiljusza poprzez Dan-
tego,  Ronsarda, Mickiewicza—
wszędzie panuje logika. wewnętrzna i
ciągłość rozwoju myśli i uczuć...*

Rozkładowi i schamieniu życia i my-
šli lwów cywilizacji zachodnio-euro-
pejskiej nie może się przeciwstawić je-
dynie akcja polityczna. W sukurs jej
musi przyjść to wszystko, co jest twór-
cze, co myśli, czuje i te swoje myśli i
uczucia potrafi różnemi środkami tech-
nicznemi narzucić współczesnym  O-
brońcą naszej kultury i cywilizacji,
oraz prymatu rasy białej w świecie
musi być przedewszystkiem ów. gen-
jusz łaciński, najsilniej zadomowiony
na półwyspie apenińskim i na ziemi
francuskiej, lecz mający także nieby-
lejakie oparcie wśród innych narodów
europejskich, wyrosłych pod dziala-
niem życiodajnych promieni wysyła-
nych przez Rzym papieży i Rzym sta-
rożytny.

Tak oto łączą się zagadnienia pol-
tyki aktualnej ze wspomnieniem o
zmarłym niedawno autorze „Souvenir
d'un vieux Romain”. Bo życie jest jed-
no i niepodobna odłączyć działań poli-

tycznych od wierzeń i myśli oraz od
uczuć, stanowiących istotę życia du-
chowego jednostki i narodu.

S. K.

 

Starhemberg powiedział zadużo
Wiedeń niezadowolony

WIEDEŃ (PAT) — W tutejszych
kołach politycznych wyrażane jest
pewne niezadowolenie z wyników
rozmów paryskich ks. Starhemberga.
Zarzuca mu się, że zbyt uległ wpły-
wom Titulescu, czego dał dowód w
swem oświadczeniu paryskiem, że
Austrja nie poweźmie ważniejszych
decyzyj, dotyczących swych spraw
ustrojowych, bez uzgodnienia z pań-

stwami Małej Ententy oraz że restau-
racja Habsburgów jest narazie zupeł-
nie nie na czasie. Zdaniem kół zbliżo-
nych do kanclerza Schuschnigga, -
świadczenie to jest zbyt wiążące, jeśli
idzie o sprawę restauracji Habsbur-
gów; która to sprawa uważana jest tu
jako problemat czysto wewnętrzny
Austrji.

trud”, Niezależnej opinii nie stworzy

się na zamówienie, Bodaj, że nawet i
ci, którzy odczuwają jej potrzebę, w

praktyce ulękliby się tej opinii Ta

niezależna opinja zresztą istnieje, mi-

mo wszelkich trudności. Ale istnieje
poza zamkniętym kręgiem dzisiejszej

plutokracji i dzisiejszego „przedstawi-  
uprzywilejowanych straciła z nią kon-
takt — i to jest jej tragedją.
Ale to nie powód, by popadać w

nadmierny pesymizm, Jeżeli mini-

strom, jak powiedziała p. Prystorowa,

„trudno otoczyć się ludźmi uczciwy-
mi' to odpowiedzialność za to nie

spada na całe społeczeństwo polskie.

R. RYBARSKI.

a

„PODŽEGACZE“ W OBOZIE
SANACYJNYM

Bardzo pesymistycznie ocenia kon-
serwatywny „Czas” spoistość ideo-
wą obozu sanacyjnego, Gdzieś się za-
podział w ostatnim czasie  „solida-
ryzm społeczny” tego obozu. Antago-
nizmy społeczne rosną.
— „A jak się zachowują wobec nich lu-

dzie, którzy się uważają za kierowników

i ptzywódców różnych ruchów  społecz-
nych, ludzie, spośród których wielu afiszuje

się swem przywiązaniem do idei Marszał-
ka? Czy starają się oddziaływać uspokaja-
jąco? Czy starają się reprezentowanym przez

siebie mąsom wytłumaczyć istotne przyczy-
ny ich niedoli. W wielu.wypadkach niestety

nie, By się o tem przekonać wystarczy
„przejrzęć,co mówią ipiśżą przywódcy róż
'nych. zwiążków zawodowych. Zamiast u-
śmierzać podżegają nienawiść klasową. Za-
miast dążyć dą porozumienia, nawołują do
walki.
Gdy się takie postępowanie obserwuje,

dochodzi się do wniosku, że przyczyną tej

działalności nie są wyłącznie momenty czy-

sto zawodowe i gospodarcze, lecz, że po-
ważną rolę odgrywa również moment p o-

lityczny. и

Nietylko czynniki opozycyjne, ale również
niektórzy ludzie i niektóre grupy, które na-

leżały do pomajowego obozu, biorąc świa-

ryzmu społecznego, pragną na rozbudzaniu

nienawiści i walk klasowych opierać swą
polityczną egzystencję i dążą w ten sposób
do umocnienia swych politycznych wpły-
wow."

Gdy się czyta te jeremjady, przy-
pominają się podobne narzekania na
niektėre stronnictwa polityczne, jakie
tensam „Czas“ dawniej podnosił. Tyl-
ko, że wówczas skargi te połączone
były z pogróżkami i brutalnemi napa-
ściami, Czując wiatr w swoich ża-
glach, organ Xxonserwatywny p zy-
bierał postawę wyniosłą į zaczepną.
Wiedział, że otrzyma nagrodę za swo-
je usługi. Dziś sytuacja jego uległa
zmianie. Dziś radykalizm społeczny
mieści się nie tyłko w strennictwach
ale i w samym obozie sanacyjnym.
Stamtąd wychodzą coraz częściej
zjadliwe ataki na wielką własność
ziemską i na wielki przemysł, których
polityczną przystanią stała się grupa
konserwatywna.

Poprostu lewica sanacyjna chciała-

watystów z obozu rządowego. Płacze
więc i lamentuje przerażony „Czas”
na ,podżegaczy” i zaklina, by nie za-
pomniano, że solidaryzm społeczny

„ jest „zasadą odziedziczoną po rządach
Marszałka”. Próżne orzestrogi i la-
menty! Rozkładu ol | nic juž nie
powstrzyma.

RZECZOWOŚĆ POSŁÓW
I „WODA“ MINISTROW“

Skargi i skargi. Wileńskie „Sło-
wo' codziennie ma coś do zarzucenia
już to rządowi, już to sejmowi, a w
najgorszym razie PAT-owi. Oto PAT.
zbywa mowy posłów kilku słowami, a
przemówienia ministrów podaje in
e xten so. A przecież — pisze

| „Słowo”:
— „szczytem rzeczowości było przemó-

| wiemie hs. Czapskiego, w. którego długim

 
domie całkowity rozbrat z zasadą solida--

by obecnie wymanewrować konser- | 
i

|
|

nn

 

Przegląd prasy
wywodzie o lasach państwowych niema ani A

jednego frazesu. Natomiast w sympatycz-

nych choć przydługich wystąpieniach min.

Kwiatkowskiego zawsze było tyle „wody”,

że starczyłoby jej na polanie bardzo duże-
go gazonu w czasie największej posuchy. `

Otóż mowy min. Kwiatkowskiego są na-

dawane przez radjo i przez PAT-a w cało-
ści, a natomiast PAT, nam nadał tylko w

kilku słowach przemówienie posła Kozic-
kiego, owej ofiary... mnemotechniki mini-

sterjalnej, chociaż zdaje się, że było ono

arcy-rzeczowe."

Co więcej, PAT. pozwalił sobie
streścić list p. Cara do min. Ponia-
towskiego. Śakiemi prawem agencja
urzędową „cenzuruje listy marszałka
„sejmu? — pyta oburzony p. Mackie-
wicz, przypuszczając ,że niemogłoby
się 10 stać „bez wyraźnej instrukcji
ze strony rządu”. } t

WALKA Z WICEMINISTRAMI

Podobno b. premjer Kozłowski jest
zdania że Sejm może się zrehabilito-
wać jedynie obaleniem jakiegoś mini-
stra. Ale to jest trudne. Atak na Kas-
prowy Wierch nie osiągnął celu. Po-
zycja dyrektora Carów okazała się
także nie do zdobycia.

— „Gdyby chodziło tu tylko o p. Loreta —
zauważa przy sposobności p. Singer w

„Now. Dzienniku” — to kto wie, czy nie

musiałby podać się do dymisji, jakkolwiek

przyjaciel jego minister rolnictwa Ponia-

towski gotów jest wziąć go gorąco w obro-

nę. Ale walka 'ma cele znacznie dalsze,

choć nikt nie nazywa rzeczy po imieniu,

Nazajutrz nastąpiła kontrakcja, Zaatako-

wano wiceministra Piaseckiego za pożyczkę

westinghouse'owską. P Piasecki jest fa-
chowcem, który nie wdaje się w politykę,

Ale zazwyczaj już tak bywa: ty atakujesz

wicemin. Bobkowskiego i Kasprowy Wierch,

to ja atakuję wicem. Piaseckieg o Westing-
house i mam do niego pretensję, że zamó-

wił hamulce w Londynie, kiedy można by-

ło zrobić to samo w kraju.”

Oto nowe obyczaje sejmowe, oto
wielki polot idei, jaki ożywia posłów
sejmu sanacyjnego!

Q KARĘ FIZYCZNĄ DLA
PRZESTĘPCÓW

P. SŁ Wańkowicz przedstawia w
„Stowie“ przeraźliwie smutny obraz
rozprzężenia moralnego na wsi. Prze”
stępczość, zwłaszcza kradzieże ! no-
żownictwo, demoralizacja dzieci

szerzą się w zastraszający sposób. Wię
zienia nie są żadnym hamulcem dla
ludzi wyzutych z moralności i wstydu.
Jak temu przeciwdziałać:
— „Jest jeden 'edyny punkt drażliwy,

którego dotknięcia wszyscy się boją, a
tym punktem jest własna skóra,
Kary cielesne* boją się wszyscy prze-

stępcy,i to /est jedyny sposób okicłzna-
nia przestępczości rozzuchwalonego ży-
wiołu przestępczego,

Głos ludu woła o wprowadzenie kary
cielesnej, jako jedynie skutecznej, tem

silniej im rozpusta przybiera coraz więk-
sze nasilenie”, 4

To, co opowiada p. Wańkowicz a co
potwierdzają obserwatorowie życia,
zwłaszcza na Kresach, świadczy istot-
nie o straszliwem pogorszeniu się bez-
pieczeństwa w Polsce    



 

Malarz © dewastacji kultury narodowej
Rozmowa z Henrykiem Szczyglińskim

Henryk Szczygliński wystawił obec
nie w Zachęcie kolekcję pejzaży. Jak
zawsze są to motywy wiejskie, bije z
nich sentyment, którym Szczygliński,
uczeń Stanisławskiego, potrafi prze-
sycić najmniejszy obrazek. Poemaciki.
mówiące zestrojem barw o pięknie
polskiej ziemi, objawiające z dużą fi-
nezją jej czary i cuda.

Spotykam Szczyglińskiego na wy-
stawie i mówięmu o recenzji W. Bu-
nikiewicza, który tak pisze o impre-
sjoniźmie krakowskim z czasów Sta-
nisławskiego: „Artyści głosili co inne-
go, a mówili co innego („sztuka dla
sztuki) wbrew intencjom własnym
dając posłuch bezwiednemu  instyn-
ktowi..Z tej kategorji podświadomego
instynktu i pomyłki wyszła sztuka
Henryka Szczyglińskiego. Gdyby mu
przed 25 laty oświadczono, iż o-
brazy jego rozpowiadają przedewszy-
stkiem o piękności polskiej ziemi, o
jej duchu i poezji, że uczą miłości
polskiego kraju, a przez to samo za-
wierają wartości wychowawcze dla
narodu, zaprotestowałby niewątpli-
wie przyszły ułan rokitniańskiego
szwadronu....

Szczygliński przerywa i protestuje
przeciw opinji Bunikiewicza. Było zu
pełnie inaczej!

Rozmowa zeszła na tematy aktual-
ne w dzisiejszej sztuce i bolączki na-
szej kultury. Sonduję artystę, co my:
śli o sztuce współczesnej?
-— Temat jest obszerny -— mówi

$zczygliński — że należałoby całą
broszurę o tem napisać a nie felje-
ton.

— Powinien pan napisać!
— W świecie sztuki — ciągnie

Szczygliūski— we wszystkich dzie-
dzinach stanowiących o naszej kultu-
rze wkradł się u nas tak modny dzi-
siaj system dyktatorskich lub komi -
sarskich rządów. Mamy komisarzy od
wystaw krajowych i zagranicznych,
dyktatorów cichych lub jawnych od
sztuki, od literatury, od teatru, od
muzyki i mimo a raczej dzięki temu
systemowi nastąpiła taka dewastacja
kultury jaka nie była do pomyślenia
jeszcze lat temu parę. Tłumaczenie
iego stanu rezultatami i skutkami
wojny, kto wie, czy nie jest zamyka-
niem oczu na istotnie groźne niebeż-
pieczeństwo.
— To ciężkie

pana o przykłady.
— Czyż tych przykładów trzeba

szukać? Zacznijmy choćby od prasy
codziennej. Jaką strawę dają nam
dzienniki? Gwałty koniecznie z naj-
drobniejszemi szczegółami, zbrodnie
z pedantycznym sposobem ich wy-
konania, defraudacje, opisy zboczen,
bardziej szczegółowo wyłożone niż u
Forella, a w najlepszym razie spra-
wozdania z meczów piłkarskich, bok-
śerskich, artykuły reklamujące pa-
miętniki Kusocińskich, wywiady z
Walasiewiczówną i. tp. A sprawy
społeczne, nauka, literatura, sztuka
w dozie tak homeopatycznej i to tyl-
ko pod katem mile widzianym przez
tego czy innego komisarza. ч
— Ma pan wiele słuszności. \
— A radjo — dodaje Szczygliński l

oskarżenie. Proszę   

— czy nie zauważył pan tego w ukła-
dzie treści programów? Gdym zwró-
cił się do jednego z niedawno miano-
wanych kierowników działu progra-
mowego z uwagą, że należałoby raz

na tydzień bodaj choć przez 15 (do-
słownie przez 15 minut) poświęcić o-
gólno polskiemu i światowemu prze-
glądowi sztuk plastycznych i ich pro-
pagandzie, godząc się 0 ile narazie
nie mają kogoś innego redagować im
tygcdniowe biuletyny, — oświadczył
mi ów nowomianowany dygnitarz, że
mógłby się zgodzić ale na minut dzie-
sięć (dosłownie dziesięć!) i to raż na
miesiąc. Na uwage, że przecież o ko-
panin piłki, o boksie i innych tym po-
dobnych wyczynach ględzi się z War-
szawy, Iliwowa, Krakowa, Poznania
i. t. d. godzinami, oświadczył mi, że
„zresztą ja nie widzę, żeby się wogó-
le coś w sztuce działo”.
— To istotnie w stylu radjowym.
-- A jednak w tej sztuce dzieje się

i to dużo, niestety rzeczy tragicznych,
rzeczy zatrważających. Jeden z czo-
łowych muzyków gdym zwrócił mu u-
wagę na bezceremonjalne postępowa-
nie z autorami zmarłymi, przez two-
rzenie z ich utworów dziś tak popu-
larnych „wieńców melodyj*, wiąza-
nek i pieśni”, szumnie reklamowa-
nych. że to w układzie pana X-a czy
Ypsylona, przyczem prawie nigdy
nie wymienia się autorów i twórców
— oświadczył mi, że „wogóle zadużo
się robi z nimi ceremonii, a należało-
by dzieła Szopenów Bachów, czy Mo-
niuszków popalić, by nie zatruwały
(dosłownie| atmosfery nowej muzyki
polskiej (7).
— No to już patologiczny wyjatek!

-— Wyjątek? Nie panie, to niestety
program we wszystkich  dziedzi-
nach sztuki. Jeden z naibardziej re-
klamowanych dziś rzeźbiarzy, profe-
sor do tego, oświadczył mi bezcere-
morjalnie że „trzeba, by te wszystkie
wybujałe indywidualności powyzdy- $
chaly!!! Tu nastapiło wyliczenie sze-
regu najwybitniejszych plastyków,
którym od dziesiątków lat zawdzię-
czamy to, że zagranica pisząc o na-
szej sztuce jeszcze przed wojną, a
więc nić z funduszów propagando-
wych MSZ. twierdziła, że naród maja
cy taką sztukę nie może zginąć. Dziś
nówe pokolenie powojenne życzy so-
bie, by te indywidualności „pówy-
zdychaly“ — To już duchowe
chamstwo

Dziś panowie Wallisy, Winklerzy
Husarscy Sterlingi, panie 7horskie
i szereg pomniejszych krytyków bez-
twórczych, propaguje kulturę zacho-  

du i kulturę wschodnią... z wyjątkiem
polskiej.
-— (zy nie Połak, może propago-

wać polską kulturę?
+— Czy widział pan w t. z. „Ipsie”

(instytucie propagandy sztuki wśród
swoich i obcych) ową propagandę
kultury wschodniej?
= Ale wróćmy jeszcze do płastyki.

Pomówmy o poziomach konkursów.

— Myli się pan, tó nie jest decydu-
jące — nie są one bynajmniej wiarą |
poziomu twórczości. Jest ta tylka
brak zaufania do ocen. Bo czyż moż.
na inaczej to nazwać. Czem stało się
przyznawanie nagród juź nie konkur-
sowych, a naweł państwowych. Iłeż
to musieli się nahiedzić autorzy umo-
tywowania przyznania nagrody pań-
stwowej za malarstwo, by wymyślić
jakieś „za rozprzestrzenianie poszu-
kiwań”, Jeśli chciano dać komuś na-
grodę koniecznie, było przecież tyle in
uych form i nie wypadało jako kontr
kandydatów stawiać dwóch najsza-
nmowniejszych mocarzy sztuki: Wy-
czółkowskiega i Mehoffera. Ten ostat
ni miał w tym czasie zbiorowy pokaz
swego 50-cio letniego dorobku na wy-
stawie w Zachęcie. Takie rozwiazy-
wanie kwesfji nagród państwowych
to więcej niż „powojenność” w sta-
sunku do tveh tak zasłażonych dla
sztuki i kultury polskiej mistrzów, 2
traktowanie ich jako odskocznis jest
może już zbyt bezceremonjalme,
= A jakie jest pańskie zdanie о @-

becnym w Zachecie konkursie na por
tret marsz. Piłsudskiego?

— Przyznaję,że wyniki są bardzo
smutne, choć dały dwie prace, które
moga się podobać lub nie, ale nie
watpliwie, pozostaną fako nezciwy do
tobek t.j. głowa dłuta Karnego rześbia
na w granicie i Norblina portret Mar
szałka Ale proszę przeczytać, ia-
ka nagonkę urzadzono za to na Za-
chętę, choć Bóg świadkiem, że Zachę
ta miała najlepsze zamiary i sama z
własnych funduszów przeznaczyła ja-
kieś półtora tysiąca na nagrode. Inną
miarę stosuje się do Instytutu Propa-
gandy Sztuki, parę miesięcy temu był
taki sam konkurs ogłoszory w ..Tnsie'*
przez Związek Zawodówy Rześhiarzy.
Rezultat był gorszy, gdvž naprawdę
ani jedna praca nie stała nawet na
dosuszczalnym voziomie. Nadrody
nie przyznano nikomu, ale wypłacono
pźru autorom odszkodowanie,
— Za €0? Czy za to. że wystawili

w Instytucie Propagandy Sztuki?

= Czy to naprawdę nie zastana-
wiajnce. Czy nie zastanawiniaca fest
rzeczą, że za pomocą pieniędzy pań-

PREDZEJ KANANASŲJONAS CARENOO  

stwowych Wydziałn Sztuki Min. W.
R. i O. P. zwalcza się Zachętę, bo ina-
czej tego nazwać nie można, jeżeli na
grody państwowe, zakupy, subwencje
i Ł d. otrzymują tylko artyści wysta-
wiający w Inst. Prop. Sztuki. Że z @-
kazji siedemdziesięciolecia Zachęty

— Głosy prasy? Niestety i w tej
dziedzinie owa „powojenność” święci
swe tryumfy. Czy byłoby do pomyśle
nia, myśląc kategorjami przedwójen -
nemi, by o wystawie prac swych ucz-
niów pisał sprawozdanie i krytyki
sam rmagnificencja pan rektor? Czy

 

Z

wydział sztuki nie raczył przyznać a-
ni grosza nagrody żadnemu z siedem-
dziesięciu paru plastyków, biorących
udział w jubileuszowej wystawie. -

Sądzę, że ten swój stosunek do
sztuki Ministerstwo Oświaty powinno
poddać gruntownej rewizji. zarówno
źródła dostarczanych mu opinji jąk i
osoby doradców.
— & nasza propaganda zagranicz

na? ;
— Czyż mam panu przypominać o-

statni skandal na wystawie reprezen-
tacyjnej Sztuki Polskiej w Paryżu,
dość znany z głosów prasy nie będą-
cej pod cenzurą rozmaitych dyktato-
rów sztuki Mam tu na myśli awe od-
lewy rzeźb wystawionych jako orygj-
nały! Czy wymieniać trzeba ostatnią
wystawę w Brukseli! A urządzona
przez dr. Tretera wystawa w „Buka-
reszcie p. t. „Lud i krajobraz polski“,
świeciła brakiem nazwisk tej miary,
co Stanisławski Ruszczyc, Żukowski,
Weyssenhoff, Wróblewski, Podgór:
ski, Kowałewski i inni. Gzy taką ma
być nasza propaganda, i, czy bardzo
zdolny i utałentowany portrecista p.
Janusz Paweł Janowski zaprezento-
wać powinien bvł na toi wvstowie
swym pejzażem tatrzańskim  krajob-
raz polski?
— Mówiłiśmy już o stosunkach w

prasie...

mógłby źle napisać? Jakieżby wysta-
wił sobie świadectwo?

-— Biorę w obronę rektora. Rektor
pisze z doskonałem znawstwem przed
miotu; lepiej obecnie nawet pisze,
niż.. maluje. Już dawno nic nie wy-
stawił.
— Tak panie to byłyby rzeczy we-

sołe, gdyby nie były takie... smutne. A
nowo mitnowany kierownik progra-
mowy radja powiada, że się w sztuce
nie przecież nie dzieje...

-— Czy nie zamierzacie wy artyści,
foka” sami na to wszystko zareago-
wać;

Tak redaktorze! Wszystkiego
jednak panu powiedzieć nie mogę,
maszę coś z tej materji zostawić dla
siebie, musimy wziąć się da porząd-
kowania tych stosunków, ażeby one
sie nie stały angjaszową  stajenką

ip. a)
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0 zmiany w Polskiem Radio
W związku z notatką, która ukazała

się w N-rzę 37 „Warszawskiego Dzienni-
ka Narodowego” z dnia 7.I r. b. p. t.
„Zmiany w Polskiem Radjo”, Biuro Pra-
sy i Propagandy wyjaśnia:
„Dyrekcja Polskiego Radja wprowa”

dziła kilka lat temu wewnętrzną kontrolę
audycyj w tym celu, aby poza głosami
krytycznemi prasy i radjosłuchaczów,
posiadać również bezstronną ocenę pro-
gramu, dokonywaną przez wybitnych mu-
zyków, literatów i oświatowców. Uwagi

krytyki audycyj przyczyniają się wielce
do stałego doskonalenia programu radjo-
wego. Krytycy audycyj radjowych anga-
żowani są zwykle na krótkie, przeważnie

trzymiesięczne okresy, a to w tym celu,
aby uniknąć zrutynizowania ocen kryty-
cznych i osiągnąć możliwie jaknajwęk-
szą bezstronność. Również i p. Ludomir
Różycki sprawował w Polskiem Radjo
obowiązki krytyka audycyj muzycznych
w ciągu trzymiesięcznego okresu, który
skończył się dnia 1 lutego r. b.
„Nieprawdą jest, jakoby przyczyną

ustąpienia p. Różyckiego były bardzo su-
rowe oceny programu. Zmiana na stano-
wisku kontrolera audycyj myzycznych
Polskigo Radjo podyktowana została wy*
łuszczonemi wyżej względami rzeczowe-
mi, którę stosowane będą również i do

następców p „Ludomira Różyckiego”.

 

2 Filharmonji Warszawskiej
Szesnasty koncert symfoniczny

„yt Filharmonji Warszawskiej —
a pod tem mianem rozumiemy Spół-
vę akcyjną łącznie z orkiestrą symfo
niczną — stale wisi niemal na wło -
sku. Droga sercu każdego muzyka Fil
harmonja, jako że jest jednak nolens
volens kolebką polskiej ravzyki sym
fonicznej, nie zajmuje właściwego
miejsca w sercach większości społe-
czeństwa naszego. Jeśli w piękńiej sali
przy ulicy Jasnej jest czasem pełno,
jeśli polska część ludności Warszawy
stawia się tam tłumnie, io zawsze, bez
wyjątku, ciągnie ją do F:lharmonji
nie sama muzyka, jako sztuka, lecz
sensacja w framie znakomitego wirtu
nza, głośnego kapelmistrza, albo re-
nomowanego i rekiamowanego zespo-
łu.

Zagadnienia artystyczne, kwestje
związane z powstawaniem i zamiera-
niem różnych prądów muzycznych,
pojawianie się nowych talentów, tak
twórczych jak wykonawczych, chęć
porównania różnej interpretacji dzieł
wielkich przez mistrzów często na -
prawdę miary wysokiej — są to wszy-
stko rzeczy obce, u nas nieznane i nie
Pądzace zaciekawienia. Chyba tylko  wśród nielicznej grupy specjalistów i
młodzieży, do fachu muryeznoga <po

sobiącej się — zresztą dziś mniej wy-
trwale, niż dawniej.
Ten stosunek naszego społeczeń-

stwa do Filharmonji wytworzył z je-
dnej strony zaleźność tej instytucji od
publiczności żydowskiej, która do
koncertów się garnie jako tako i z Fil
harmonją się zżyła, z drugiej — sta-
nowi wieczną groźbę zniknięcia pla-
cówki artystycznej z powierzchni ży+
cia kulturalnego stolicy, co byłoby
stratą nieobliczalną w skutkach swo-
ich dlą naszej cywilizacji i dla życia
narodu.

Niebezpieczeństwa tego, niestety,
nie docenia się u nas należycie. Kie-
dy na Filharmonję spadają ciosy —
jak to było kilkakrotnie — wtedy pa-
dają tu i owdzie łzy krokodyle, ale na
tem się też kończy. Grona muzyków
Gdnowa boryka się ze złym losem,
przeciwstawia się niszczącym uderze
niom !nnych instytucyj, służących
rzekomo kulturze artystycznej (1) t...
wegetnje.
Twierdzimy, że niesłychanie mały

stopień interesowania się muzyką po-
waźną przez wiekszą część społeczeń-
stwa polsk ego jest objawem dła roz-
wofu kuttory narodowej įrožnym. Sa
dzimy dsiej, że ów pasywny stosunek  

do sztuki moze i winien być zmienio-
ny na uktywny. Nie jest tv zapewne
an: sympafiezne, ani zachęcające,
gdy widziniy rż spora część młod-
szych sił „olskich ulega wpływom róż
nych przybyszów, rozbijających się w
Polsce i nadających ton życiu arty-
stycznemu, a nawet reprezentujących
Polskę nazewnątrz zę zgodą i wolą
osób decydujących w tej ważnej ma.
terji (1). Ale nietrudno też żrożumieć,
że nie mając punktu oparcia wśród
swoich, młodzież ulega kuszącym
słówkom obcych i, niewidząc tego,
staje się @1а nich nodnóżkiem do s!a-
wy i podstawą dla zrobienia karjery
przez reklamę.
A że w ten sposób marnuje się dnżo

sił pożytecznych polskich, że przez u-
miejętne stosowanie zasady: dwide
wytwarza się chaos i mętną wodę —
to jasne Ale jakże w skutka h tra-
giczne!

Dziś niema nikogo, ktobv. patrząc
na skutki polityki artystycznej. upra-
wiańej zaróno na terenie koncerto-
wym, jak operowym, nie widział wy-
ników nieszczęsnych. Ale cóż » tego!
Brniemy dalej. Czasem tu 1 tata pad-
„nie słowo ostrej krytyki. oburzenia —

i na tem się kończy. Op*ra ginie.
Radjo eliminuje siły połskie corrz bar
dziej, Filharmonja ledwie dyszy Ra-
zem z tem coraz więcej chodzi ludzi
udekorowanych — widocznie zwy-
cięzców. Czego: swych przeciwników
czy sztuki?  

By stan taki nie trwał wiecznie, ko
nieczne jest przełamanie pasywiz-
mu naszego społecze: stwa. Niezbęd-
nem jset zwrócenie wzroku i zaintare-
sowania ku muzyce. Zainteresowania
aktywnego. To za mało mówić z u-
wielbieniem o Chopiine, a nigdy nie
przestąpić progu Filharmonji. Trzeba
tam chodzić stale, trzeba mieć swe
zdanie i nie ukrywać go wcale. Trze-
ba być czynnym słuchaczem — no i
przedewszystkiem trzeba słuchać,
więc na koncercie być.

Dalsza absencja zabije muzykę w
Polsce doszezętnie, a potem ronić łzy
będzie zapóźno.

Myśli te, nurtujące nie w jednej za-
pewne głowie, nasunęły się nam z
wielką mocą na koncercie symfonicz
nym w piątek, wobec stabo zaludnio-
nej sali i niewątpliwie wartościowego,
programu. Więc tylko sensacja, tylka
taki J. Strauss lub czwórka bolszewi-
ków ściąga publiczność warszawską?
Druga symfonja Brahmsa, jedno z

piękniejszych arcydzieł literatury mu-
zycznej, umieszczona była na czele
programu, Dalei: koncert fortepiano-
wy Bacha, Warjacje symfoniczne
Francka,wreszcie suitą Ravela j grany
już, miły w pomyśle. „Tryptyk“ na
orkiestrę F. Łabuńskiego, młodego
kompozytora polskiego.

Prowadził koncert Pauł Breisach.
Jest to kapelmistrz mocny w swym
fachu. Dyrygowaną partyturę zna
świetnie; muzycznie umie dużo. Ale

dając wskazówki orkiestrze tak wiele
myśli o szczegółach, tak starannie po-
kazuje drobne nawet nuty (szesnastki
naprz.!), że poza tymi szezi mi
zdaje się zatracać możność wietenia
całości kompozycji, co stanowi wadę
niewątpliwą. Nadmiar ruchów i zbyt-
nią ich drobiazgowość dobre podczas
próby, na koncercie mogą nawet wy
trącić z równowagi grających, a po-
tem powstają takie naprz.: „wsypy”,
jak to było w trzeciej części symfonii.
Ale powtarzamy raz jeszcze, że znajo-
mość fachu i partytury, gruntowność
wiedzy p. Breisachą nie ułegają za-
kwestjonowaniu.

P. Marceal Maas, pianista belgijski
byi solistą wieczoru, Jest to szlachetny
typ artysty. który zupełnie stroni od
blasku zewnętrznego, odsuwa na bok
blichtr wirtuozowski i myśl! a treści
muzycznej. Jest to raczej typ kamera-
listy, niż pianisty wielko-estradowego.

Ten to charakter kameralny nadał
p. Maas koncertowi Bacha i nie kusił
się bynajmniej o ujarzmienie sali przez
stosowanie sztuczek  wirtuozowskich
w Warjacjach, Francka. Niezmiernie
pięknie wypadły numery bisowe: pre-
ludjum e-dur Bacha i sonata Scarla-
ttiego. (0 warunkach techn'cznych mó-
wić właściwie zbędne. bo tak poważny
muzyk - pianistą aczywiście posiada
duże środki wykonawczę, 

W. SZELIGA.
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Nasza sytuacja finansowa
PRZEMÓWIENIEMIN.)„KWIATKOWSKIEGO NA KOMISJI BUDŻETOWEJ

próbowane, rozpoczynano ich realizację, a planowane inwestycje mają być pokryte, |mu przyjęto do laski marszałkow-Podczas sobotniej dyskusji na komisji

budżetowej Sejmu zabrał gios Minister

Skarbu Kwiatkowski:
„W kilku mofch przemówieniach w

okresie uzyskiwania peinomocinictw dla
rządu w ciałach parlamentarnych, jak też
i w momencie wzniesienia przedłożenia

budżetowego, jak wreszcie i przy budżecie
Min. Skarbu, miałem możność zreierowania

sytuacji, wobec której skarb jest w tej

chwili postawiony. W tej sytuacji podję-

liśmy pewną akcję, zmierzającą do zrówno-

ważenia budżetu, które stało się absolutną

koniecznością. Nie można było stawiać

żadnego innego programu, tylko program

równowagi budżetowej, dlatego, że-wszyst-

kie zapasy płynne i wszystkie środki nor-
malnego kredytowania zostały wyczerpane,

Nie mieliśmy możności wypuszczenia więk-

szej ilości biletów skarbowych. Wyczerpa-

liśmy zapasy wszystkich papierów, które w

sposób normalny, zgodnie z podstawami
kształtowania się rynku finansowego, na

rynku finansowym zostaiy ulokowane.

Stworzylsśmy wiele posunięć, co do
których musimy uznać, że są one niewątpli”

czeństwa.

- SPRZECZNE ŻĄDANIA.
Wediug ządania p. ministra, obecnie ci,

co za życia Marsz. Piłsudskiego nie mieli

odwagi wystąpienia, domagają się obecnie
uwzględnienia swych interesów.

Min. Kwiatkowski dalej mówi, że są
stawiane żądania niemożliwe do wykonania,

Ludzie domagają się zmniejszenia obciąże-
nia, a zarazem powiększenia wydatków,

zmniejszenia podatków, a zarazem utrzyma-

nia, oczywiście, równowagi budżetu. Doma-

gają się nie korzystania zupełnie z kredy-
tów, ożywienia życia gospodarczego przez
inwestycje, które w okresie bardzo słabej,

albo zanikającej rentowności, muszą być ro-
bione pod protektoratem państwa, gdyż do-
piero „po dojściu do pewnej rentowności,

można będzie wywołać pęd w kierunku in-
westycyjnym ze strony samego życia gospo-
darczego. Ludzie domagają się nie eks-

portowania po cenach dumpingowych, koš-
czenia deilacji, unikania cięć i w imię rów-

nowagi budżetu, a zarazem wysuwają postu-
lat utrzymania absolutnie stałej waluty.

SZEROKO ROZLANA
DEFICYTOWOŚĆ.

Przechodząc -do zagadnienia rentow-
mości, Minister Skarbu mówi, iż jesteśmy

wobec zjawiska bardzo szeroko rozlanej de-

ficytówości. Jeżeli chodzi o zagadnienie
inwestycyj, zwraca uwagę na stosunek pro-
gramu inwestycyjnego do możliwości rynku
pieniężnego. Jeżeli ta linja międzytemi
dwoma biegunami nie była ujęta organiza-
cyjnie, musiało powstać w eiekcie nastę-
pujące zjawisko: pewne cele były uznane i

potem okazywało się, że w pewnym okresie
miema dostatecznych funduszów i wobec

tego inwestycje były miekończone. W ten
sposób tworzył się pewien zamęt w gospo-
darce funduszami, Wiąże się z tem sprawa
przez nas już uzgodniona, że nie należy dla

celów inwestycyj państwowych wyczerpy-
wać rynku pieniężnego do końca.

Następnie p. minister przedstawił, jak

poczem zabrał głos wiceminister Grodyński,
który oświadczył m. in: Co do virement na
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najwspanialsza zabawa tegorocznego Karnawału z występami artystów
scen wileńskich. — Orkiestra Zyngiera i Kropiwnickiego, najiepszy zespół-
muzyczny Wi na. — Dekoracje Maxojnika. — Bufet tani i obf:cie zaopatrzony.
Stroje wieczorowe aibo kostjumy. Zaproszenia od wtorku otrzymać

można w redakcjach.

Sprawa uboju rytualnego © Sejmie

 

Kontrakcja
Na piątkowem posiedzeniu Sej-

skiej wniosek pos. J. Prystorowej,
żony b. premjera, a obecnego mar-

płace, to dążymy do ograniczenia viremeat Szałką Senatu, zawierający projekt

nietylko na płace w administracji, ale ros!

ciągamy to ograniczenie i na przedsiębior-|
stwa, przyczem rozumiemy przez wydatki
na płace nietylko te paragraty, które zaty-

tułowane są „place“, ale także wszystkie

wydatki na płace. l

ustawy o uboju w rzeźniach zwie-
rząt gospodarskich. Pod tym nie-
winnym tytułem kryje się zniesienie

t. zw. uboju rytualnego, bowiem
główny przepis projektowanej usta-
wy brzmi tak, że zwierzęta przed

 

Wichury śnieżne i mrozy

 

na Wileńszczyźnie
W ciągu dnia wczorajszego w

woj. wieleńskiem szalały niebywałe
zadymki śnieżne. Silne zamiecie
śnieżne spowodowały  zasypanie
dróg, szos itp., skutkiem czego zo-
stała przerwana komunikacji auto-
busowa z Wilnem i miastami powia-
towemi Wileńszczyzny. Na sziakach
kolejowych zaspy śnieżne pozasypy-
wały tory, skutkiem czego wiele po-
<iągów opóźnia się. W pow. wileń-
skotrockim zwały śniegu na polach i
drogach dochodzą do 2 mtr. wyso-
kości. (h)

W. WILNIE.
W mieście przez cały dzień nie-

dzielny padał śnieg. Wiatr, który
trwał od wczesnego ranka, ku wie-
czorowi się zwiększył, to też na uli-
cach unosiły się chmury śniegu, za-
sypując oczy przechodniów.

Fala mroźnego powietrza z silnym
wiatrem i śniegiem, która tak rap-
townie, po wczorajszej odwilży, na-
wiedziła Wileńszczyznę,  spowodo-
wała, iż, mamo niedzieli, ulice miasta
były puste, za to, częściej niż zwy-
kie, roziegały się dzwonki sanek.

Od wczorajszego dnia zapano-
wała u nas już prawdziwa zima, i są-
dząc z wczorajszego ania, zapowia-
da «się srogo. Wczoraj wieczorem
mróz sięgai 15 stopni. Całe szczę-
ście, że już długo trwać nie może.

- NIEBYWAŁA WICHURA ŚNIEŻNA
W POW. POSTAWSKIM.

Wiczoraj w godzinach popołudnio-
wych i wieczornych szalała nad po-
wiatem postawskim'wichura śnieżna,
jakiej od szeregu lat nie notowano.
Charakterystycznem jest, że równo-
cześnie zapanował dość silny mróz,
dochodzący -do —17 stopni. Na dro-
gach komunikacja jest prawie unie-
możliwiona, gdyż zwały śniegu do-

 

Zagadłowicz ukarany za „Zmory
W. związku z wydaniem przez E-

mila Zegadłowicza pornograficznego
dzieła „Zmory', w którem przed-
stawione są przedwojenne stosunki
wadowickie, wpłynął do rady miej-
skiej m. Wadowic wniosek o odebra-
nie Zagadłowiczowi obywatelstwa
honorowego miasta, nadanego w ro-

ku 1932 z okazji 25-lecia twórczości
poety beskidzkiego i o przywrócenie
ul. Emila Zegadłowicza z powrotem
nazwy ul. Tatrzańska.

Wniosek ten został uchwalony
przez radę miejską 14-ma głosami
na 21 radnych, uprawnionych do
głosowania.

Poraz pierwszy od 1767 r.
Po całej Polsce katolickiej idzie

radosny zew: po raz pierwszy od
1767 roku, t. zn. od kanonizacji św.
Jana Kantego, po raz pierwszy w
odrodzonej Ojczyźnie, będziemy
przeżywać kanonizację naszego Ro-
daka, wielkiego Męczennika, Błog.
Andrzeja Boboli T. J. Kanonizacja
ta odbędzie się może jeszcze w tym
roku a najdalej w przyszłym.

Wobec konieczności zebranią
znacznych sum: na sam proces i ob-
rzęd uroczystej kanonizacji, należy
podjąć odpowiednią propagandę
wśród najszerszych sfer, by wszel-

"414.014.

kiemi siłami dopomóc akcji zbierania!
funduszów. kanonizacyjnych. Specjal
nie silny akcent należy położyć na
zasięg zbiórki, Chodżi o zrozumie-
a R sum p =
kich wypadkachty. wtedy, gdy
bardzo a dorzuca swój ażAR
grosz 40 wspólnego dzieła.

Wszystkie datki na cel powyższy
należy kierować pod adresem pro-
motora kanonizacji Bł. Andrzeja Bo-
boli, „którym jest ks. Jan Rostwo-
rówski T. J., Kraków, Konto PKO.

(KAP).

Fałszerze kwitów szarwarkowych
POSTAWY. Zarz. Główny w

Duniłowiczach stwierdził, że przy
ikontroli ksiąg podatkowych odrobio
nego szarwarku kilku mieszkańców
Duniłowicz posiada sfałszowane kwi
ty na odrobienie szarwarku. W: toku
dochodzenia ustalono, że kwity sfał-
szowali K. Cybulski i Wł. Fiodore--pomiędzy-siebie-wszyscy trzej,Akta |

że fałszowali kwity za wiedzą Igna-
cego Kuckiewicza, dróżnika pow.
zarządu . drogowego. w Postawach.
Za słałszowane kwity pobierali pie-
niądze, gdyż kwity wydawali 080-
bom, które szarwarku nie odrobiły,
otrzymane zaś pieniądze dzielili

nek, m-cy wsi Ożuny, którzy do fał- jskierowano do wiceprokuratora.
szerstwa przyznali się i oświadczyli,|

chodzą do kilku metrów wysokości.
Pociągi z trudem przebijają się przez
zaspy śnieżne i dochodzą z kilku-,
godzirnem opóźnieniem. +

ZAMIEĆ „DOLNA*.
| Zamieć śnieżna, jaka panowała na
terenie jlinij kolejowych Wileńskiej
| Dyrekcji PKP w dn. 9 bm., miała
charakter t.zw. zamieci dolnej, t. zn.,
że opadów śnieżnych zgóry nie było,
a jedynie wiatr prószył śniegiem 2
dołu. Dolną zamieć śnieżną zano-
towano w obrębie Wilna, Białego-
stoku i Baranowicz, co jednak nie
wpłynęło w zasadzie na normalny
ruch pociągów. Za zarządzenia Dy-
rekcji Okr. Kol. Państw. w Wilnie,
piugi odśnieżne oczyszczały linje ko-
iejowe z zasypów śnieżnych.

STADA GRASUJĄCYCH WILKÓW
W POSTAWSKIEM. |

W związku z mrozami i opadami
śnieżnemi, w pow. postawskim i
dziśnieńskim notowane Są liczne wy-
padki napadania wilków.Zdłodniałe
stada grasują w pobliżu osiedli, skąd|
porywają żywy inwentarz i duszą

PSY.
W dniu wczorajszym w okolicach

Głębokiego przeprowadzona została
obława, podczas której 9 wilków za-
strzelono, Obławy na wilków odby-
wać się będą częściej, przy poparciu
organów K.O.P. (h) !
ZASYPANY ZWAŁAMI ŚNIEGU

ZAŚCIANEK DOWNARY.
Duże opady śnieżne spowodowały

wypadki odcięcia od „šwiata“ nie-
których osad i sadyb ludzkich. Wy-
padek taki zdarzył się wczoraj mie-

 

‚° Pożary w Wilnie
W dniu wczorajszym w Wilnie za-

notowano 3 pożary, podczas których
„interwenjowala straż ogniowa.
|. Najpoważniejszym był pożar w
sklepie mąki i żyta P. Stankiewicza
przy ul. Bazyljańskiej 6. Pastwą pło-
"mieni padło kilkadziesiąt pudów
zboża i mąki orąz urządzenie sklepu.
Straty obliczane są na 5.000 zł,

| Drugi wypadek pożaru zanotowa-
no w sklepie kapeluszy Minicera
przy ul. Wileńskiej 17. Spaliło się

ódniesiąć posz i czapek i
urządzenie sklepu. Straty cięgaj
"do 3000-ł. — SWR

Trzeci wypadek zdarzył się prz
„ul. Portowej 28, gdzie zabic
sadze. Dzięki natychmiastowej akcji
„straży ogniowej, pożar ugaszono. (h)

$Śkładanie zeznań |
do wymiaru podatku

dochodowego |

Ukazało się rozp. Ministra Skar-|
bu, które postanawia, co następuje:/

Termin do składania zeznań do
wymiaru podatku doohodoWėgo,
znaczony w art. 75 o: acji podat
kowej dla osób kia i ia
wakujących, prowadzących księgi
handlowe, lub gospodarcze, zgodnie:
z przepisami art. 87 ordynacji podat-'
kowej — przesuwa się w roku po-
datkowym 1936 na dzień 1 kwietnia
r. b. ermin płatności przedpłaty
dla osób, wyżej wymienionych, prze-
suwa się na dzień 1 kwietnia r. b.

„Rozporządzenie weszło w życie z
| eeogłoszenia. ›

ł

 

z

szkańcom zašcianka Downary, gm.
dziśnieńskiej. Śnieżyca zasypała za-
budowania gospodarskie, ścieżki,
drogi, pola itp. Zaspy śnieżne się-
gały ponad 3'/: mtr. wysokości, skut-
kiem czego zaścianek, położony w
dolinie, kompletnie został odciętyod
świata. Mieszkańcy w żaden spos
nie mogli opuścić zabudowań i zunu-
szeni byli oczekiwać pomocy z są-
siednich wsi. W południe na nartach
wyjechał osadnik Malinowski, który
sprowadził pomoc ratunkową. (h)

kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi

opadami śnieżnemi, obfitszemi aa południu
i wschodzie kraju.

Spadek temperatury silniejszy w dziel-

nicach północnych.
Umiarkowane, chwilami porywiste wia-

try z kierunków północnych, powodujące

miejscami zamiecie.

Z MIASTA.
—Przegląd sanek dorożkarskich.

Starosta Grodzki dorocznym zwy-
czajem zarządził przegląd sanek do-
rożkarskich, który odbędzie się na
rynku Kalwaryjskim według nastę-
pującego planu:

10-go bm. o godz. 10-ej do prze-
glądu winne się stawić sanki doroż-

400; 13-go bm. o godz. 10-ej od Nr.
401 wzwyż i wszystkie sanki nowe,
które dotychczas nie posiadają jesz-
cze znaków.
Dodatkowych terminów przeglądu

w r. DNA ek ae niezgło-
szone przeglądu, ą wycofane

ruchu.
POCZTA I TELEGRAF.

— Przewóz poczty listowej po-
ciągiem motor: na linji Wilno—
Moiodeczno— Wilejka. Z dniem 15
15 stycznia 1936 r. zaprowadzonyzo-
stał przewóz poczty kstowej za po-
średnictwem pociągu motorowego na
odcinku Wilno — Mołodeczno—Wi-
lejka, dzięki czemu mieszkańcy Mo-
łodeczna i Wilejki mogą odbierać
korespondencję, nadeszłą ze strony
Wilna, jeszcze tego samego dnia po
godz. 13-ej; korespondencja ta bę-
dzie wydawana na zgłoszenie się
adresata.

— Zniesienie dodatkowej opłaty
za pokwitowanie depeszy, Władze
pocztowe zastosowały pożyteczną
inowację w ruchu telegraficznym.
Przy wysyłaniu depesz pobierana

była za wydanie pokwitowa-
nią oddzielna opłata w wysokości
10 gr. Obecnie pokwitowania wysta-
wiane będą bezpłatnie na nie
nadawcy. - Pokwitowanie ułatwia
kontrolowanie doręczania depesz. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Powrót Dyrektora Kolei Pań-

stwowych. pożar Koiei Państwo-
wych w Wilnie, p. inż. Kazimierz

WY”,Falkowski, w dniu 9 lutego r. b. po-
*jwrócił z Warszawy i objął urzędo-,

w] wanie. !
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Elewatory zbożowe w Wileń-
szczyźnie, W związku z przyznaniem
200 tys. zł. na budowę elewatorów
zbożowych w Wileńszczyźnie, do-
wiadujemy się, iż w drugiej połowie
marca r.b. w Wilnie oraz niektórych
miastach powiatowych rozpocznie
się budowa spichrzów zbożowych. (h)
SPRA ADMINISTRACYJNE.
—Lustracja wSpółdz. „Cegielnia

tlecz widzą w nim

 

żydowska
zakrwawieniem muszą być humani-
tarnie całkowicie ogłuszone.

Sfery żydowskie, silnie zaniepo-
ikojone projektem, przygotowują
kontrakcję. Prócz demónstracyjnego
postu, założone są interwencjeu

rozmaitych służbowych czynników.
Jednakże politycy żydowscy nastro-
jeni są pesymistycznie albowiem
przypuszczają, iż wniosek nie jest
indywidualnym pomysłem p. Prysto-
rowej, lecz dziełem zbiorowem po-
tężnego na terenie obu Izb Koła
Rolników. Rolnicy nie trakiują tego
wniosku pod kątem wyznaniowym,

jeden z procesów
wyrównawczych. Spodziewają się
oni, że obniżenie wygórowanych o-
płat za ubój rytualny spowoduje
wzrost konsumcji mięsa, a zatem
także i wzmocni dochody wsi.
W tej sytuacji politycy żydowscy

obawiają się, że wniosek p. Prysto-
rowej uzyska na terenie Sejmu Dar-
dzo znaczną większość, Wobec tego
jedynym sposobem ratowania uboju
rytualnego byłoby odroczenie tego

6b|wniosku do następnej sesji, które da
się umotywować tak, że dana usta-
wa ma wejść w życie dopiero od 1
stycznia roku przyszłego.

Czy ta gra na zwiokę osiągnie
„zamierzony rezuitat—o tem będzie-
'my się mogli niediugo przekonać.:

wiieńska
i Kailarnia, Kontroler Funduszu

Pracy, przeprowadzając lustrację w

Spółdzielni obotniczej p. n. „Cegiel-
nia Kaflarnia w Wilme“ (Kaiwaryj-

ska 145), stwierdził, że przedsiębior-

stwo to nie ubezpiecza swych pra-

cowników i nie wpłaca potrąconych

robotnikom skłądek na rzecz Fun-

duszu Pracy. Starosta Grodzki w

trybie administracyjno-karnym uka-

rai współwłaściciel: spórdzielni: Pe-

wela kosochockiego grzywną w wy*

sokości zł, 500, z zamianą na 2 mie-

siące aresztu, Józeta Nadeiskiego i

Antoniego Brzozowskiego po 25U zł.

Įgrzywny z zamianą na 14 dni aresziu.
POSIEDZENIA.

— Posiedzenie I Wydziaiu 10w.

jkarskie od Nr. 1 do Nr. 200; 12-go Przyj. Nauk. W poniedziałek, du. 10
"bm. o godz. 10-ej — Nr. 201 do Nr. b. m., o godz. 18 w lokalu sem'..ar-

'jum polonistycznego USB odbędzie

się posiedzenie 1 Wydziału T-wa

Przyjaciół Nauk, na którem prof. dr.

Manired Kriedl wygłosi odczyt p. t.
„Przedmiot badań literackich”. —

; Wst lny.
37 RÓŻNE.

pWieczór Morza. Dziś o godz.

8.30 w sali Z.O.R. (Orzeszkowej 11)

odbędzie się „Wieczór Morza” ku

uczczeniu 16-ej rocznicy odzyskania

morza. Przemówią płk. dypl. Bołtuć,
adm. Borowski, dr. Czarnowski,
mgr, Dowgielewicz, Wł. Umiastow-
eki. Śpiewać będzie p. Stefanja Gra-
bowska, deklamacje wykona p. Je-

rzy Block. Orkiestra 85 pp. odegra
szereg utworów. Wstęp wouny.

— Rabin Kagan rzucił klątwę na

złodziei. W związku z okradzeniem

rabina Kagana, w dniu wczorajszym
(poszkodowany rzucił klątwę na
sprawców kradzieży. Przez rzucenie
klątwy rabin Kagan spodziewa się

odzyskania skradzionych cennych
przedmiotów. (h)

ZABAWY.
— Dancing „Błękitnej Jedynki Żeglar-

skiej”, Jak corocznie, Koło Przyjaciół dru-

żyny harcerskiej „Błękitnej Jedynki Żeglar-
skiej” urządza 15 bm. dancing w cukierni

Sztralla (Zielonego), ul. Mickiewicza 22.

Już weszło w tradycję, że dancing ten jest

najmilszym i majweselszym w karnawale,
przeto i w tym roku nikt się na nim nie

zawiedzie. Bufet tani, smaczny i obficie za-

opatrzony. Wstęp 2 zł, akad. 1 zł.
Początek o godz. 11 wiecz,

 

ZNOW ZABÓJSIWU
i NA ZABAWIE.
|_ POSTAWY. W dn. 8 bm, we wsi
Kózki Wielkie, gm. postawskiej, pod-
czas zabawy wynikła bójka, w czasie
której został zastrzelony m-c tej wsi
Konstanty Rebcionek. Sprawcy za-
bójstwa zbiegli. Policja prowadzi
dochodzenie w kierunku ich odnale-
zienia. Na miejsce wypadku wyje-
chał wraz z lekarzem sędzia śledczy
Suchareki, celem dokonania sekcji
zwłok.



HELIOS |

Reżyser: twórca
ta”. Dziesiątki

 

ro ac

Premjeral POTĘŻNY FILM, który

„King-Konga“ M. COOPER. Arcydzielo

tysięcy statystów. Zdumiewająca wystawal
dzielę i sobotę od 2-ej. CENY

Teatr.i muzyka.. : Zjazd Przeciwgruźliczy
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. 8 wiecz.
w wiinie

„Arleta i zielone pudła”

wzbudził zachwyt całego światał FILM o wiecznej

łuje ma widowni'okrzyki zachwytuł

CZAROWNIC
podług znanej powieści HAGGARDA „

Widowisko, które wzbudza grozę i po

 

NOOmсса

MIEJSC NiE PODWYŻSZONE.

młodości—FILM,który wywo-

A
ONA", Czarownica — to największy film od czasów „WładczyniŠwia-

dziwi Nadprogram: Kolorowaatrakcja oraz aktualja. Pocz. o 4-ej, w nie-

 

ROZMAITOŚCI-
MURZYŃSKIE WESELE W WARSZAWIE.nagle jakby ożył i że tak straszną zemstę nici

 

р 

Morderstwow.kolomji
Czesławowo

W dn. 6 b. m. m-c kol. Krawczon-
Iki, gm. szarkowskiej, zameldował,
|že witymže dniu między godz. 8 a

j10.30 w kol. Czesławowo, gm. szar-

|kowskiej, zabilia zostaia teściowa

'jego Anna Abujkowa. Ustalono, że

(wymieniona zostaia pozbawiona ży”
cia przez uderzenie tępem narzę-
"dziem w głowę. Sprawcy morder-

istwa narazie nie ujawniono. Na miej

sce zbrodni wyjechał kierownik wy”

idziału ślieaczego z psem policyjnym.

te)

współczesna komedja francuska Acrement,

z gościnnym występem utalentowanej ar-

tystki teatru katowickiego p. Zofji Barwiń-

skiej w roli Arlety. Ceny propagandowe.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Kiedy kobieta

kłamie”.

— Koncert Stanisławy Korwin - Szy-

manowskiej. Dnia 14 łutego r. b. wTeatrze

na Pohulance wystąpi raz jeden tylko zna-

komita śpiewaczka polska © światowej

sławie Stanisława Korwin - Szymanowska.

Ceny zwyczajne. Zniżki ważne. Bilety do

nabycia w kasie zamawiań teatru „Lutnia”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Przedsta-

wienie propagandowe. Dziś operetka „Rose

Marie” z Bestani w roli tytułowej,Mar-

tówną, Lubowską, Czechowską, Wawrzko-

wiczem, Szczawiūskim i Tatrzańskim na

czele doskonałego zespołu.

— Występy Elny Gistedt. Jutro wraca

na repertuar opertka Kalmana „Bajadera”.

— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.

Dziś premjera programu rewjowego p. t.

„Polowanie na Dianę",

Początek przedstawień

min. 45 i 9 min. 15.

— Teatr Rewji „Murzyn“, ul. Ludwi-

sarska 4, Dziś nowa rewja w 2 częściach

i 19-tu obrazach p. t. „Po murzyńsku”, —

Początek codziennie o godz. 6.30 i 9 wiecz.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 10 lutego.

6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka zpłyt.

Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Infor-

macje. Audycja dla szkół. 8.10 11.57 Przer-

wa. 11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dziennik po-

łudniowy. 12.15 Płyty. 13.00 Płyty. 13.25

Chwilka gospodarstwa domowego. 13.30

Wszystkiego ' potroszku. 14.30—15.15 Przer-

wa. 15.15 Codz. odc. pow 15.25 Życie kul-

łuralne miasta i prowincji. 15.30 Płyty.

16:00 Lekcja języka niemieckiego. 16.15 Pły

ty. 16.30 List, skecz w-g Józefa Ignacego

Kraszewskiego. 1645 Dyskutujmy. 17.

Racital fortepianowy Marcelego

o godzinie 6

Bedzies
W roli gl. primadonna Metro;
W następnym programie:

wodzene. Monu:CASINO | ZEE.— 1› а wszystkich

Burza nad .

NIL
Specjalnie dla Polski zrea i-'
zowznew języku poiskim.

Najbardziej

 

Nienotowane po-

Sala dobrze ogrzana.

„CHIŃSKIE MORZA".

W dniach 31 maja i 1 czerwca

1936 r. odbędzie się w Wilnie Vl-ty

ogólnopolski Zjazd Przeciwgružliczy.

Zgłoszenia na zjazd przyjmuje se-

kretarjat VI Ogólnopolskiego Zjazdu

Przeciwgruźliczego, Wilno, ul. Wi-

leńska 27, m. 1. Karta uczestnictwa

dla członków zjazdu — zł. 10, dla

ich rodzin — zł. 5. Rodziny korzy-

stają ze wszystkich praw członków,|

lecz nie mają prawa udziału w dys-

kusji i nie otrzymują druków i pa-

miętnika zjazdu. Członkowie zjazdu

i ich rodziny korzystają ze zniżki

kolejowej.

аса RKLi S ai й

17.50 Tajemnice i dziwy regeneracji, poś-

18.00 Z pogodnych pieśni Stanisława Nie-

wiadomskiego. 18.40 Chwilka społeczna.

18,45 Litewski odczyt ekonomiczny. 18.55

Pogadanka gospodarcza. 19.05 Koncert dla

młodzieży (ptyty). 19.25 Koncert reklamo-

wy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Przemówie

mie p .wicepremjera inż, Eugenjusza Kwiat-

kowskiego w  16-tą rocznicę odzyskania

dostępu do morza. 20.05 Płyty. 20.25Kon-

cert symfoniczny. 21.30 Dziennik wieczorny.

21.40 Obrazki z Polski współczesnj. 21.45

- Literacki wieczór morski. 22.15 Muzyka ta-

neczna. 22.30 Reportaż z Igrzysk Olimp. w

Garmisch - Partenkirchen. 23.05 Kom. met.

23.10 D. c. muzyki tanecznej,

WYPADKI.
 

 

" — Pożar. W nocy z soboty na nie-

dzielę, z nieustalonych narazie przyczyn

wybuchł pożar w składzie mąki, oliwy, ko-

niczyny i t. p, należącym do Pawła Sien-

kiewicza, mieszczącym się przy ul. Bazyl-

jańekiej. Pożar spostrzegli przechodnie i

| zaalarmowali straż ogniową, która, po in-

tensywnej akcji, ogień zgasiła. Straty po-

niesione przez właściciela oceniane są na

5,000 zł.

Maasa.!

OSTATNI DZIEŃ

z zawsze moją
politan Opera House w New-Yorku GRACE MOORE.

fascynujący  triumwirat
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Wykwintną, jedwzbną bieliznę
szaliczek, bluzeczkę,
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Ki Taniej Kkupi.Pani...
pończoszki, rękawiczki,

J. KŁODECK
Obejrzenie nie obowiązuje do kupna5

BTULLA

[7 188 LAT MIJA, BO OD 1846 ROKU ISTNIEJE

m. H. RUSIECKI

swA NORUKOWICZ
Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypa-
sterza, p. Wojewody, U. 5. B., Magistracie

 

 

i wiel. in.
Zelidna gwarantowana naprawa Oraz sprzedaż

aż. Cesy brysyosw.

HK EA je
ras

damską, S<icfroczek, sweteiek,! :
torebkę i t. d.bó

” ZAMKOWA 17,
t:lefon_, 9-28.
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Reklama jest źródłem powodzenia
 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od g, 9 — 18. CENA PRENUMERATY: miesi i„ul, у ‚ 9 — 18. jęcznie z odnoszeriem do domu lub

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr., л ы ce

ryczne o 25% drożej. Dla poseukujscych pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega sobie zmiany terminu

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

w historji filmu |

Pierwsze murzyńskie wesele odbędzie wywarł na złośliwym w stosunku do niego|

się w Warszawie w najbliższym czasie. chłopcu.

Występujący w mocnych lokalach murzyń- |

| ski fordanser Joe Mac Canter, postanowił „5 KSIĄŻEK W PUDEŁKU OD ZAPAŁEK.

| pozostać w Polsce na stałe i założyć tu! Dyrektor leningradzkiego laboratorjum,

jspecjalną szkołę dla artystów rewjowych,|w którem konserwuje się ważne akta i do-

| kabaretowych i akrobatów. kumenty historyczne, prof. Tichonow, do-

Brak takiej szkoły zmusza do sprowa-| konuje ciekawych eksperymentów, mają-

cych na celu osiąśnięcie metody, umożli-

wiającej przechowywanie różnych doku-

i
| dzania sił cyrkowych kabaretowych z za-

mentów, które przy zajęciu najmniej miej-

sca, mogłyby być przechowywane na dale-

granicy, podczas gdy u nas jest dość ma-

terjaiu, który, przy odpowiedniem przeszko-

leniu, mógłby z powodzeniem zasilać ryn-

ką przyszłość. Udało mu się sporządzić

książkę „Mowa Stalina na zjeździe Stacha-

nowców* o rozmiarach 1,5X2 cm. Dwa-

ki obce.

dzieścia pięć takich książek zmieści cię w

Obecnie Canter sprowadza do Polski

swoją marzeczoną, miss Elisabeth Hopkins,

zwyczajuem pudeiku od zapałek. Tekst ła-

two odczytć można przy użyciu zwyczajnej

która przyjeżdża z Nowego Jorku. Ślub

odbędzie się w kościele ewangelicko-refor-

mowanym na Lesznie.
lupy. Jest to książka stokrotnie pomniej-

szona w stosunku do oryginału, wydanego

w Moskwie.

Jak już powiedziano, chodzi o przecho-
wywanie ważnych prac, które zachowane

mają być na przyszłość, Wielkie znaczenie

doświadczenia Tichonowa mieć będą rów-

nież dla różnych wypraw, które mogą za-
brać z sobą, n. p. do dalekich krajów po-
larnych bibljoteki, wprawdzie bardzo małe,

ale zato nadzwyczaj bogate. Książka mi-

kroskopijnych rozmiarów nie jest składana
w drukarni, jak każda książka, lecz stano-

wi fotograficzną kopję książki, wydanej w

t

$;

r

ZEMSTA „ROBOTA“

Niezwykły zupełnie i niewytłumaczony

dotychczas wypadek zdarzył się w Saa

Diego.
Zainstalowany tam w jednej z fabryk

robot mechaniczny zbuntował się i pobił

ciężko pracującego w fabryce chłopca.

Chłopiec ten puścił kilkakrotnie, dla

zabawy -motor robota, każąc mu niepo-

trzebnie właściwie, biegać po hali fabrycz-

nej.

W pewnej chwili robot, jakby zdener-

m
'$ BrojenCie MałZzensiwa

wiązane bez rozwodu.

ostatniem posiedzeniu postanowił

literacko - artystycznego
mosiu“ 6 (6Uj.
tykuł pióra Andrzeja Mukuiowskie-

go p. t. „kudyard Kupling oraz wier

sze K. I. uatczyńskiego. Dalej w nu-

merze odpowiedź j. Norolca Leono-

wi Kruczwowskiemu, dyskusyjny ar-

tykuł Żejmo - Zejmisa, p.t. „Ka-

sizm ', Komana Koseiy „Człowiek w

dwóch maskach”, Walerjana Char-

Rabinat wileński,

na probę
Rabinat wileński zajmował cię

ostatnio projektem rabinow amery-

kańskich, wprowadzenia w życie

„pożycia maiżenskiego na próbę”.

M ediug tego projekiu małżenstwo

akie mogioby po 3 latach być roz-
Rabinat na

przeciwić się kategorycznie pomy-

6iowi reiormowanychn rabinów ame-

ykańskich, przyczem uchwaię skie-

rowano do rapinów w Ameryce, (h)

o ADO OZAA W

Nowości wydawiiicze,
Już się ukazał numer tygodnika

y„trosto z
Na czeie numeru ar-

wowany dokuczliwością chłopca, przysta- i kiewicza „łodatek od szat biato-

mął, podniósł ciężką, żelazną rękę i pobił| > = giowskich”,ciąg dalszy powieści J.

mią chłopca do nieprzytomności. Po paru Kisielewskiego i teljeton W. Wa-

sekundach szał mechanicznego człowieka CUKIER Z KUKURYDZY. oną: Postów numer przy-

minął, Stanął znowu spokojnie nieporu- W Związku Sowietów uruchomiona zo- nosi daisze odpowiedzi na ankietę

szony. stała pierwsza sowiecka fybryka cukru, pro- p, t. „Jaką najciekawszą książkę

Na miejsce wezwano specjalistę, kon-

struktora robota, który miał zbadać przy-

czyny nagłego „ataku” stalowego olbrzyma.

Specjalista zbadał jaknajdokładniej ro-

bota i orzekł, że każda śrubka tkwi na

swojem miejscu, że wszystko jest w jaknaj-

lepszym porządku. Nie umiał on absolutnie

wytłumaczyć tego, jak to się stało że robot

|REWJA|

dukująca ten artykuł spożywczy z kukury-

dzy. Fabryka znajduje się w beslanowskim
kombinacie w północnej Osetji i produkuje
dziennie 4,3 tonn cukru. Cukier z kukury-
dzy zawiera tyle kalorji, co cukier z bura-

ków cukrowych i odznacza się doskonałym

smakiem.

Balkon 25 gr. Pręgrem Nr. 60 p. t:

„POLOWANIE NA DIANĘ"
Udział bierze: pieśniarka G. Honarska, Ant. Iżykowski, Eddi, Balet Tanagra, Duet Bo-

jarski—Szelly oraz pożegnalnie występująca primadonna artystycznych rewij war-

szawskich TAISSA PUCHALSKA. Codziennie 2 seanse: o godz. 6,45 i 9.15. W nie-

dzielę i święta 3 seanse:4.45, 7 i9.15."

POLSKIE kino

ŚWIATOWID
MIEREW ia >

 

9532 osoby już oglądały film, jakie-
go jeszcze nie było i nie będzie p.t

 

„Ы СЕ С # К А
(N:ESAMOWITA PRAWDA O RO5Ji SOWIECKIEJ)

EURL, OSTATNIE DNI GODKOWO

Stolarz
wykoauje i reperuje
okna, drzwi, podłogi,
asprawia krzesła, kre-
densy, biurka, ładnie
polituruje po cenach
b. aa

dom, cziowiek pewny,

 
 

 

 

WSZYSTKO STANIAŁO
©#

WYROBY ZE ZŁOTA I SREBRA. ZEGAKY,
BUDZIKL

ŁEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4.—

u W. JUREWICZA!
MISTRZA FIRMY P. BURKE,

S/ILNO, MICKIEWICZA 4.

-———на ОННЕ осНЕ ОЧННОООНОАООННОь-

 

 

swiadectwa i reko-

 

 

  
„kontynuowač naukę,

zna się dobrze ua
ogrodnictwie. Łask.
zgłoszenia do Admiv.

* che, ciepie, słoneczne,
wyszukuje mieszkania z balkonem, drugie

BIURO | piętro — do wynaję-
POŚREDN. MIESZK Gia od zaraz. Wileń- 2 gijo pod „po-
° UNIWERSAL" 2A

„mos w nauce“. Tam-

< NIK że adres.

zostało przeniesione | --

żaal Miękiewicza 42 ZEUDyYŽ  B.SIOSTRA
m. 6-a, tel. 22-11. | wojskowego _ szpitala

Biuro przyjmuje zgto-| przyjmuje dyżury do
szenia wolnychmiesz- | Zastrzyki,

kaś i pokoi umebio- 5 b. m. pies, Szt. masaż, bańki, katete-

wanych. Opłata od bury, wabi się „Bryl“ ryzacja. Miejscowość
P. T. Właściciel nie-| Uprasza się o powia- obojętna, Wilno, uł.
ruchomości po wy |gonienie lub odpro-| Kalwaryjska Nr. 12,

sajęciu. wadzenie pod adre-;m, 2, Kreniowa.

o. sem Ciasna 3 m, L. aLL RES

gotowaniem
kasyna ai

na wyjazd; w średnim
wieku, samotna, pi-
śmienna.

ZGINĄŁ 12—3 godz.

OGŁASZAJCIĘ SIA
W „DZIENNIKU

WILEŃSKIM".  TaV |

 

za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wi
druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń

 

posiada b. poważae ul. Popławska 2 Sta-

mendacje.  Lwowsta
51—1, Franciszek Jan-

Aobrenė A jom poalngų i z po- з

poszukuj „dzienną żywiła trojga Warto:
za siale. $-io Jakók, małych dzieci, obęc- ści

(S SS 2 7"ao sowa 351—2
|—3 pokoj., z wy! aoios I

Mieszkania $ |dami, w. śródmieściu,
i pokoje potrzebne. Ls „Kucharka

do Ai z. i wszystkiego z

nt dj „M. A” 501—2
=si) Žem i STUDENT

TANIOI
6-pokojowe, et. poszukuje  jakiejkol-|ska10,m. 11.

za kosi wyiedak 4 wiek pracy, aby móc DL
POSZUKUJĘ nięte przymierają glo- Wil" pod

posady do wszystkie-|dem, ze względu ва —

go, z bardzo dobrem |nie, prosi o laskawą
lub dojpomoc, Admin. „Dz.

za kucharkę. Posia-|dnio: ul. Kalwaryjsza

dam referencje, mogę|28—8. 6

Wiwulskie |bezrobotnego,
go Nr. 22, m. 23; odjbez żadnych  środ- wadzony,

TI ZONK

ргаесгу!а4ет w r. 19337 (między

innemi odpowiedź
strowskiego,
N. Miilera, M. Niedziatkowskiego, J.
Parandowskiego
goj. Całości
<enzje,
it d

: a
2

Z. Hoimoki-O-
K. L. Koniūskiego, J.

i B. Suchodolskie-
numeru dopełniają re-

margines, przegiąd prasy

ZWRACAMY SIĘ
x gorącą prośbą do
itosciwych serc na-

Były
Ma poszukuje ja-

|kiejkolwiek pracy. Pi- szych czytelników ©

|sze biegle na maszy- pomoc dla miodej,
zdolnej panienki, kió-
ra znajduje się w tak
krytycznem  materjal-

jmie, sporządza bilan-

|se, dobrze kreśli. Ła-
jskawe oierty do Adm. m nej
„Dz. Wil.* pod„J.W.* dem położeniu, że nie

jest w możności prze-

чЗиМНЦНННННЫИЦАННИНИИЙ (trwać te kilka muesię-

cy do końca roku

Nau k aŚ uzkolnego, by módz
zdobyć maturę. Skład-
ki na wpis przyjmuje

| Administracja nasze-
go pisma,

kissasiokiaKEI

DO MATURY
małej lub dużej przy-
gotowuję gruntownie,
student, iachowy ko-    

     SZair iwaAinas AE i sprzedaż

„že adres.
i SPRZEDAM —
STUDENT U. S$. B.|wydzierżawię  przed-

siębiorstwo handlowe
w centrum miasta na

udziela pomocy nau-
gowej dla uczni szkół
zawodowych i śred-
mich ze wszystkich
przedmiotów oras
przygotowuje doegza
minów wstępnych.
Ceny znacznie zniżo-
"ne. Dowiedzieć się

dogodnych warua-
kach, ewent. przyjmę
wspólnika-czkę z ka-
pitalem od 1000 do
2000 złotych. Domini-
kańska 12 m. 2.

MOD

Różnejnisław Ossoliński.

Pomóżmy|
bliźnim

i

CHCĘ POŻYCZYĆ
do 3.000 zł. z gwaran-
cją pierwszego wpisu  

b.| BIEDNA WDOWA hipotecznego — nie-
ruchomości ziemskiej;

ść nieruchomo
z 15.000— (pietna-
1ście tys. zł.). Oierty
do Administracji „Dz

„požyczka'.

Udziały
OD ZŁ. 2000
zabezpieczeniem)

w gener. zastępstwie

CAŁA RODZINA  kuł techn., wszechów.
chora, opatentowany i wpro-

ków do życia, od gospodarce zw wo Ww LA
iuje się do miłosiez- samorz., przemysł.,
dzia bliźnich о po- rolnej i prywatnej.
moc. Mało - Środko- Pewnośćznaczn.zby
wa 8—5 lub adm. tu, wysokie
„Dz. Wil”. Wiad, ul. Poznańska

—н 2, m. 2. О4 16—18,

nie złamała nogę, jes
chora — dzięci zzięb-

 

 

WiL“ lub bezpošre-

—sł 2gr.50, kwartalnie zł. 7gr. 50, zagranicą zł. 6. —

ersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

miejsca.

 

| Drukarnia A. Zwierzyśskiego klikne, Mostowa 1. .......” .. Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


