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Mielkie zwycięstwo Włochów na połndnie od Dlakala
80-tysieczna armja zbisyńska w rozsypce

WARSZAWA (Pat). Na podsta- Stycznia”, „Sabauda”, dywiz'a Ali ZWYCIĘSTWO POD ENDERTA

wie wiadomości z różnych źródeł, |pejska i dywizja tuziemna. Dywizja ODDAJE W RĘCE WŁOCHÓW
PAT podaje następujący komunikat | „Assieta“ znajdowała się w rezerų

© sytuacji na ironiach Abisynji:

WOJSKA RASÓW KASSY

1 SEJUMA ZAGROZONE PRZEZ

ODCIĘCIE.

Marszałek Badoglio odniósł wiel-

kie zwycięstwo, po gwałtownych
walkach w rejonie Aradam, na połu-

dnie od Makalle. Z wojsk rasa Mu-

lugheta, których liczebność była oce-

niana na 80 tys. — 30 tys. ludzi znaj-

duje się w rozsypce. Góra Aradan

została zdobyta. Miejscowość Szeli-

kot, Antalo-Belsat- oraz Adima'lcia

zostały zajęte, podobnie jak całe

płaskowgórze Atgoi. Straty abisyń-

skiesąolbrzymie. 20 tys. ludzistra-

ciło zdolność do walki. Straty wło-

skie wynosić mają około 400 zabi-
tych i 500 rannych. Wojska rasów
Kassy i Sejuma, skoncentrowanę w

obszarze Tembięn, są zagrożone

przez odcięcie.

PRZEBIEG BITWY.
Bitwa pod Makalle jest nadzwy-|

czaj doniosła z punktu widzenia re-
zultatów wojskowych i konsekwen-
cyj politycznych. Marszałek Bado”
glio, od chwili swego przybycia, dą-
żył do spotkania sił nieprzyjaciel-
skich, koncentrowanych w wielkiej
liczbie, celem zadania im wyraźnej

klęski. :
Dziś rezultat ten zostai osiagnię-

ty. Abisyńczycy, w liczbie 30 tysię-

cy, niemal samych żołnierzy regular-
nych, stawiali zaciekły opór, mimo
to jednak zostali zupełnie rozbici.
Ras Mulugheta, z 9 tys. niedobitków,: E
opuścił pole bitwy w nocy z 14 na
15 lutego.
Aradam, długości 8 i głębokości 3
km., został zdobyty przez Włochów
podczas bitwy, rozpoczętej przez
marszałka Badoglio, w warunkach
raczej niekorzystnych, z powodu li-
czebności oddziałów nieprzyjaciel
skich, oraz korzystnej dla przeciw“
nika sytuacji terenowej. 5 dywizyj
włoskich znajdowało się w pierwszej
linji: dywizja ‚ ,23 marca, „3-0
SKARG...Diasana OCS o kich

Kronika teiegrzficzna
** Podczas wczorajszych wslk pomię-

dzy członkami Action Francaise a bojów-
kami lewicy w Dieppe, trzy osoby zostały

ranne.
** Nad Lizboną przeszedł cyklon. Mo-

sze zatopiło szereg ulic na głębokość metra.
** Studenci prawa uniwersytetu w An-

tere rozpoczęli strajk na znak solidarności
ze swymi kolegami z Paryża.

** Policja brazylijska wykryła, iż gene-
rał brazyl. Preslęs prowadził robotę komu-
mistyczną w armji w porozumieniu z posel-
stwem sowieckiem w Montevideo.

** Sowiety zlikwidowały koosulat Z. $.
R.R. w Mukdenie.

** Do Nicei pszybył król rumuński

Karol.
** Pod Pragą czeską spadł samolot tu-

rystyczny. Pilot zabił się.
** Z Neapolu do Abisynji odpłynęto woj. kieleckiego.

wczoraj 1100 robotników.

** Wyrok w sprawie morderców króla; Zaznaczyć należy,
Aleksandra jugosłowiańskiego uprawomoc-

nił się.

** Koniereacje panamerykańska odbę-
dzie się w roku przyszłym w mieście Lima,
stolicy Peru.

** W Marsylji wybechi strajk robotni-

ków portowych. &

Ufortyfikowany obszar

wie. Przewagę Włochów stanowiła
potężna artylerja oraz 10-kilometro-
wy teren, umożliwiający akcję lotni-
czą, co zrównoważyło liczebną wyż-
szość przeciwnika oraz wielką ruch-
liwość jego wojsk. W bitwie niemal
wyłącznie RY udział wojska przy*
byłe z Włoch. Jedynie prawe skrzy-
dło było obsadzone przez oddziały
rasa Gugsy, które jednak nie brały
udziału w akcji. Ulewny deszcz nad-
zwyczaj utrudniał zaopatrzenie wal-
czących wojsk.

! Lotnictwo włoskie w ciągu bitwy
udaremniło przybycie posiłków abi-
syńskich z Dessie. Po oczyszczeniu

| płaskowzgórza Aigdi,
ze zamierzą zająć płaskowzgórze

uia,
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MADRYT (Pat). Wczoraj wieczo-
rem zakończyła się bardzo ożywiona

panji. W związku z tem doszło w
różnych miejscowościach do starć
pomiędzy przeciwnikami  politycz-
n 1.

Gubernator Las Palmes został za-
wieszony w  urzędowaniu, ponie-
waż sprzeciwił się wykonaniu
zarządzeń władz centralnych w
związku z wyborami.

i MADRYT (Pat). Głosowanie roz*
poczęło się © godz. 8-ej rano. Stolica

OBSZAR TEMBIEN.

Zwycięstwo pod. Enderta cai-
kowicje oddało w ręce Włochów ob-
szar Tembien. |

Zastępca szefa sziabu marszałka
Badoglio złożył hołd odwadze żoł-
nierzy abisyńskich, którzy walczyli
do osiaika, gardząc ucieczką. Obec-
nie zaś cołają się, ponieważ zostali
zwyciężeni, Zwycięstwo włoskie mo-,
że mieć poważne następstwa o cha-
rakterze czysto wojskowym. Z chwi-
lą, gdy Aradam znajduje się w rę-
kach włoskich, można — zdaniem
zastępcy szeła sztabu — kontynuo-
|wać ofensywę w kierunku południo”

„kontrofenzywy abisyūskiej.

 

PARYŻ. Agencja Havasa donosi
o następujących szczegółach czwart-
kowego napadu na zgiomadzenie
Action Francaise przy ul. Asseline.
Około 60 ludzi wybiło okna i obrzu-
ciło różnemi ciężkiemi przedmiotami
uczestników zgromadzenia, z któ*
rych wielu odniosło rany. Jeden z
nich, dr. Golse, ma wybiie lewe oko
odłamkiem szyby. Został on umiesz-

 PARYŻ (Pat). Po rozwiązaniu 3-ch
organizacyj monarchistycznych, opie

'rających się o dziennik „Action
*Francaise', stronnictwa frontu lu-
dowego, komuniści, socjaliści i ra-
'dykali zorganizowali wczoraj wielką
manifestację i pochód, który przecią-
śnął od Panteonu do Bastylii i Placu

marszałek Ba- wym,lub udaremnić wszelką próbę de la Nation.
| PARYŻ (Pat).
iszej manifestacji frontu

MMI

Podczas wczoraj-
ludowego

 

Manewry wojsk

francuskich

w Alpach

ANNY!

 

Wybory w Hiszpanji |
imiałą wygląd spokojny. Uzbrojone
oddziały policji i gwardii obywatel-

j|kampanja wyborcza w całej Hisz- skiej czuwały nad re
| O przebiegu wyborów rząd infor"
mował społeczeństwo zapomocą ra-
dja. Podsekretarz stanu w min.

| spraw wewn. podał, że w całym kra-
jju panował spokój a nieznaczne zaj”
ścia zanotowano jedynie w Ponte-
vedra i w Santander. W Lugo nie”
czynnych było 8-biur wyborczych,
tak, iż głosowanie tam odbędzie się
we wtorek.

О godz. i6-tej głosowanie zakoń-

 

| Przeszło roKk w Berezie
/ przebywa działacz narodowy

„Kurjer Poznański" donosi:
„Spośród działaczy Stronnictwa

| Narodowego, przebywających w Be-
rezie Kartuskiej, znajduą sięobec-
nie, osadzeni poraz wtóry, m. in.
dwaj młodzi działacze: Wiihelm Bar
tyzel z Żywca i Jan Pacholczyk z

Wymienieni nie
ibyli dotąd ani razu karani.

że Bartyzel
jbył poraz pierwszy osadzony w Be*
rezie w SO» r. i po 6-mie-
sięcznym ycie wypuszczony w

L gradaio tegoż roku W alpokakójo
jprzed Bożem Narodzeniem. Pobyt w
iBerezie nadwyrężył jego zdrowie,

sięcy leczyć. Dnia 26 lipca 1935 r.
został Bartyzel nieoczekiwanie i z
siowiedącwych, aki Sosekissis
wywiezion o Berezy i przebywa
tam dotej chwili. Minęło zatemz
drugie pół roku jego pobytu w Be-
rezie. Dowiadujemy się, że Bartyzel
cierpi obecnie na zapalenie oskrzeli
i na dotkliwy ból w kolanie, na któ-
rem wyrosła mu duża bulwa.

P. Bartyzel jest kierownikiem
powiatowym Str. Narodowego w

| Żywcu i rozwija także poza tem ży”
„wą działalność społeczną. M. in. jest
kierownikiem tamtejszej Akcji Ka-
tolickiej“.

tak, że musiał się przez  kilką mie-

czyło się i przystąpiono do oblicza-
nia głosów.

Wyniki wyborów nie są jeszcze
dokładnie znane. W Barcelonie krą-
żą pogłoski, które należy przyjmo-
wać z wszelkiemi zastrzeżeniami, że
sztab dowództwa armji katalońskiej
wydał zarządzenia, niezbędne dla
ogioszenia stanu wojennego, na wy:
padek, gdyby zwycięstwo lewicy
miało wywołać zaburzenia.
MADRYT (Pat). Premjer Valla-

dares, przyjmując przedstawicieli
prasy, oświadczył, co następu;e: Na-
ogół dzień upłynął spokojnie. Zaj-
ścia zostały sprowokowane przez
żywioły, od których możnaby ocze-
kiwać innego stanowiska. W Lugo
„Pistoleros”, zaangażowani przez
młodzież z akcji ludowej, wywołali
rozruchy. Pragnę podkreślić, że
wszelki gwałt, z którejkolwiek stro”
ny będzie pochodził, zostanie uka-
rany, LONDYN (Pat). Reuter donosi z
Paryża, że wkład w sprawie pożycz-
ki rządu francuskiego w Londynie

, został wczoraj pomiędzy przedstawi”
cielami wielkich banków we wszyst-
ich szczegółach technicznych omó-
wiony. Dla ostatecznego podpisania
pożyczki potrzebna jest jedynie for-
malna zgoda brytyjskiego urzędu 

Szczegóły napadu opryszków lewicowych
na luxai, ActionFrancaisa

czony w szpitalu i z powodu cięż-
kiego stanu nie mógł być zbadany
przez sędziego śledczego. Lekarz
urzędowy stwierdził stratę lewego
oka i wyraził obawę możliwości
ciężkich komplikacyj. Jednocześnie
zbadano trzech innych rannych, dalsi
zaś 4ej ranni odmówili wylegitymo-
wania się.

Demonstracje Frontu Ludowego
wydarzyło się kilka drobnych zajść,
które nie przybrały jednak poważ*
niejszych rozmiarów, Na rogu ulicy
St. Jacques w chwili, gdy przecho-
dził pochód, kilkaset osób, zgroma-
dzonych w tem miejscu, zaczęło w
odpowiedzi ną śpiewaną przez po-
chód _ międzynarodówkę, po

| Marsyljankę, wznosząc okrzyki:
„Niech żyje Francja”, „Francja dla
„Francuzów”.

Równocześnie na bulwarze St.
Michel około 1000 studentów usilo-
wało uformować pochód, zostało jed-
nak rozproszonych przez policję.
Niektórzy z ontrmanifestantów
zgromadzili się w jednej z poblis-
kich kawiarń, gdzie wywiązała się
pomiędzy przeciwnikami polityczny-
"mi bójka. Posługiwano się przytem
'syfonami i wybito kilka szyb. Inna
$rupą kontrmanifestantów, zebrana
na rogu bulwaru St. Michel, zaczęła
wznosić okrzyki na cześć płk. de la

| Rocque. Wywiązała się pomiędzy
| zwolennikami „Croix de feu“ a ele-
|mentami lewicowymi krótka bójka,
t której położyła natychmiast kres in-
| terwencja policji. Aresztowano kil-
| kanaście osób.
'

' Podejrzani o napad
„na Biuma aresztowani
| PARYŻ (Pat). Courtois, Andu-
rand i Arragon, podejrzani o udział.
w napadzie na Bluma, zostali aresz:.
towani. sy

| Twierdzą, że Courtois i Andurand
zostali przez jednego ze świadków
|zajścia formalnie rozpoznani jako.
į napastnicy.
'
1
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Nie można zawierać
'paktów z Sowietami

PARYŻ. Prasa tutejsza w dal-
szym ciągu żywo omawia sprawę ra
tylikacji paktu francusko - sowiec”
kiego.

„Action Francaise" wskazuje na
niebezpieczeństwo zwiększenia się
wpływów Moskwy we Francji.

Podobnie „Journal des Debats",
który w artykule wstępnym z 13 bm.
pisze: Opinją publiczna zachowuje
įniezmienioną nieufność wobec pak-
jlu. Opinja ta nie może zrozumieć,
jże można zawierać poważny układ
z takim rządem, jak sowiecki..., któ-
jry otwarcie pracue przeciw Francji
|w jej kolonjach. Pismo oczekuje wy'
jaśnienia: „Jakiej pomocy mogą
Francji udzielić, na wypadek wojny,
Sowiety, nieposiadające granicy 2
Niemcami?"

 

 

AMnglja udziela Francji pożyczki
skarbu i francuskiego ministerstwa
finansów. Nie ulega jednak żadnej
wątpliwości, że zgodą ta zostanie
udzielona. Oficjalnej deklaracji w tej
sprawie oczekują na początku tygor
dnia bieżącego. Szczegóły pożyczki
utrzymywane są w tajemnicy, wa
się ona jednak od 40 do 60 miljonów
funtów szterlingów. 4
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Lista „1000 złotych”
Cicho było w Bratniej Pomocy Chodzi najprawdopodobniej 0 wy”

U. S$. B. w styczniu. Praca szła nor- darcie „endekom” Bratniaka. I dla-

malnie. W lutym przekręciło się
wszystko do góry nogami.
W dniu 14 lutego zjawiło się pię-

ciu panów B.B. z masą legitymacyj
akademickich w lewej ręce i z no-
wiutkiemi stuzłotówkami w prawej.

„Czego koledzy sobie życzą?
— A, chcemy naszych znajo-

mych zapisać do Bratniaka!
— Proszę bardzo — powiadają

grzecznie pracownicy,
I rozpoczęła się dziwna, niewi-

dziana nigdy historja. Pięciu panów
urzęduje i zapisuje dziesiątkami
„swych znajomych”. Naliczono ich
razem około 130. Co najciekawsze,
ci „znajomi* byli przedziwnie nie-
dobrani. Młody członek klubu „Włó
częgów'* zapisuje na śwałt znanych
mu (i nieznanych) członków korpo-
racyj Kresowja i Pilsudja, sympa-
tyczny mtodzieniec Zz „Ligi“ — ko-
munistów z drugiego roku medycy-|1
ny i t. p, Czego ci „znajomi chcą?
Czy zapłacić 1000 zł. („pochodzą-
cych z nieba”) wtedy gdy o ogólnej
zniżce czesnego niema co marzyć
bo „finansów brak'?, Chyba niel

tego zgodnie wpisują się wszyscy
i „antyfaszyšci“ od skrajnej prawicy
do lewicy rządowej. Wprawdzie szef
.ekipy „wstępujących do Bratniaka“
jp. Sikorski ze Strzelca twierdzi, że
|lewicy niema tam, ale mówi to po-
| prostu dlatego, że ani on ani organi-

Na U.S. B. wielki ruch. We
wszystkich organizacjach  akade*
mickich gorączkowo przygotowuje
się wybory. Bratnia Pomoc przedłu-
żyła zapisy członków do dnia 15-g0
b. m. Koło Prawników wyznaczyło
już termin walnego zebrania i ogło-
siło kalendarz wyborczy.

Ciekawem więc byłoby zapoznać
się z nastrojami wśród akademików.
Otóż wszędzie odczuwa się przyrost
sił narodowych. Wyraża się on nie-  
 

NYLIOWADKOWIE I. JelrzejeWiCza
ołądzą nadali po manowczch ideowych

Niedobitki z „Legionu Młodych"
zaczynają redagować nowe pismo
p. t „Nowe Państwo Pracy”. W
pierwszym numerze z lutego r. b.
piszą: „Półroczna przerwa w wy-
dawnictwie „Państwa Pracy” spo-
wodowana została sytuacją politycz”
ną“... Przyznają się do porażki jaką
ponieśli dotychczas przywódcy na
odcinku. . młodzieżowym': „Stoimy
wobec. faktu odejścia, bynajmniej
nie w chwale, głównych  realizato*
rów społeczeństwa bezideowego na
odcinku młodzieżowym”.

Pod względem politycznym zmie-
nili gruntownie program: powstają
przeciwko  obozowi  rządzącemu:
„Pustkę ideową — piszą młodo-le-
gjoniści — powiększyli przez swoją
koncepcję ustroju bezideowego kie-
rownicy naszej nawy państwowej”.
(Por. „Nowe Państwo Pracy' 2 lute-
go 1936 r.).

Wspominają z zadowoleniem o
ustąpieniu kierowniczki wszystkich
zespołów żeńskich „Straży Przed-
niej”, p. Śliwińskiej - Dembińskiej

oraz o ustąpieniu wszystkich naczel-
niczek okręgów „Straży Przedniej"
w Polsce. Podkreślają, że rozkład
tej organizacji jest w pełnym toku.

Pod jednym tylko względem nie
zmienili się: podawnemu uderzają w
Kościół, We wspomnianym numerze
„Nowego Państwa Pracy” w art.
„Przez zakrystję czy przez Legjon
Młodych — znajdujemy m. in. takie
zdanie: „Droga do komunizmu może
także prowadzić po przez drzwi za”
krystiji“...

Wydaje nam się jednak, że i ta
próba wskrzeszenia pisma „Legjonu
Młodych* nie uda się, społeczeń-
stwo bowiem, zwłaszcza dziś w o
kresie nadzwyczaj ciężkim dla szkol
mictwa ma już dosyć eksperymentów
wprowadzania polityki do oświaty.
Społeczeństwo nie chce już doryw*
czych eksperymentów z duszą uczą”

*+cej się młodzieży. Dlatego zjawiska
niezdrowe na terenie szkoły, jak
„Legion Młodych” lub „Straż Przed
|= znikną bezpowrotnie.

Na marginesie
Trzeba sobie uprzytomnić, że

świat dzisiejszy porwały w swe try”
by prądy narodowe, że świadomość

rita w „Tyg. Akad.“, 13.1I 36, który
jzadaje sobie pytanie:
| „Dlaczego nacjonalizm, który

narodowa nurtem żywiołowym w krąży wśród najmłodszych z mto-
łonie ludzkości žtobi coraz głębsze dych (7?) nie jest polski? O czemże
i szersze łożyska, że zbliża sięchwi:| tu się mówi? Aha! „Najmłodszy z
la, kiedy między integralnym nacjo*|młodych = to chyba dziecko, któ-
nalizmem a tem wszystkiem, co nim |re liczy kilka sekund życia. Oczy-
nie jest, wybuchnie walką na śmierć
1 Žycie,

Zdają sobie z tego sprawę -šmier-
telni przeciwnicy tych wielkich prze
obrażeń i pod komendę Kominternu
ostatkiem swych sił przed godziną
zgonu przypuścili szturm na pozycje
narodowe. Uświadomili to sobie in-
ni, których takie zmiany mocno
niepokoją i zacisnęli pięści. Pomimo
to ruch, narodowy potężnieje i roś-
nie mw. „oczach, wchłaniając tych
wszystkich, którzy w. przyszłość
umieją, spojrzeć. Młodzież akąde-
micka, która tworzyć będzie awan-
gardowe kadry Narodu, w swej. o-
śromnej większości. opowiedziała się
zdecydowanie, zą ruchem narodo-
wym, Jest to bowiem prąd wibrują-
cy i tętniący życiem, zwiastujący
lepsze Jutro; jest-to nurt, . którego
żadna siła powstrzymać już nie zdo-
ła, bo tak nawet chce fatalizm dzie-
jowy. Na tle tego wszystkiego gro-
teskowo wygląda wystąpienie p. Ke-

 

Narodowcy Prawnicy!
pamiętajcie, że jutro we wtorek o g.-18-ej m. 30 W sali

odhędzie ię WALNE ZEBRANIE KOŁA PRAWNIKÓW

wiste i jasne, z takiej istoty może-
|my urobić nawet dość pomysłowe
| kreacje, może to być adept proroka
j Marxa, mocarstwowca nawet i t. p.
jAle pomińmy ten lepsus językowy 1
jbądźmy nieco wyrozumiali.
| Pan Kerit nie rozumie istoty
| nacjonalizmu i to zupełnie. A więc
j trudna z nim sprawa, bo przede”
wszystkiem posłuchajmy co mówi
/W. Lutosławski: „Poczucie naro-
„dowe, świadomość narodowa to są
proste, a nowe niezłożone czynniki
,życia, których nikt nie pojmie, gdy
„ich nie posiada“.
|. O ile ktoś nie:jest - prawdziwym
' Polakiem, to pisząc o polskim nacjo
„nalizmie powinien-wpierw: sięgnąć
do źródeł miarodajnych. Artykuł
wzmiankowany świadczy 0 prze-
raźliwej ignorancji prądów spolecz-
no - ideowych, a idei narodowej w
szczególności.

Trudno, bardzo trudno mówić
ślepemu o kolorach.

! H. Nie—ski.

zatorzy „Zapisd; nie znają więk-
szości zapis ych. (Najlepszym
tego dowodem fst to, że zapisują
nawet znanych „endeków').
To wszystko nie pomoże, Bratniak

był i będzie narodowy. Taka jest
wola większości akademików — ta-
ki jest duch naszych czasów.

Stefan Łochtin.

 

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

- Manifestacja młodzieży narodowej
 

na wydziale weterynaryjnym Uniw. Warsz.
We wtorek odbyło się na Wy-

dziale weterynaryjnym Uniwersyte-
tu Warszawskiego walne zebranie
Koła Akademików Weterynarii. Wy
ikazało ono zdecydowane stanowi-
sko młodzieży narodowej, będącej
„na zebraniu w: przygniatającej więk
„szości. Zażądano przedewszystkiem

 

0 małym świecie — wielki ruch
Plotki z U. S.B.
tylko w dużym wzroście ilości członpublicznie z powodów, które mu
ków Młodzieży Wszechpolskiej.
(Przyjęto w tym roku 60 kandyda-
tów wobec 20 w r. ub.).. Wie wzmo*
żonej frekwencjina zebraniach na-
rodowych, ale również w silnych
wystąpieniach przeciw sanacji i ko-
munizmowi, jakie można było zaob-
serwować na wielkich wiecach w
sali Śniadeckich.

Ale „djabeł nie śpi". Front an-
tynarodowy działa i robi to prze”
myślnie, a złośliwie. Były dwie wiel-
kie próby stworzenia organizacji
walczącej z nacjonalistami. Pierwszą
było zebranie z „objektywnym”
feratem p. Matuszewskiego o ideo-
logii Młodzieży Wszechpolskiej. W
programie organizatorów _ leżało
stworzenie silnego nastroju „anty-
endeckiego“ i rcie na nim walki
z „obwiepolem“. Niestety! Jeden z
referentów dostał krzesełkiem po
głowie, przewodniczący stracił pre-

re-|

nie pozwoliły podpisać listu do J. M.
p. Rektora z prośbą zniżenia wpłat?

I tak idzie praca. O dalszych eta-
pach napiszę jeszcze, chciałbym tyl-
ko wspomnieć, że w odpowiedzi na
te wszystkie robótki, w których
„jednolicie'* pracują sanatorzy i о-
muniści — narodowcy cytują sym-
boliczny dlą czasów idących wiersz
K. Dobrzyńskiego.

|, Precz z sympatją żałosną!
| Lawa słów promienistych kapie
| coraz gęściej
| Grzmią wyrazy - petardy w krót-

kich rwanych hukach.
Na bruku
Rosną
Pięści!

Lasy pięści się prężą,
Zalewają jak morze dziejowy

horyzont.
Pięści w słońce się wgryzą
Pięści rwą jak lawina w skowycie

stiż „uplasowując się' z dzwonkiem i chrzęście,
w ręku pod stołem prezydjalnym, Pięści niebo rozorzą jednym
a przemawiali sami „endecy'” witani błyskiem kłów!
huraganem braw. I tak całą imprezę Dosyć słów!
djabli wzięli, Dzisiaj
W drugim wypadku „Front ludo- >

wy“ t zn. Z. P. M. P., Z. N. M. S. ij Pięści!!
Legjon urządziły sobie „otwieraniet Ren.
Wielkich drzwi*+-w kierunku na
Moskwę i Magnitogorsk. W. progra”
mie było uchwalenie rezolucyj po-
tępiających faszystów z pod ruchu
miecza we wstęgach i żądających
tworzenia „Komitetów Akcji Atka-
demickiej'. „Endecy” też przyszli;
siedzieli cicho słuchając trzech refe-
rentów mówiących o 1) szukaniu no
wych dróg, 2) radykalizacii mas by-
walców Czerwonego Sztralla, 3) u-
państwowieniu posad dozorcėw do-
mowych, 4) autonomji żydowsko-
polskich onganizacyj i 5) o przyszłej
wielkiej republice rad. Ale cierpli-
wość ma swoje granice. „Endecy“
posłuchali wszystkiego, wyrzucili
aroganckich żydków (ci zawsze mu-
szą wleźć na polskie zebrania) ode-
brali jednemu z. „bojowców” rewol:
wer, narobili wrzasku wykrzykując
różne hasła o żydach, komunie no i
oczywiście o... rozwiązanym Obozie
Wielkiej Polski. Wiec skończył się
przed wyczerpaniem programu.

A tu wybory za pasem. Zaczyna”
ją się więc konierencje i „pogadan-
ki'. P. Jędrychowski '©onże „szara
eminencja" sprawy 11-tu nie wycho-
dzi z lokalu Koła Prawników. For-
muje widać jakiś „front“. Dziwne
że go zajadli „antykomuniści* z
Myśli Mocarstwowej nie przepędzą.
Ale dużo jest ržeczy niezrozumia-;
łych więc nie zastanawiajmy  się
nad tem. |||

Jednocześnie kandydat na Dem 
| „wrogiem społeczeństwa

 

bińskiego Nr. 2. (Nic "ws. Riga z
KZU.-p.

Matuszewski, któremu widać czwar
ty rok studjów każe zaczynać „pra-
cę'społeczną* — robi „Polski Ruch siąc ma 30 lub nawet 31.
Ludowy“.

„ Obok tych
„naukowi
częgów usiłuje porozumieć się Z
korporacją Kresowiją, a nawet ponoć
usiłował żarzucićsiatkę na... Bato-
rję, celem utworzenia listy do Brat-
niaka, са 3

Kto staniė na jej czele? Może
kol. Kienć obecnyprezes Koła Praw
ników, który robiąc dobrą minę' do
złej gry, tłumaczył się niedawno

„ludowcėw“ pracują
wAk. Klub Włó-.

 

Budżet miesięczny przeciętnego
studenta na naszym uniwersytecie
wynosi około 50 zł I naprawdę
trzeba mieć lepszą głowę niż mini-
ster skarbu, żeby wytrzymać do naj-
bliższego „pierwszego. A _ więc
trzeba płacić za mieszkanie. Gospo-
dyni, to nie żołądek, który jak chce
jeść, to przesuniesz pasek 0 dwie
dziurki na prawo i już... można wy*
trzymać do wieczora. Za pokój trze-
ba płacić, bo inaczej, po wyjściuz
domu pewnego pięknego poranka
gdy wrócisz w nocy, to nie wpusz-
czą cię wcale do mieszkania, a tyl-
ko poomacku na schodach natkniesz
się na kupę bezładnych przedmio-

eksmitowane', aby mógł się wpro-
wadzić nowy, solidniejszy lokator,
który będzie płacił. Obiady dzięki
Bratniakowi można jakoś tanio wy
kalkulować, ale też do tych bonów
w Mensie ci nie dopłacają, ale ty
im jeszcze musisz dorzucać grosza-
ki. A te „drobne wydatki”. Niech
licho je wezmie! Stanowią najwięk-
szą pozycję. To rachunek praczki,
jto dentystce za plombę, to składki
w paru organizacjach, to parę no-
'wych skarpetek i tyle różnych in-
nych rzeczy, na które trzeba mieć
pieniądze, ale jak się to wszystko
,popłaci, to choćbyś to -robił zgodnie
iz teorją wydatków w interpretacji
prof .Gutkowskiego i tak ze zgrozą
wreszcie zrobisz odkrycie, że mie”

dni, a nie
15, bo wtedy koniec z końcem każ-
dy kiep związać by potrafił.
A tu tymczasem bęc — kwestu-

rę każą ci płacić, albo do pracowni
kaucję składać czy coś w tym ro-
dżaju. I bądź tu mądry. Pisać do do-
mu, mało to panowie, bo z pustego
i Sałomon, taki. chytry żydek, też
nie naleje. Za miesiąc, za dwa może
ci przyszlą, jak ojciec (żyto sprzeda,
albo jak matka wieprzaka utuczy.
Ale teraz nic.

 

zawieszenia krzyży we wszystkich
nadających się do tego audytorjach
i salach ćwiczeń. Wiszystkiemi nie-
mal głosami postanowiono przylą-
czyć się do rezolucyj zjazdu Brat-
nich Pomocy w Krakowie w spra-
wie obniżki czesnego, zlikwidowania
Tow. Przyjaciół Młodzieży Akade-
mickiej i Związku Zbliżenia Mię-
dzynarodowego „Liga“.

Wypowiedziano się pozatem sta-
nowćzo zać zniesieniem barbarzyń*
skiego uboju rytualnego.

Wkońcu urządzono owację wiel-
kiemu przyjacielowi polskiej. mło-
dzieży akademickiej,  dziekanowi
Wydziału 'weterynaryjnego, prof. dr.
E. Waggielowi; niebywałe ostatnio
napastowanemu w prasie przez pro-
wokująco zachowujących się stu-
dentów - Żydów.

Zebranie zakończono odšpiewa-
niem” „Hymnu Młodych*'.

;, Młodziaż Wszechpo!-
| ska zawiadamia
| We wtorek dnia 18 lutego o godz.
'18.30 odbędzie się w sali Śniadec-
kich Walne Zebranie Koła Prawni-
! ków. Obecność: narodowców, -człon*
| ków Koła — konieczna.

| W, poniedziałek 17 b. m. 6 godz.
|20-ej w lokalu M. W. drugi wykład
„ Kursu kandydackiego.

i W šrodę dn. 19 b. m. o godz. 19-ej

  

 

zebranie - Kursu żydoznawczego w
lokalu M. W. :

Dyżury zarządu M. W, w-ponie-
; działki i środy w lokalu M. W. ul.
Wielka 24 m. 3. : :

KUPUJCIE „WILEŃSKI KAŁEN-

DARŽ NARODOWY NA ROK 1936“
rii]

Pożyczki krótkoterminowe
I dopiero wtedy poznajesz, co to

za pomysłowa ' instytucią ten Brat-
niak ze swemi „pożyczkami krótko”
terminowemi",

Najpierw podańko, później tro-
chę formalności (teraz, po okólniku
p. min. Raczkiewicza, może będzie
trochę mniej, bo jak wiemy :św. Biu-
rokracy lubi czasemi nakładać i a-
kademicką czapkę), później formal-
ność zwana podpisaniem weksla
i gotóweczką zgarniesz do kieszon*
ki. Niedługo będziesz się nią cie-

'szył, bo tam już przez ten czas o"
statni i prekluzyjny termin płacenia
'minął, więc co prędzej ganiasz do
! * * * ..
„„panienki z okienka” w Kwesturze.

tów — to twoje rzeczy zostały nwy”|

опа
РО ВЕНЕ
ž Šš >; £

marzec 153 10815 111 5335
kwiecień 7 550 7 490
maj 21 550 27455
czerwiec 51 2092 36 938

lipiec 6 245 4 115
sierpień — =P
wrzesień — — — —

paždziern; 27. 1063 23 668
listopad 111 7798- 94. 3927
grudzień 7 455 7. 310
styczeń 38 1445 18 910

3 H. G.

li uni SaCTREWEBZEETTTZ 
1300 żydów z Niemiec |

Opracowany elaborat przez „Bri-
tish Academia Research Comeil“
dla Ligi Narodów wykazuje, że oko-
ło 700 uczonych profesorów wyż-
|iszych uczelni w Niemczech, niearyj' .
skiego  pochodzenia, było zmuszo-
nych Niemcy opuścić i osiedliwszy
się poza granicami. Niemiec, znalazło *
nowy warsztat pracy, a 600 do tej
pory niema jeszcze zajęcia: «  .

 

Śniadeckich U. $. B.

 

 

 



TRUDNOŚCI

- symizm. Pamiętamy,jakie.peanyśpie-
wanora cześć 3-miljdrdowego budże=*

"którzy obrońcy dzisiejszego

‹ » dlatego wszelkie deklaracje na te.
„mat ograniczenia etatyzmu, wszelkie

| „deklamacje o solidarności inicjatywy
' społecznej, musimy przyjmować z du-

  

 

NAPRAWY
Obrońcy dzisiejszego budżetu pań-

stwa i obecnego zakresu jego działal-
ności, bardzo chętnie posługują się

statystyką. Gdy się twierdzi, że funk-
cjonacjuszów publicznych w Polsce

jest za dużo, odpowiadają cyframi,

dowodzącemi, że we Francji, Niem-
czech it, d, urzędników państwo-
wych nie jest mniej, aniżeli w Polsce.

Nie zawsze te porównania są dokład-

ne. Gdyby nawet były ścisłe, to mi-
mo to tkwi w nich błąd zasadniczy. '
Albowiem inna jest siła płatnicza lu-

dności, utrzymującej aparat państwo-
wy w Polsce, 'a inna w krajach zachod-

nich, i ' :
W minionym roku gospodarczym

dochód gospodarstwa chłopskiego,
mającego 15 hektarów, wynosił, łącz-

nie z wszystkiemi korzyściami gospo-
darczemi w naturze, 900 zł. rocznie.

A jak przedstawiał się dochód mniej-

szych, karłowatych gospodarstw? A
jak przedstawia się dochód drobnego
przemysłu i handlu, w którym jest za-

stój? Uwzględnijmy także  miljony

bezrobotnych i napół bezrobotnych;

wtedy okaże się, że ta masa ludności
nie jest w możności udźwignąć kosz-

tów utrzymania wielu setek tysięcy

urzędników publicznych,
" Dodajmy do tego koszt różnych nie-
opłacalnych przedsiębiorstw publicz-
nych. Dalej koszt inwestycyj, które

stworzyły trwaie obciążenie skarbu, a
nie przynoszą dochodu; wreszcie ma-
sę różnych instytucyj, które żyją z

wopłat”, ze składek, z subwencyj pań-

stwowych. I wtedy z całą jaskrawo-
ścią wystąpi brak równowagi w na-
szem gospodarstwie. Finanse publicz-

ne tak się rozrosły, że gospodarstwo
narodowe marnieje.

Wskazywaliśmy na to już od szere-
gu lat, Wiele było o tem mowy w po-

przednich sejmach, Wówczas ci, któ-
rzy rządzą, nie godzili się z naszą kry-

tyką. Zarzucali 'nam nadmierny pe-

tu, jak często wytaczano argument
„mocarstwowošci“ Polski,

Dzisiaj osłabł już zapał obrońców
wzrostu etatyzmu, chce się zmniej-

szyćwydatki państwa. Ale wątpić
można, czy dzieje się to właściwemi

metodami, Bo gdy się redukuje wyna-
grodzenia urzędnicze, nie redukując
funkcyj państwa, to wtedy oszczęd-

ność na tej drodze osiągnięta, nie jest
dostateczna, ani też nie przywraca

się równowagi między gospodarstwem
publicznem a społecznem. Masy pro-

detarjatu urzędniczego, licho płatne,

nie są zdolne do istotnej pracy, a cią-

żą swą liczbą na gospodarstwie. Nie

można też uznać, że do naprawy

skarbu prowadzi skreślanie zobowią-

zań państwa, najlegalniej zaciągnię-

tych, bo to podkopuje zaufanie w po-
rządek prawny, i
Widzimy, jak kulawo idzie cała ak.

cja zwolnienia państwa z niepotrzeb-
nych zadań, jak bez pośpiechu zabie-
rają się powołane czynniki do deficy-

towych przedsiębiorstw. Czy przyczy-

ną tego jest bierny opór wyższej biu-

tokracji, zainteresowanej w utrzyma-

niu dzisiejszego stanu? Niewątpliwie.

Ale są i inne jeszcze przyczyny.

Tkwią one głębiej — w istocie dzi-
siejįszego rėgime'u. Ten rėgime opie-

ra się na wszechwładzy państwa, Gdy-
by aparat państwowy cofnął się do
właściwych granic, to wówczas do-

szłoby do głosu społeczeństwo. Nie-
stanu

rzeczy wiedzą o tem, a inni jnstynk-
townie to czują,

Żym sceptycyzmem, Może samorząd
gospodarczy uchwalać bardzo piękne

rezolucje, ale to nic nie pomoże. Zre-

sztą słyszymy te rzeczy od lat kilku.

Zagadnienia gospodarcze stały się o-

becnie zagadnieniami politycznemi. |

Odwrót od etatyzmu, od nadmiernego

fiskalizmu, to zmiana systemu poli-
tycznego, bodajże zmiana ustroju pań- ,

 

Pakt francusko-sowiecki
postaci paktu wschodniego, naskutek.; Napoleon, zwarnikiem sklepienia poli-Pakt francusko - sowiecki wywołał

długą i chwilami gorącą dyskusję w
parlamencie francuskim. Nic dziwne-
go — w dzisiejszych warunkach poli-
tycznych należy przy ocenie tego fak-
tu uwzględnić nietylko stosunki mię-
dzy państwami, zawierającemi umowę,
lecz także całe położenie międzynaro-
dowe.

Patrząc na pakt francusko - sowiec-
ki z punktu widzenia polskiego, należy
wziąć pod uwagę jego bezpośrednie
znaczenie polityczne, a następnie jego
rolę w konflikcie ideologicznym, o
charukterze „religijnym”, jeśli się tak
wyrazić wolno, jakiego środkiem jest
Europa współczesna, 3

Ješli chodzi o stronę šcišle politycz-
ną paktu, to nasuwają się nam uwagi
następujące. Byliśmy zawsze i jesteś-
my zwolennikami dobrych  sąsiedz-
kich stosunków między Polską i Ro-
sją, niezależnie od tego, jaki system
polityczny czy społeczny w kraju tym
istnieje, Sądziliśmy i sądzimy, że u-
kład stosunków, zarówno w Europie,
jak w Azji, sprźyja długotrwałemu po-
kojowi między nami i naszym wscho-
dnim sąsiadem. Jesteśmy natomiast
przeciwnikami ideowymi  bolszewiz-
mu, nie chcemy go dopuścić do Polski,
nie pragniemy, by zdobył sobie grunt
pod nogami w Europie zachodniej.
Rozróżniamy dlatego w
polityce Sowietów to, co jest
w niej rosyjskie, co ma związek
z interesami państwa i narodu rosyj-
skiego, od tego, co jest w niej bol-
szewickie, co prowądzi do bol-
szewizacji innych państw i narodów
Europy. ;

Polska jest w sojuszu z Francją i
posiada pakt z Rosją sowiecką, Nicby
tedv nie było naturalniejszego i słusz-
niejszego, jak ujęcie w odnowiedniej
umowie przyjaznych stosunków fran-
cusko - sowieckich. Pakt francusko-
sowiecki powinien być wynisiem po-
koju w Europie, a zwłaszcza w Euro-
pie wschodniej. Dzieje tego paktu
wszakże wskazują, że nie jest on li
tylko ujęciem w artykuły powyżej za-
znaczonego stosunku pożądanego z
punktu widzenia polskiego,

Polska odrzuciła i słusznie, jak to
już w swoim czasie uzasadnialiśmy,
propozycje „Lokarna'* wschodniego w

 

Ulica rabinaMajzelsawWarszawie
Pochodząca z nominacji, tymczaso-

wa rada miejska stolicy . uchwaliła
przemianować ulicę Kupiecką na ulicę
rabina Majzelsa. Między radnymi —
nominatami znalazł się tylko jeden, p.
Krauze, który zdobył się na głosowa-
nie przeciwko tej uchwale.

Atakuje go dziś za to prasa żydow-
a.
„5-ta rano" pisze: ;
„„Wśród wniosków o przemianowa-

nie nic niemówiących nazw. niektó
rych ulic na ulice imieniem ludzj zasłu-
żonych, by choć z tablic przypominać
przechodniom fragmenty naszych dz'e-
iów, znalazł się również wniosek o
przemianowanie ul. Kupieckiej na ul.
mena Masti Ją 8

awa tego rabina, wielkiego patrjo-
ty polskiego, odbila się Słodnemi Gebas
daleko poza granice Polski“,
„Fragmenty naszych dziejów".

„Wielki polski patrjota", — Ale idźmy
dalej:

„„Rab Ma'zels miał odwagę odmów'ś
wielkiemu księciu Konstantemu, bratu
cara, w czasie powstania stycznioweć »
rzucania klątwy na insurgentów žy-
dowskich. a radny Krauzę mał odwa-
gę przeciwstawić się przemianowanis
ul, Kupieckie“ na ul, im. Majzelsa, Czyż
można zarzucić Krauzemu brak od-
wagi... Radny Krauze stanął po stronie
najbezdusznieiszych wsteczników, ni-
czego nie ryzykując, prócz ośmieszan a
SIĘ,,.

% widzi pan, panie radny Krauze
nawet fydożercą trzeba umieć być
Aatysemityzm to nauka i wiara głup-
ców. ale bvć wśród nich karzełk'em.
to już się nie opłaca”

iejsza o radnegoKrauzego Spra-
wa rabina Majzelsa wymaga jednak
wyjaśnienia,
Nie potrzeba być wcale między an-

tysemitami „karzetkiem“, by protesto-
wać przeciwko nazywaniu jednej z u-
lic Warszawy nazwiskiem rabina,
któży był o wiele większym żydow-
skim politykiem, niż polskim  patrjo-
tą, Autorzy pomysłu przemianowa-
nia ulicy Kupieckiej mogą być zupeł-
nie spokojni, że pomysł ich nie prze-

je jeżeli nie dzisiejszej „tymczaso-
wej rady miejskiej”, to w każdym ra-
zie obecnego w stosunkach politycz-
nych w Polsce okresu.
Bez względu na to, czy postanowie-

stwa. W tem właśnie tkwi źródło

trudności naprawy gospodarczej j fi-

nansowej,

ROMAN RYBARSKI

 
|

 

tego zjawiła się inicjatywa paktu
francusko - sowieckiego, wprawdzie
nie skierowanego przeciw Polsce, lecz
mającego 1yraźną cechę zastąpienia
Polski przez Rosję w układzie poli-
tycznym Europy. I tu właśnie jest
błędny punkt wyjścia całej. sprawy.
Bo rzeczywistość polityczna jest ta-
ka, że bez Polski nie da się pomyśleć
równowaga polityszna w Europie,
Podstawą zaś tej równo-
wagi musi być współdzia-
łanie Polski i Rosji.

Dla Francji zwłaszcza rzeczą istot-
ną j ważną jest właśnie porozumienie
polsko - rosyjskie, Celem polityki
francuskiej powinna być praca nad
doprowadzeniem do skutku i utrwale-
niem tego porozumienia, a nie — jak
to się dziś dzieje, polityka wybiera-
nia między Polską a Rosją i próby
zastąpienia Polski przez Rosję, Liczne
są przyczyny pomyłek polityki
wschodniej Francji, wśród nich wszak-
że na plan pierwszy wysuwają się złu-
dzenia „genewskie” i wpływ wolno-
mularstwa na politykę zewnętrzną
Francji. Z tego zaś wynika para-
doksalne następstwo, że porozumienie
francusko - rosyjskie, które powinno
być z zadowoleniem witane w Polsce,
spotyka się z oceną krytyczną i z za-
strzeżeniami, `

Jeśli się rwrėciė ku „ideologicz-
nej“ ocenie paktu, to sprawa przed-
stawia się jeszcze gorzej. Pakt ten
przez pewne czynniki w Europie jest
uważany za wažne ogniwo w calym
„systemie bezpieczeństwa”, opartym
na idei paktów genewskich į regjo-
nalnych. Liczne narady, jakie się od-
były niedawno w Londynie i w Pa-
ryżu, dotyczyły tego właśnie systemu
„bezpieczeństwa zbiorowego”, w któ-
rym Rosji sowieckiej przeznaczono
miejsce centralne, widząc w niej ośro-
dek krystalizacyjny dla mniejszych
państw Europy wschodniej,

Nie sądzimy, ażeby ten nowy, zary-
sowywujący się obecnie układ, mają-
cy wyżej wskazane podstawy ideolo-
giczne („antyfaszystowskie” w duchu
interesów masonezji i komunizmu) był
trwały. Nie dlatego tylko, że pomija
on Polskę, będącą, jak to już mawiał

nie „tymczasowej rady miejskiej" wej-
dzie oficjalnie,w życie, czy też nie, o-
pinja narodowa postanowienia tego u-
znawać nie będzie, Albowiem w pan-
teonie ludzi, wobec Polski ' zasłużo-
nych, dla rabina Majzelsa miejsca nie-
ma, ` ТИ

Nie byłoby go nawet wówczas, gdy-
by rabin Majzels był istotnie i szcze-
rze polskim patrjotą, Nie życzymy so-
bie polskich patrjotów, piastujących
godność „rabina. Możemy uznawać
wypadki rzętelnej asymilacji (rzadkie

| zresztą) Żydów, którzy się ochrzcili i
całkowicie zespolili z tem, co stanowi
duchową treść polskości, Ale ąsymi-
lację połowiczną, asymilację, stwarza-
jącą typ „Polaka wyznania mojżeszo-
wego', odrzucamy bezwzględnie, na-
wet, jeśli subjektywnie jest zupełnie
fosę? „pglakidm trzeba być nietyl-
o subjektywnie, ale'i objektywnie.

Zachodzi Eobicktywia. sprzeczność
między wyżnaniem mojżeszowem a
"polskością,

„Polak wyznania mojżeszowego”,
nawet bez myśli ubocznych starający
się służyć Polsce, niewiele tą służbą
przywizsie jej pożytku. Jest ona z je-
$o strony najczęściej tylko pozą ze-
wnętrzną, jest demonstracją, mającą
$o wylegitymować jako polskiego pa-
trjotę. A nawet, jeśli ten pierwia-
stek demonstracyjty i ostentacyjny
roli w niej nie odgrywa i jeśli przed-
siębrana jest ona rzeczywiście z po-
budek szczerego ' umiłowania — to
wobec odmienzości instynktów, pojęć,
pragnień, tęsknot Żyda, w praktyce
nie na wiele się ona Polsce przydaje i
przynosi skutki raczej destrukcyjne,
niż twórcze, © *
Gdyby nawet tylkozpobudek czło-

wieka, zasymilowanego ze społeczeń-
stwem polskiem i współczującego z je-
go dolą.pod zaborem, przedsiębrał ra- |
bin Majzels w okresie powstania
styczniowego i lat je poprzedza:ą-
cych swą działalność polityczno - re-
wolucyjną, zwróconą przeciw Rosji,
nie widzielibyśmy powodu douczcze-
nia jego pamięci nazywaniem jednej
z ulic warszawskich jego imieniem: -
Sprawa stosunku Polski do Rosji

jest sprawą Polski i Rosji; nie potrze-
ba w regulowaniutei sprawy żydow-
skich pośredników. Sprawa polskiej.
walki o niepodległość była sprawą
polskiego narodu, który w walce tej
nie potrzebował żydowskich asysten-

 

warunki dla zaprzyjaźnionego z Żyda- 

tycznego Europy, lecz. dlatego także,
że:jest oparty nie na realnych podśta-
wach, lecz na modnych dziś ' złudze-
niach „genewskich”. ' :

Opinja francuska przecenia dziś
wojskowe znaczenie Rosji sowieckiej,
jak przeceniała takież znaczenie Rosji
carskiej, nie liczy się z tem, że ta Ro-
sja jest oddzielona od Europy zachod-
niej przez Polskę, która nigdy nie
zgodzi się dobrowolnie na to, by być
terenem przyszłej wojny. Pomysły żaś
obecnego ministra spraw  zagranicz-
nych Rumunii, by ze swego kraju zro-
bić pomost dla armji rosyjskiej i dla
propagandy bolszewickiej — rychło
sie okażą równie nierealnemi, jak nie-
bezpiecznemi dla samej Rumunii,

Nie wątpimy też, że po bliższem
zbadaniu rzeczy, dojdzie opinja fran-
cuska do przeświadczenia, że małe
państwa Europy środkowo - wschod-
niej raczej potrzebować będą pomocy
Francji, niż będą mogły być dla niej
podporą w razie zatargu zbrojnego.
Wszak w r. 1914 zaczęło się od zatar-
gu serbsko -. austrjąckiego, za którym
poszła mobilizacja rosyjska, z czego
wynikł najazd niemiecki na Francję. |
Byłoby też rzeczą pożyteczną prży-
pomnieć sobie dzieje interwencji
zbrojnej Rosji w sprawy Europy za-
chodniej w przeszłości..,

Biorąc pod uwagę wszystko to, co
powiedziano powyżej, patrzymy z ca.
łym spokojem na zabiegi polityczne,
zmierzające do wytworzenia nowego
systemu bezpieczeństwa w Europie.
Doświadczenie wykaże prędzej, niż
się tego ludzie spodziewają, że zabie-
gi te nie są oparte na twardym grun-
cie rzeczywistości, A wówczas trzeba
tędzie nawrócić na drogi właściwe i
dojsć do wniosku, że istotną jodsta-
wą równowagi na wschodzie Europy
są dobre stosunki między Polską i Ro-
sją, a nie wygrywanie tych państw:
jednego przeciw drugiemu. Będzie
musiała wówczas Francja porzucić
złudzenia „genewskie'” ji wyrzec się
wiary w „bezpieczeństwo zbiorowe”;
Sowiety żaś będą zmuszone dać
pierwszeństwo polityce rosyjskiej
przed bolszewicką. EE

tów i doradców. Oczywiście, zarówno
w tej sprawie, jak w innych, korzystać
modlic z przysługującego każdemu
narodowi prawa dobierania sobie ob-
cych sojuszników. Ale dobieramy ich
sobie sami, a między tymi, którzy się
nam ochotniczo w sukurs zgłaszają,
sami dokonujemy wyboru. Sojuszni-
ków żydowskich w żadnej sprawie
naród polski nie potrzebuje i nie po-
trzebował; a dopuszczenie do udziału
w swych sprawach* tych, którzy, w
przeszłości tak jak rabin  Majzels'
przed nieodpowiedzialne czynniki pol-
skie dopuszczeni zostali — obecnie a-
nuluje, p ; Ka

Takie byloby nasze stanowisko,
gdyby rabin Majzels rzeczywiście pra-
śnął dobra Polski i dla tego dobra po-
litykę swoją przeprowadzał, Stanowi-
sko nasze jest takie tembardziej, po-
nieważ w bezinteresowność politycz
ną działań rabina Majzelsa nie wie-
rzymy, :

Działalność ta wychodziła z zało- |
żeń interesu narodowego żydow-
skiego, który z interesem narodo-
wym polskim się w owym czasie nie
pokrywał, lecz, przeciwnie, był z nim
sprzeczny. Rabin Majzels prowadził
politykę nie polską, lecz żydowską,
Polityka ta przyniosła, jako owoc,
straszliwe klęski, które spadły na Pol-
skę.

Nie mamy tu miejsca na szersze a-
nalizowanie wydarzeń z epoki powsta-
nia styczniowego. Uczynimy to kiedyś
przy innej sposobności. Stwierdzamy
tylko krótko, że rabin Majzels jest je-
dnym z tych, których oskarżamy 0
wyvołanie powstania styczniowego.
O wywołanie go w nieodpowiedniej
chwili, w której skazane ono było na
niechybną klęskę. Wywołanie go na
to, by osłabić naród polski, Wywoła-
nie go obok tego na to, by stworzyć

mi Bismarcka do przeprowadzenia po-
lityki, która poprzez związanie Rosji
z Prusami (konwencja Arlenslebena z
lutego 1863 r.), poprzez zapewnienie
Рги.от swobody ruchów, po przez
wojnę prusko - duńską 1864 r., pru-
sko - austriacką 1866 i prusko - fran-
cuską 1870 r., doprowadziła do zje-
dnoczenia Niemiec pod hegemonją
Prus i pod berłem žydofilskiej dyna-
stji Hohenzollernów.

: . fig.)  
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PRZEGLĄD PRASY
O TERORZE

„ACTION FRANCAISE“
Pobicie Leona Bluma w Paryžu z0-

stalo przez francuski „Front Ludo-
wy! wyzyskane do wielkiej akcji P>
ciwko monarchistycznej „Action Fran-
gaise', Nasza prasa, mało poinformo-
wanao historji i działalności „Action
Francaise", przyłącza się częściowo
do oburzenia na rzekomy „teror” na-
cjonalistów francuskich. Zarzut te-
roru nie ma w tym wypadku żadnego
uzasadnienia, To nie móharchiści sto-
sują, ale wobec nich stosuje się od-
dawna teror, oni nie zamordowali do-
tąd nikogo, podczas gdy z ich grona
padło już kilku wybitnych działaczów.
Jednego z nich, Marjana Plateau, bo-
hatera wielkiej wojny,. zamordowała
anarchistka, stojąca na usługach poli-
cji, Germaine Breton, Przyszła ona do
redakcji „A. Fr.', by zabić 'Maurrasa
lub Daudeta, a nie.zastawszy żadnego
z nich, strzeliła do Płateau, Również
monarchista Berger i również syn
Daudeta, Filip, zostali zamordowani,
Wielki rzeźbiarz i prezes :„kamelotów
królewskich”, Real del Sarte, został
zmasakrowany przez socjalistów, kil-
kadziesiąt innych kamelotėw  ponio-
sło rany podczas różnych ataków ze
strony lewicy. Spowodu żadnego na-
padu lub mordu lewicowego rząd nie
rozwiązywał organizacji socjalistycz-
nej lub komunistycznej, dopiero teraz
wyzyskuje się obicie żydowskiego po-

1241`    

lityka, celem stworzenia wielkiej afe- |
ry, która ma zagłuszyć donośne jesze
cze echa masońskiej Stawiskjady,i
do spojenia „Frontu Ludowego” w o-
kresie przedwyborczym. | ;

Bluma pobito laskami, gdyż beż-
czelny Żyd - miljoner wjechał w or-
szak pogrzebowy, idą za: trumną
Jakóba Bainville'a. Młodzież mogła
widzieć w tem prowokację, którą od-
czuła tem żywiej, że dzień przedtem,
lum groził w „Populaire”"  sprowa-.

dzeniem 15 tys, robotników z przed-
mieść do dzielnicy łacińskiej,by „zro-
bili porządek” z narodową młodzieżą,
protestującą przeciw wykładom prof.
Jėze'a, obrońcy Negusa w Genewie.
Taka spontaniczna reakcja nie jest ża-
dnym terorem, jak to w płytkim ar-
tykule swym wywodzi „Czas'”. „Ka*
meloci'' biją się nieraz z przeciwnika-
mi politycznymi podczas demonstra-
cyj, demonstrują hałaśliwie przeciw
rządowi i płatają mu różne figle, sle
i to wszysto nie może podlegać o- |
kreśleniu „teror”,

OBŁUDNE SKARGI

Sanacyjny „Czas” zapewnia, że
jest „zdecydowanym przeciwni. m

tero.u w działaniu politycznem”, Gdy-
by tak było, to nie należałby do obo-
zu, który ma w swojej historji aż na-
zbyt znane napady i którego cały sto-
sunek do przeciwników politycznych
nosił charakteru teroru:

„Czas“ korzysta oczywiście z oka- |
zji, by wystąpić w obronie umiłowa-
nych przez niego Żydów iprzeciw O-
bozowi Narodowemu: - 8%

„Czyż niektóre obawy walki z Żyda-
mi — pisze — podjętej przez pewną
część narodowej demokraci nie mają
również cech teroru? Czyż problemat
żydowski, może być — już nie rozwiąza-
ny ale choćby tylkona jakieś tory wpro-
wadzony przez tłuczenie szyb w sklepach
żydowskich, lub bicie Żydów? / Gorsze
miebezpieczeństwo stwarzają akty gwał-
tu na Żydach popełniane,Na wsi budzą:0-
ne wśródnaszych niestety, niedość oświe-
conych włościan, drzemiące instynkt
nienawiści, j najzłudniejsze nadzie'e, że
przez pogromy żydowskie poprawia swo- .
ią dolę, Już widzieliśmy najboleśniejsze |
skutki tej gorzkie igraszki; wkońcu nie
Żydzi, ale włościanie padli ich  chiesą.
Czy ten eksperyment in anima vil; doko-
nany, nie powinien pouczyć naszych ae-
magogów antysemityzmu na jak błędną,
krwią znaczoną drogę, weszli”, |

Kłamstwem jest, by u nas na wsi
czy w mieście były jakie „pogromy
żydowskie" Ruch, który się w kraju
rozwinął, dąży do zastąpienia handlu
żydowskiego handlem„polskim, "do
wzmocnienia polskiego *stanu śred-
niego, do znalezienia pracy dla -pol-
skiej ludności. Jeśli przybiera obia-
wy, które tak się „Czasowi" nie po-
dobają, to dlatego, że państwo nic nie

; czyni dla usunięcia z Polski pewnej
części Żydów i dla osłabienia ich prze-
wagi w życiu gospodarczem.
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Dramat romantyczny
w nowem oświetleniu

Zotja Niemojewska-Gruszczyńska: Wal-
ka szatana z Bogiem w polsim dramacie
romantycznym. Kraków 1935, str, 188, Pol-
ska Akademia Umiejętności, Rozprawy
Wydziału Filozoficznego tom 64, nr, 4,
Lata powojenne bardzo istotniei

głęboko rozszerzyły naszepoślądy a
romantyzm, a chociaż delinicja tego

pojęcia ciągle jest jeszcze sporna, o”
kreślenia płynne { wieloznaczne, wie-
dza nasza o tym wielkim i tak b: e-
miennym w następstwa prądzie wżbo*
gaciła snę niezmiernie. Dążenie do
syntetycznego ujmowania zjawisk li-
terackich nakazywało pokusić się o
sformułowanie definicji romantyzmu.
Przypomniano wienczas, że już nie-
którzy krytycy w czasach romantyz-
mu wyrażali opinje, że wyraz „roman-
tyzm“ co kilka lat zmienia znaczenie,
Zmarły przed paru laty badacz dr. Al.
Łucki wyliczył w rozprawie o „Roz-
woju teorji romantyzmu we Francji”,
aż jedenaście definicyj romantyzmu,
mających w owych czasach walor.
Dzisiaj Niemcy usiłują określić ducha
romantyzmu, stwarzając nowe kon
strukcje ,romantyczności, (Deutsch-
bein Karol Schmitt); Francuzi, reży-
śnuiac z definicyj, naśromadzili dużo
materjału do charakterystyki tego
prądu (Van Tieghem); w Polsce in-
struktywne prace Zygmunta Łem-
pickiego, J. Kleinera, WI. Folkier-
skiego i in. wniosly wiele nowych spo-
strzeżeń i niejedno sprostowały.

Zajęto się również bliżej zańadnie-
niem teatru romantycznego. Rewe-
lacjami były na naszym gruncie nie-
które prace Stanisława Zetowskiego,
wykazujące ścisłe spełnianie nakazów
poetyki romantycznej w dramatach
Mickiewicza i Słowackiego, Wreszcie
pełna bogatego materjału książka
prof, Stan, Kolbuszewskiego o „Pol-
skim teatrze romantycznym”, 1931,
zsumowała stan naszej wiedzy o tym
przedmiocie,

Świeżo nowe poważne dzieło dr.
Zołii Niemojewskiej - Gruszczyńskiej
wzbogaca polonistykę w zakresie do*
tąd niemal u nas nietkniętym: syste-
matyki dramatu romantycznego. Ce-
lowość pracy słusznie uzasadnia
autorka tem że teśo rodzaju badania

. wprowadzają pewien ład, a więc mo”
fa się przyczynić do ułatwienia orjen*
tacji wśród bogactw romantyzmu,
wydatniej rozjaśnić i uzasadnić pewne
jeśó właściwości Autorka zajeła się
wyłącznie dramatem  „religijnem“
trzech wieszczów, w którym wystę*
puje problem walki szatana z Bogiem.

  

zmanką ZAKONNIK
STOSUJĄ SIĘ: ‹
SAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1 PRZY SKŁOWNOŚCIACH
BO OBSTRUKCJI$аŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZE

VŻYCIE 1-8 BIGUŁKI NA NOC.  

Poświęciła więc najpierw uwagę dta*
matom Mickiewicza o Bogu, ojczyź”
nie i szatanie, Więcej problemów do*
starczył jej Krasiński, w którego
twórczości wyosabnia dramat i ludz*
kości, „drzewie spróchniałem i dra-
mat 6 ludziach szatana, Z największą
predylekcją i gruntownością zajęła się
w czterech rozdziałach Słowackim,
analizując jego dramaty o ludziach
szatana, o człowieku poddanym pró*
bie Bożej, o rycerzu wodzonym na
pokuszenie i wkońcu 0 duchu wiecz*
nym rewolucjoniście i o zbawionym
szatanie, Tę gzęść analityczną cechu"
je głębokie przemyślenie. problemów
i skuteczne usiłowanie dotarcia do ro*
mantycznego poślądu na świat.

Książkę zamyka próba syntetycz*
nego ujęcia cech charakterystycznych,
pozwalających wyodrębnić i związać
w cykl polski dramat religijny w dobie
romantycznej. Jest to — według
autorki — dramat, który wyobraża
dzieje duszy genjalnej, przeznaczonej
przez Boga do spełnienia wielkiego
zadania wobec ludzkości, Typ boha-

'zwalały. 

terów tego dramatu waha sięmiędzy

rycerskością | poezją, autotzy żądają

od nich wyzbycia się celów osobi*

stych i wielkich, choćby najszczytniej

szych ambicyj, mają się stać wznio”

słem i czystem naczyniem Bożego du:

cha, narzędziem /w ręku Boża, mają

wieść ludzkość ku zbawieniu, „pchnąć

naprzód sprawę Bożą na ziemi. ;
Niepodobna dokładnie streścić

wszystkich obfitych i nadzwyczaj inte
resujących osiąśnięć autorki (np. ka*

pitalnego określenia stosunku oma-

wianego cyklu polskich dramatów do
„Fausta“ Goethego), wystarczy stwier

dzić że praca jej wnosi w to zagadnie-
nie istotnie pewien ład pozwalający

nam głębiej wejrzeć w trudn  pro*

blem dramatu romantycznego, i ży”

skać w całokształcie tych zjawisk ог
jentację znacznie precyzyjniejszą, ni*

żeli dotychczasowe badania na to po”
W tym zakresie książka dr.

Zołii Niemojewskiej * Gruszczyńskiej

stanowi pozycję bardzo poważną i

wartościową. bój

aIAL SAS AT OAST RP IA NATO

ZE ŚWIATA KULTURY
O POLSCE ZAGRANICĄ

Wieczór śląski w Pradze. Staraniem
Związku Akademków Polskich w Cze-
chosłowacji „Jednošė“, Kola Akademi-
ków „Ognisko” i Klubu Polskiego w
Pradze odbył się trzeci Wieczór Śląski,
Na program wieczoru złożyły się prze-
mówienia, autorecytacje utworów poety
śląskiego A. Fierli w narzeczu śląskiem,
tańce śląskie i produkcie chóru „Jed-
ność”, Po programie odbyła się zabąwa
towarzyska. Na wieczorze obecm byli
członkkowie Poselstw i Konsulatu Pol-
skięgo oraz kolonja polska.

MUZYKA

Chór poznański zagranicą, W akadem;
muzyczne pod protektoratem posła Rze-
czypospolitej w Budapeszcie odbył się
koncert chóru katedry poznańskiej, ze
wspėludzialem prof. Rutkowskiego (or-
gany). Chór pod batutą ks. prał Giebu-
rowskiego wykonał pieśni kościelne ob-
cych i polskich kompozytorów XVI
XVII wieku oraz kilka kolend po.skich,
poczem prof. Rutkowski odegrał ta or-
ganach kilka utworów kompozytorów
polskich į Ybcych. Na koncercie, który
odbył się przy zapełnionej sali, byli o-
becni prymas Węgier kard, Seredi, bi-
skup polowy Haasz i przedstawiciei Min
Oświaty, Koncert został nader przychy!-
nie oceniony przez krytyków muzycz-
nych i prasę. Chór poznański odniósł du-
ży sukces również w Wiedniu,

NOTATKI

„Pałac” nędzy, czy „kultury“? — Do-
noszą, żew Leningradzie w  „pałacu”
„Kultury dziecka” otwarto wystawę, o»
bemującą przeszło 1.000 obrazów ryso-
wanych, nakleanych przez dzieci, opar-

 

tych wyłącznie na motywach czerwonej
armi, Wystawa budzi duże zaintereso-
wanie, flustrując, jak dalece rozwinięta
jest propaganda militaryzmu w szkole so-
wieckiej. Nad urządzeniem wystawy pra-
cowało 100 dzeici, w wieku od 9 do 15
lat, Ten „Pałac kultury dziecka”, cu-
downie brzmi na tle nędzy, która uśmier
ca miljony dzieci w Sowielach lub spy-
cha w otchłań zbrodni.
A kiedy w Polsce? Opracowany ala-

borat przeż „British Academia Research
Concil* dla Ligi Narodów wykazu e, że
około 700 żydów profesorów różnych u-
czelni w Niemczech, było zmuszonych
Niemcy opuścić, 4 600 do s: pory niema
jeszczezaęcia,
Sprawozdanie nadmienia, że w r. b

opuści Niemcy jeszcze około 150 do 200
profesorów Żydów,

FILM
Filmy dozwolone dla młodzieży, Cen-

tralne Biuro Filmowe w Warszawie do-
puściło ostatnio do wyświetleniapu-
blicznego „następujące filmy dozwolone.

dla.sslodciaky:T „Poznali się w Monte
lo”, wytw. Columbia Piet, Corp. A-

meryka. „W pogoni za szczęściem" wytw.
Universum-Film A. G. Berlin „Tygodnik
Paramountu nr. 22/V“, wytw. Paramount,
Ameryka. „Tygodnik Dźwiękowy Foxa
Nr. X/5“, wytw. Fox Film Corp. Amer.
„Tygodnik Džwiekowy PAT. Nr. 6/36",
wytw. P. A. T. „Ostatnie dni Pompei",
wytw.R.K.O. Radio Pict. Ameryka, „Zwie
dzamy Warszawę”, wytw, Petersile i Tur-
bowicz, Warszawa. „Za chwilę szczęścia”,
wytw. Universal Piet. Corp. Ameryka.
„Naony patrol“ wytw. Metro, Ameryka.
„Pogrzeb krėla Jerzego V“, wytw. Pa-
ramount, Ameryka. „Braterstwo krwi”,
wytw. B. J, Tanka Beograd į Mondial-
Film,

Przesolona ziemia |
„W życiu człowieka zdarzają się

chwile, które niweczą długoletni trud
okłamywania siebie i drugich, trud
ustawicznej imitacji podpatrywanych
gestów. W takich chwilach, nagle
rzekłbyś wywabiona chemicznym ja-
kimś sposobem — wyłazi z nas rasa"...
Bardzo trafne spostrzeżenie, ucz*

ciwie, śmiało sformułowane przez p.
Józefa Wittlina. Z powieści *) tej
istotnie „wyłazi rasa, Autor jest z po”
chodzenia Żydem, imponująco raso"
wym, Żydem w sposobie odczuwania
świata i siebie samego, we właściwo”
ściach stylu pisarskiego, w literackiej
gestykulacji, Nie jest to zresztą za-
rzut, W stwierdzeniu tego faktu, fak-
tu „wylažącej' rasy niemasz krzty
złośliwości. Byłoby przecież rzeczą
nieludzką i głupią zarazem zarzucać
Żydowi, że nie jest kimś innym, tylko
Żydem. Żydówskość p. Wittlina jest si-
łą organiczną, znakomicie utrwaloną,
powiedzmy nawet — szacowną, I je*
żeli z tego stanowiska oceniać zamie-
rzenia artystyczne p. Wittlina, to p.
Wittlin staje się zjawiskiem niezmier”
nie charakterystycznem, jako pisarz,
z którego wszystkiemi porami „wyła”
zi” rasa.
Stosunek p. Wittlina do postaci, wy*

stępujących w jego powieści, zdradza
również rasę, „wyłażącą” z autora.
Chociaż bohaterem „Soli ziemi! jest
aryjec czysty jak szkło i nawet nazy-
wa się Niewiadomski i spowija go aura
ciepła i sympatji pana Wittlina jednak
uczucią rzewne, nawet wstrząsające
wzbudza w autorze pewien jego
współplemieniec, skromny i wątły mło
dzian, brutalnie postawiony przed c.
k. komisję superrewiżyjną.
„blade, wylękniałe ciało, wychu-

dłe oblicze okolone ciemną, nieregu-
larną brodą, której nigdy nie wolno
strzyc... Pod rozdętym į nieproporejo-
nalnie do „A. piersi dużym brzu*
chem zwisało żałośnie w gęstem om-
szeniu -— znamię jego męskości, O-
czom doktora Jelinka, oczom całej
komisji, oczom całego świata i nawet
oczom cesarza na portrecie odsłonił
sie dumny symbol przymierza Efroima
Chaskiela  Blumenkrantza z jego

R. Jozef Wittlin. Sól ziemi, Warszawa 1935.
„Rój”,

-Przed przyznaniem pokojo-
| wej Nobla, W związku ze zbliżającym się
terminem przyznania nagrody  pokojó-
we Nobla wymieniają tu cztery kandy:
datury, a mianowicie: ks. Karola Szwedz
kiego, prezesa Szwedzkiego Czerwone-
go Krzyża, pisarza niemieckiego pacyfi-
stę Karola von Ossietzky'ego, którą to
kandydaturę wysuwa grupa posłów do
parlamentu szwa'carskiego i norweska
part'a robotnicza dalej wysuwaną przez
międzynarodowy komitet Olimpijsk; kan-
dydaturę Pierre de Coubertin i wreszcie 
kandydaturę lady Aberdeen, przewodni-
czącej Międzynarodowej Rady Kobiet.
Ponieważ w roku ub, nagroda pokojowa
Nobla nie została przyznana, jest rzeczą
możliwą, że w roku bież, przyznane zo-
staną dwie nagrody, '

Stwórcą, I rzekł zasię Bóg do Abra-
hama: I ty tedy będziesz strzegł przy”
mierza mego inasienie twoje po to”
bie w narodziech swoich, To jest przy*
mierze moje, które zachowacie mię*
dzy mną a wami i nasieniem twem
po tobie: obrzezany będzie z was każ”
dy męžozyzna.“ (ks. I Mojž. Genesis
XVII, 9, 10)

Postacią, która ma w sobie najwię*
cej prawdy, postacią, która żyje, która
pozostaje w pamięci czytelnika, posta*
cią narysowaną rzeczywiście po mi*
strzowsku jest wspomniany w cytacie
stabsarzt Jelinek austrjacki Żyd, mę*
czący się swojem żydostwem, obcy 0”
toczeniu, które nie chce go przyjąć,
nienawistny sobie samemu — smutny,
gorzki stabsarzt Jelinek, ®

„Stale nosił ostrogi... Temi ostro”
gami spinał nie boki wierzchowca,
lecz samemu sobie dodawał bodźca.
Na dźwięk własnych ostróg prostowar
ła się w nim godność, tylekroć denta”
na. I łudził się, że jego ostrogi czynią
wrażenie nietylko na nim, lecz i na
otoczeniu, Nie rozstawał się z nie
przez cały dzień.. Najchętniej przyt*
wierdziłby je sobie do nocnych panto*
fli, by usnąć przy ich brzęku. Lub do
nagich stóp, żeby rano nie budzić się
ze zwykłem uczticiem niesmaku... Na
brzęk ostróg miewał niekiedy wizje
sławnych jeżdźców... Na imaginacyj*
nym rumaku wybijając szablą prze”
skakiwał wszystkie przeszkody,iakie
piętrzyło przed nim życiez tej racji, iż
pył Żydem. Galopował po trupacn
swych licznych wrogów, którym w

rzeczywistości przyjaźnie się kłaniał...
I tego nauczyciela języka niemieckie*
$o z gimnazjum w Ołomuńcu, co dokur
czał mu za gardłowe wymawianie li*
tery „r”, (Iluż to Żydom w środkowej
i wschodniej Europie zatruła ta litera
życie!)... Rąbał, tratował, siekł wszyst”
kie afronty i klęski swego życia, roz”
walał wszystkie drzwi, za które nie
chciano go puścić, w puch rozbijał
wszystkie piedestały, na które nie
mógł się wdrapać. Taką potęgę mia*
ły ostrogi. W tej chwili jednak, w ar
becności milczącego pułkownika, stra”
ciły swą moc. Pułkownik też miał o”
etrogi. Jeden już tylko pozostawał ra-
tunek: prostota. „Ludzkiem“ obej*
ściem wobec Żyda pragnął teraz Jeli*
nck naprawić swoją reputację u ko*
misji i jednocześnie zjednać sobie wła”
sną życzliwość. Łagodnie spojrzał na
blade, wylękniałe ciało... (wspomnia*
nego wyżej Chaskiela Blumenkrantza)

I przez stabsarzta Jelinka przeszedł
rzewny dreszcz. Nie był tu już Jelinek
tak samotny wśród tych oficerów, któ”
rzy pogardliwem milczeniem zbywali
jego dowcipy i dowody gorliwości w
pełnieniu obowiązków. Oczom jego
odsłonił się dumny symbol przymierza
Efroima Chaskiela Blumenkrantza z
jego stwėrcą“...

„Ten oto symbol jednoczył Efroima
Chaskiela Blumenkrantza ze stabarz”
tem Jelinkiem"...

Józef Wittlin otrzymał za tę po*
wieść nagrodę żydowskich „Wiadomo*
ści Literackich" j drugą nagrodę, rów*
nież pieniężną od czytelników tegoż
pisma. (Ślepowron) .

 

Z Filharmonii
Siedemnasty koncert symfoniczny

Mimo pokrewieństwa rasowego #
sarodami, zamieszkującymi dzisiejszą
Jugosławię, mimo sympatji, jaką spo”
łeczeństwo nasze żywi dla tego pięk*
nęgok kraju. muzyka jego w Polsce
bardzo mało jest znana, Tyle prawie
co nic. Dlatego też z wielkiem zainte*
resowaniem wysłuchaliśmy koncertu
parowego, prowadził go bowiem p.
„Mataciė, kapelmistrz z Jugosławii,

nadto zaś w programie znalazł się
między innemi utwór K. Baranović'a,
kompozytora z tegoż kraju.

Była to suita baletowa, z dwóch czę
ści złożona,
Przed dwudziestu mniej więcej la”

ty roznowszechnił się w Europie za*
chodniej prąd, którego początek wol*
no widzieć w muzyce rosyjskiej Rim*
skiego-Korsakowa į uczniów jego
szkóły; rząd, usiłujący zużytkować w
muzyce symfonicznej melodje ludowe,
z szerokiem uwzględnieniem rytmów
tanecznych. Prostą i logiczną kon”
sekwencją takiego, jak się dzisiaj mó”
wi „nastawienia“ było powstanie t.
zw, baletów symfonicznych, będących
zreformowaną śruntownie formą daw*
nego baletu, składającego się z nume*
rów ściśle tanecznych, przedzielonych.
epizodami łącznikowymi. Traktowa-
nie melodyj i rytmów tnecznych na
sposób nowy; poddawanie ich prze”
róbce motywicznej, opracowywanie
wedłus zasad symfonicznych, dało li-
teraturze w istocie szereg dzieł o cha-
rakterze do pewnego stopnia nowym.

 

Było to coś w ródzaja muzyki pro-
śramowej (ilustracja muzyczna pozo”
stała przecie!), ale opierającej się nie
na oderwanych symbolach tematycz*
nych, |ecz na świeżych rytmach i mo-
tywach, czerpanych oblicie z twór*
czości ludowej. Konieczność dostoso-
wania tej muzyki, acz szeroko i swo*
bodnie pojętej, do scenarjuszów bale*
towych oczywiście musiąła wywrzeć
odpowiednie piętno, osłabiające isto*
tę symfoniki tej muzyki. W dalszym
ciągu, zwłaszcza u kompozytorów o
mniejszej sile twórczej, spowodowało
znaczne wykoszlawienie idei pierwot*
nej. Taniec zabił tam symfonikę do*
szczętnie i forma, niepozbawiona w
założeniu cech szlachetnych, prze”
tworzyła się w pospolitą mużykę ta*
neczną. Słowem degeneracja, Dziś ob*
serwowana dosyć często.

Suita Baravić'a od tych zarzutów
musi być zwolniona — conajmniej w
większej części.
Autor, bardzo biegły w sztuce orkie*
strowania, świetnie władający techni*
ką instrumentacyjną, umie nadto
zręcznie operować motywami, pomy”
słowo je kontrapunktować i ukazy-
wać w świetle raz w raz nowem,a in-
teresującem. Jeżeli utwór K, Bara*
nović'a niecałkowicie zwalniamy od
zarzutów, to z tej czynimy to przyczy*
ny, że w poszukiwaniu barwności j e*
iektów dynamicznych autor przekra*
cza chwilami miarę” szlachetności
brzmienia, zbyt wiele kładzie na efekt  

fortissimo całej orkiestry, powodując
hałaśliwość — trwającą zbyt długo.
W muzyce Baranović a dużo znacze-
nia ma pierwiastek ruchu — chwi*
lami nieokiełznanego, Posiada to pew*
ną wartość niewątpliwą, ale na prze*
strzeni niezbyt długiej. W przeci-
wnym razie grozi jednostajnością,
a natężenie dynamiki nie zniwe-

e.
Świetnie, z ośromnem życiem i

w elan prowadzona przez
p. Mataciča suita zdobyła sukces
bardzo duży.
Gość jugosłowiański zaprodukował

nam także nowości z Rosji sowieckiej:
pierwszą symłonję Szostakowicza,
młodego, a głośnego już w swym kra'
ju komoozytora bolszewick'ego.

Istnieje wielka przestrzeń pomię*
dzy posiadaniem przez kogoś talentu.
a stworzeniem dzieła o wielkiej,
trwałej, wartości. Są przecież muzy*
cy, niewątpliwie utalentowani wyso”
ce, którzy jednak w ciągu wielu, wie-
lu lat a nieraż przez całe życie, nie
zdołali stworżyć naprawdę arcydzie-
ła. Inna więc rzecz: ustalenie że ktoś
posiąda talent, a co innego stwierdze*
nie wartości lub nieudolności jego
pracy. - Po pomiędzy jednem
a drugiem widzimy często zwłaszcza
w utworach o formach wielkich.

Szostakowicz, jak sądzę, ma ta-
lent twórczy bezsprzecznie. Jest to
przedewszystkiem muzyk z krwi i ko*
ści, który myśli i operuje kategorja*
mi muzycznemi, Mimo widoczneso dą
żeniado oryginalności (co zrozumiałe
wwieku młodym), Szostakowicz w
swej symłonji nie wykracza zbytnio po
za ramy sensu muzycznego. Może wro
dzony instynkt artystyczny reguluje

tę kwestję. Reguluje zdrowo — przy”
naimniej w tem dziele.
„Rasowy muzyk, a jeszcze Słowia-

nin, Szostakowicz nie ucieka od me*
lodji, Przeciwnie: sieje je hojną dłonią.
Więcej, jak widać, obchodzi go linja
tematu, konstrukcja okresu bądź tyl-
ko zdania niż wymyślna ornamentyka
kontrapunktyczna, lub zabawa w ko-
loryt harmoniczny. A razem z tem
Szostakowicz dobrze czuje rytm i
związane z nim efekty umie wyzy*
skać (a może tylko dobrze to czuje?)
niemal po mistrzowsku. Żeby zam-
knąć serje walorów kompozytora ro"
syjskiego, dodam jeszcze, žė nie jest
on ani nudny, ani rozwlekły; szczery
(może zbyt bezkrytycznie) nigdy sno-
bistycznie sztuczny,

„Z tem wszystkiem jednak w ewej
pierwszej symfonii nie stworzył dzie:
ła, które mogłyby pretendować do ż
"cia trwalszego. A to dlatego. że zbudó
wanie tak wielkiego utworu, jak sym*
fonja czteroczęściowa, wymaga od
autora specjalnego rodzaju talentu, a
prócz tego zmysłu konstruktywnego,
z czem łączy się i wiąże całe mnó*
stwo szczegółów, zaniedbanie któ”
rych — niechby tylko częściowe —
podważa całość bardzo mocno.

„Jedność idei, jednolitość koncep*
cji mimo kontrastów i przeciwstawia*
nia tematów — oto rzecz zasadniczą,
Tutaj Szostakowicz nie jest wolny od
zarzutów. Bezkrytycznie zestawia o0*
bok różne myśli muzyczne o wartości
zupełnie odmiennej (naprz, drugi te'
mat w części pierwszej o linji bardzo
pospolitej i rytmie banalnym), prze”
skakuje z tematu na temat dosyć gwaltownie, nie wypowiadając się

gruntownie, a w ten sposób tworzy
się jakiś kalejdoskop 0 charakterze
nieco kinematograficznym. Gdy się
zsumuje wrażenie po wysłuchaniu
symfonii, wydaje się, iż w. o"
śromnym koszu widziało sie dużo
świeżej zieleninv. roślin ogrodowych,
kwiatów — nie wyłączając pięknych
róż pachnących — ale wszystko to w
masie bezładnej.

Ponieważ spoistość i mocne zwią”
| zanie wszystkich cząstek w ogromnej
konstrukcji dźwiękowej, zwanej sym*

|fonią, jest warunkiem jej wartości
nieodzownym, przeto — mimo talen*
tu autora mimo  frapujących nawet

. momentów — nie możemy dzieła tego
ocenić zbyt wysoko. No ale to pierw”
sza symionja.

P. Matacić i ten utwór prowadził
doskonale. Kapelmistrz o dużym ta
lencie, pełen młodzieńczego iempe"
ramentu, a umiejący kierować orkie”
strą z zupełną swobodą, zyskał p, Ma*
tacić u nas opinję znakomitą. Nawet

mimo dyrygowania drugą symfonią
Beethovena na co jesteśmy szczegól*
nie wrażliwi.

Solista, Zino Francescati, skrzypek,
przedstawił się jako wirtuoz miary
najwyższej. W koncercie Paganiniego
wykazał absolutną technikę nieskazte
telną czystość i zadziwiającą swobodą
w pokonywaniu wszystkich łamigłó*
wek skrzypcowych. Piękny ton tvspa*
niała prawa ręka, nadto zaś szlachet*
ność frazowania i trafne wyczucie
stylu (Bach) czynią z p. Francescati st
lę wvjątkowo wybitną. Więcej: jest to
wirtuoz niema| zjawiskowy. Oczywi*
ście w piątek świecił triumt olbrzy* mi,

WITOLD SZELIGA.  



 

 

Modłyi psalmy na całym świecie (0 oczekuje Polskę
przeciwko skasowaniu uboju rytualnego uchwalił zjazd rabinów *,
W Warszawie obradował w

czwartek zjazd rabinów z całej Pol-
ski z udziałem 75 rabinów. Zjazd
zastanawiał się nad sprawą uboju ry
tualnego. Po dyskusji uchwalono
następującą rezolucję:

1) Narada reprezentująca ogół
rabinów w Polsce ponownie stwier”
dza uroczyście, iż ubój rytualny sta-
nowi jedną z głównych zasad religii
żydowskiej i najmniejszą zmiana
przepisów uboju rytualnego, głównie|
zaś ogłuszenie przed ubojem, czyni
mięso treinem i niezdatnem do u-
żytku dla Żydów. Z tego względu |
zgłoszony w Sejmie projekt ustawy,
stanowi zamach na jedną z podstaw|
religii żydowskiej.

2) Zebrani apelują do poczucia:
sprawiedliwości narodu polskiego,
rządu polskiego i członków ciał u-
stawodawczych, aby nie dopuścili
do pozbawienia trzy i pół miljono-
wej ludności żydowskiej możności
spożywania mięsa, co byłoby rów*
nież klęską dlą rolnictwa polskiego.

3) Zgromadzenie: rabinów stwier”
dza, że według przepisów religi,
śdy grozi niebezpieczeństwo wierze
żydowskiej  proklamować należy
post, to też zgromadzeni postana-

0... 1
Niezwykła egzekucja w Grodnie

IW. Grodnie zdarzyła się nie-
zwykłą egzekucja, która świadczy
o bezmyślnym biurokratyzmie.

Ubiegłego roku mieszkanka tego
miasta, p. Kuźnicka, otrzymała z
Ubezpieczalni Społecznej wezwanie
płatnicze, by w myśl przepisów
prawnych zapłaciła zaległość z roku
1933 w wysokości „aż* jednego $ro-
sza. Po zastanowieniu się p. Kuź-
nicka doszła do wniosku, że nie war
to chodzić do Ubezpieczalni i regu-
lować tak małej sumy. Okazało się
zupełnie inaczej, : i

wr. 19
Sezon na przepowiednie astrolo-

giczne jeszcze nie minął, Raz po raz
ukazują się w prasie przeróżne ho”
roskopy, układane przeważnie przez
przepowiadaczy zagranicznych, a
więc miało uwzględniających Polskę.
„Lukę' w tym wypadku wypełnia

iż w'p. J. Starża Dzierzbicki, który w
„ABC“ pisze o przyszłych wypad-
kach w 1936-ym roku w Polsce, co
następuje:

Żamkniecie Olimpjady zimowej
GARMISCH (Pat). W. niedzielę

odbył się w Garmisch, w ostatnim
dniu Olimpjady, otwarty konkurs

ra się komisję, która wraz z kierow”
ny ogółu żydowskiego. Ponieważ nictwem związku rabinów czuwać
jednak zebrani sądzą, iż niepodobna będzie nad biegiem wypadków i
uwierzyć, aby członkowie sejmu ustali dzień postu, jeśli zajdzie tego
polskiego i senatu i rząd polski|potrzeba. '
istotnie dopuścili do tak absurdal-| 4) Zebrani postanawiają przesłać
nego zakazu, który opiera się na powyższe uchwały do odnośnych
błędnych przesłankach zarówno ze czynników państwowych.
stanowiska religijnego, gospodar-| 5) Zebrani postanawiają,
czego jak i humanitarnego, dlatego nadchodzący czwartek (20 b. m.)
też chwilowo odraczą się urzeczy” odmawiać należy publicznie modły
wistnienie postu. W tym celu wybie- i psalmy na całym świecie.

wiają proklamować post powszech-

 
 

konkursie skoków i złoty medal SZTANDARY 28 NARODÓW.
olimpijski „zdobył Birger Ruud (Nor-, Po zakończeniu konkursu skoków
wegja), który wykazał najpiękniejszy|; zawodów hokejowych, orkiestra

skoków. Ż Polaków udział wzięlijsty! w skokach. Dłuższe skoki od odegrała mars zatem następnie,
Stanisław i Andrzej Marusarzowie|niego uzyskał Szwed Erikson (76 powa. Ro, opty ię
oraz Bronisław Czech.  Najlepszyj i 76 mtr.). końcowe uroczystości.
wynik, zgodnie z przewidywaniami, Trzecie miejsce i bronzowy medal Przed trybuną honorową ustawili
uzyskał Stanisław Marusarz, który
zajął piąte miejsce w ogólnej klasy-
fikacji. Andrzej Marusarz znalazł się
na 2i-em miejscu, a Bronisław Czech

olimipijski przypadł Reidarowi An-
dersenowi (Norwegja) przed Walber-
giem (Norwegja).

Polacy tym razem dali się wy-

się połkolem zwycięzcy wszystkich
konkurencyj olimpijskich. Ż obu
stron zawodników ustawiono sztan-
dary wszystkich narodów, biorących

na 33-em.
Pierwsze miejsce

przedzić jedynie Skandynawom. Sta-
nisław Marusarz był pierwszym za” |sironie znajdowały się sztandary:

wodnikiem środkowej Europy w| Grecji, Belgji, Estonji, Francji, Ho-
konkursie skoków. MWiyprzedzit on! landji, Japonji, Kanady, Lichten-
zresztą również wielu Skandyna*| stęjn, Norwegji, Polski, Hiszpanji,

wish Szwajcarji, Turcji i Ameryki; po le-
Mecz Ameryka—Kanadą zadecy-|wej — Australji, Bułgarji, Finlandji,

2 : dował o zdobyciu po: raz pierwszy W. Brytanji, Włoch, Jugoslawji, Lo-
Przed kilku dniami do mieszika”|tytułu mistrza olimpijskiego i złotego twy, Luksemburga, Austrji, Rumunji,

nia p. Kužnickiej przyszedł inlka-: medalu przez Anglję. Kanada, mimo Szwecji, Czechosłowacji, Węgier i
sent Ubezpieczalni, ściągnął od niej zwycięstwa, znalazła się dopiero na Niemiec.

zaa udział w igrzyskach.

grosz  
Po prawej ! nem,

zaległość w wysokości jednego gro-
sza i wydał pokwitowanie oznaczo-|
ne numerem. 468,
Należy tu przypomnieć, że wszel-

kie zaległości, pochodzące z 1933
roku, w myśl ostatnich zarządzeń
mogą być rozkładane na 6 rat. Pani
Kuźnicka nie skorzystała jednak z
tych „udogodnień' i całą należność
zapłaciła całkowicie,

Zryczałtowanie podatku obrotowego
dia drobnych przedsiębiorstw

Wczoraj ukazało się rozporządze-
nie p. ministra skarbu, wydane w
porozumieniu z ministrem przemysłu
i handlu o zryczałtowaniu podatku
przemysłowego od obrotu dla drob-
nych przedsiębiorstw. W myśl tego
rozporządzenia, w latach podatko-
wych 1936/37 podatek przemysłowy
od obrotu będzie pobrany pod posta-
cią ryczałtu od przedsiębiorstw, któ-
rych obrót po włączeniu obrotów: ar-
tykułami, podlegającemi scalonemu
podatkowi przemysłowemu, wynosił
za rok podatkowy 1935 kwotę nie-
przekraczającą w stosunku całorocz-
nym 50.000 zł, |

Od opłaty zryczałtowanego po”
datku obrotowego wyłączone są —'
w myśl rozporządzenia — spółki ak-
cyjne, spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółdzielnie i t. p., które
są zobowiązane do publicznego ogła-'

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno z opadami śnieżnemi.

W dzielnicach zachodnich lekki, w
środkowych umiarkowany, a na wschodzie
jeszcze dość silny mróz.

Umiarkowane wiatry z południo-wscho-

du i południa.

 

Z MIASTA.
— Piekarze przeciwko zamyka-

szania sprawozdań o swych ope-
racjach, przedsiębiorstwa sprzedaży
mięsa połączonych z  wyrębem,
przedsiębiorstwa drobnej sprzedaży
mięsa i wędlin oraz przedsiębiorstwa
wyrobu wędlin, przedsiębiorstwa
przemysłowe, obowiązane do opła-
cania scalonego podatku przemysło-
wego i wreszcie te przesiębiorstwa,
które do 29 bm. złożą właściwemu
urzędowi skarbowemu pisemne о-
świadczenie, że od początku r. b.:
prowadzą księgi handlowe, w myśl
kodeksu handlowego,
księgi handlowe uproszczone.

Zryczałtowany podatek przemy-
słowy od obrotu ma być opłacany
corocznie w-czterech równych ra-
tach, a mianowicie do 15 czerwca,
do 15 września, do 15 listopada i doj
15 lutego. (h)

wileńska
morne, bez względu na wysokość
pokwitowanej sumy, wolne są od
opłaty stemiplowej. (h)

POSIEDZENIA.
— Zarząd Związku Detalicznych

Kupców i Przemysłowców . Chrześci-
jan m. Wilna i Województwa Wileń-
skiego, podaje do wiadomości człon*
kom, że Walne Zgromadzenie Związ-

względnie ;

„Žemmiejscu. i
i i

UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE |
Uroczystości zamknięcia Olimpja-

dy zimowej oraz ostatnie konkuren-
cje olimpijskie (otwarty konkurs
skoków i mecz hokejowy Ameryka
—Kanada) wywołały niebywałe za-
interesowanie. Ze wszystkich stron
Niemiec nadeszły do Garmisch spe-
cjalne pociągi z  wielotysięcznemi
tłumami, śpieszącemi na uroczy-
stości.

140 TYSIĘCY WIDZÓW
NA STADJONIE.

O 9-ej rano olbrzymi stadjon
olimpijski był już wypełniony do
ostatniego miejsca przez przeszło
140 tysięcy widzów. Jest to naj-
większy rekord ilości widzów od
czasu istnienia zimowych igrzysk
olimpijskich.

Ż wybitniejszych osobistości o*
becni byli kanclerz Hitler, minister
spraw wojsk. Rzeszy gen. v. Blom-
berg, min. Goebbels, premjer Goe-
ring, amibasador francuski Franęois-
iPoncet, przedstawiciele międzynaro-
jdowego komitetu olimpijskiego z
prezydentem Bailet-Latour na czele
i wielu innych.

Na czwartkowem posiedzeniu ko-
misji budżetowej Senatu min. W. R.
i Q. P. prof. Świętosławski wygłosił
dłuższe przemówienie, w którem m.
in, zanalizował sprawę fachowości
w różnych zawodach:

„Niesłuszne jest twierdzenie, iż
mamy w każdym zawodzie nadmiar
fachowców. Brak jest naprzykład
inżynierów mechaników, budowni-
czych i elektryków. Weterynarzy
jest również brak. Muszę powie-
dzieć, że zaopatrzenie w kolejni-
ctwie jest zastraszające. Roczników|
starszych jest tak dużo, że po pew”

ROZDANIE NAGRÓD
ZWYCIĘZCOM.

7

36-vm?. |...
Wszyscy zdążyli u nas zauważyć,

że najważniejsze wydarzenią naszej

historji mają miejsce w maju, gdy
słońce przechodzi właśnie przez
znak Byka!

Wszystko cokolwiek dzieje się w
tym odcinku zodjaku — odbiją się
na losach naszego narodu, jak to
można zawsze sprawdzić doświad-
czalnie, W. kwietniu ubiegłego roku
do znaku Byka wszedł Uran, sym-
bolizujący w astrologji wstrząśnienia
nieoczekiwane i wkrótce potem cała
Polska została wstrząśnięta śmiercią

Marszałka Piłsudskiego.

Ponieważ znakiem Byka rządzi
Wenera — przeto reprezentuje ona
w. astrologii nasz kraj. Tak więc po-
łączenie księżyca, oznaczającego
szerokie warstwy ludności z Wene-
rą może wskazywać na spotęgowa-
nie się ruchu narodowego, zwłasz-
cza pośród młodzieży, gdyż za We-
nerą idzie zaraz Merkury, symboli-
zujący młodzież. Jednakże Merkury
znajduje się w znaku swego „upad-
ku”, jest silnie osłabiony — no i w

| bezpośredniem połączeniu z Satur-
oznaczającym — przeszkody,

| zwłoki, zahamowanie wolności. RE

Mars w szóstym odcinku nasze”
50 horoskopu wskazuje na potężny
rozwój wojska, które będzie się wy”
suwać na plan pierwszy. W. armji
naszej zajdą ważne zmiany ną ko-
rzyść, gdyż Mars tak umieszczony
wskazuje na zwiększoną aktywność,
manewry, nowe wyadrzenia,

Mars na granicy odcinka siód-
mego może również oznaczać możli-
wość niepokojów wojennych. Wska-
zuje on ściślejsze współdziałanie z  

Po ustawieniu się zawodników,
zwycięzcy Olimpjady: Christl Cranz,
Kaete Grasegger i Laila Schou-
Nilsen wstąpily wowczas na podjum,
gdzie wręczono im medale olimpij-
skie. Podczas tej uroczystości na
maszt zwycięzców wciągnięto sztan-
dary Niemiec i Norwegji, W czasie
wręczania medali, baterja armat da-
ła salwy honorowe, równocześnie
orkiestra odegrała hymn narodowy
niemiecki.
W podobny sposób wręczono me-

dale innym zwycięzcom, przyczem
bardzo burzliwą owacją witano Ivara
Ballangruda, zdobywcę trzech me-
dali olimpijskich.

ZAMKNIĘCIE OLIMPJADY.

Po różnych końcowych uroczy-
stošciach hr, Baillet-Latour ogłosił o
zamknięciu Olimpjady zimowej, za-
praszając na Olimpjadę letnią do
Berlina.

Ostatnim aktem zamknięcia Olim-
pjady było zdjęcie sztandaru olim-
pijskiego z głównego masztu.

W jakich zawodach brak fachowców?
nym czasie, $dy przejdą na emery-
turę, lub pomrą zastąpienie tych fa-
<chowców będzie związane z bardzo
dużemi trudnościami. To samo ma-
my i w szkołach zawodowych niż-,

«szego typu. Na zjeździe kuratorów
mogłem stwierdzić, iż bezrobotnych
absolwentów szkół rzemieślniczych
zwłaszcza, ślusarzy, elektryków i
budowniczych niema. Wszyscy są
rozchwytywani, W. jednej z więk-
szych wytwórni wojskowych stwier*
dziłem, iż element kończący szkołę
rzemieślniczą jest nadzwyczaj po*
szukiwany i ceniony”.

niu zakładów pracy. W b. m. upły- ku odbędzie się w dniu 16 b. m. o
wa ostateczny termin likwidacji kil- godz. 4 p.p. z następującym porząd- Zima na Wileńszczyźnie w pełni kunastu piekarni w Wilnie, które nie kiem dziennym:
mogły wskutek kryzysu przeprowa-' 1) Zagajenie i wybór przewodni-
dzić odpowiednich remontów, prze- czącego. 2) Odczytanie poprzednie-
róbek i udoskonaleń, wyznaczonych go protokułu Walnego Zgromadze-
przez władze administracyjne. nia. 3) Sprawozdanie z działalności

Ze wszystkich stron Wileńszczyz* Na jeziorach lód jest gruby tyl-
ny dochodzą wiadomości o olbrzy- ko w Brasławszczyźnie, gdzie na-
mich zaspach śnieżnych, które po- stały odrazu silne mirozy, przed opa-
tworzyły się na drogach i utrudniają dami śnieżnemi. Natomiast Narocz

| Anglją. Lew zaś, znak Francji, zaj:
;miujący środek nieba — może przy-
nieść zbliżenie się z tym krajem. Z

' Niemcami będziemy w tym roku za-
łatwiać raczej sprawy finansowe,
spowodu których mogą nawet po-
wstać pewne nieporozumienia.

| . Jak wspominaliśmy — kraj nasz
reprezentuje planeta Wenus. Wedle
jej pozycji w horoskopie rocznym
możemy wnioskować o naszej sytu-
acji ogólnej i to z dużą ścisłością.

Jak więc przedstawia się sytu-
acja Wenery w horoskopie na rok
19367

Odrazu trzeba stwierdzić — że
nienajgorzej. Znajduje się tam ona
w znaku Ryb — swego „wyniesie”
nia” — dla niej pomyślnym, w har"
monijnem połączeniu z innemi pla-
netami.

Wspominaliśmy 0 wejściu do
„Naszego znaku Byka Urana, któ-
ry pozostaje tam przez lat siedm.
Uran w gruncie rzeczy reprezentuje
najwyższe natchnienią i ideały wcie
lonej ludzkości, zmiany, reformy de-
mokratyczne, nowe życie i postęp
naprzód pod wszystkiemi względa-

imi, ale również i wstrząšnieria albo
iteż nieoczekiwane niepokoje, które
jzawsze mają miejsce przy odrzuca”
jniu form przestarzałych i powsta”
„waniu nowych. Wobec tego może-
jmy na zasadzie danych astrologicz-
„nych wyprowadzić następujące
, wnioski:
W roku 1936 czekają nas zmia-

ny — ale na lepsze, Będą one szły
raczej w kierunku większej demo
kratyzacji i tolerancji. Kraj nasz bę*
dzie się znajdować w lepszych wa*
runkach aniżeli w roku 1935, a na-
sze sprawy będą się układać bar-
dziej pomyślnie.

SicaLASSEAOW.PPOR

-_ TWYCIĘSTWO POLSKI w MEZO |
PIŁKARSKIM POLSKA—BELGJA.

BRUKSELA (Pat). Rozegrany w
Brukseli wobec 30.000 widzów mię”
dzypaństwowy mecz piłkarski po-
między reprezentacjami Polski i Bel-

{

W dniu wczorajszym odbył się w.
Warszawie zjazd właścicieli piekarń
z całej Polski, na którym powzięto
między innemi uchwałę wystąpienia
do władz o wstrzymanie likwidacji
piekarni. (h)

SPRAWY PODATKOWE.
— Pokwitowanie za komorne bez

opłaty stemplowej. W wielu wypad-
kach właściciele nieruchomości wy-
magają od lokatorów opłacania
znaczków stemplowych, naklejanych
rzekomo na kwitach za komorne. W.
związku z tem wyjaśnia się, co na-|
stępuje: Na mocy p. 10 art. 3 dekre-

Zarządu za rok 1935-ty, 4) Sprawo-
zdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Roz-
patrzenie preliminarza budżetowego
na rok 1936-ty. 6) Sprawozdanie i
wnioski Kasy Zapomogowo-Pogrze-
bowej. 7) Sprawozdanie SekcjiMin.
dykacyjnej. 8) Wolne wnioski.

Obecność wszystkich pp. Człon*
ków jest konieczna. `

„окавесееZaias Zwiaskuko (bniżka ceny spirytusu denaturowanego
nia odbędzie się herbatka towarzys-,
ka dlą osób, którzy się zapisali na
takową w terminie. !

ODCZYTY.'

komunikację. Zaspy przy drogach
dochodzą dopółtosiE— ri
ści, przyczem pola z powoduwichu-|
ry są nieraz całkowicie ogołocone ze
śniegu.

Na wielu linjach komunikacją au-
tobusowa jest przerwana, zaś komu-
nikacja furmankami utrudniona.

Z dniem 15 stycznia zostały obni-
żone ceny spirytusu I gatunku,
sprzedawanego dotychczas na cele |

ijezioro Trockie mają cieńszą niż w $ji Zakończył się zdecydowanem
innych latach powłokę lodową, bo Z0(0 Polski w stosunku
'po pierwszych, niezbyt ostrych mro-
zach mapadało dużo śniegu, który; z
zabezpiecza lód przed mrozem. Na | Nowości wydawnicze
tych jeziorach odbywa się tylkoko: | iš ais Uaza Aria] 61
munikacja piesza i na lżejszych fur- uż się ukazał z druku7 (61) nr.
EPS : į tygodnika literacko - artystycznego

!„Prosto z mostu“, kiėry przynosi
| szczegółowe sprawozdanie z drugie-
"go procesu z W. Sieroszewskim, L.

: ;B, Świderskiego o nieznanej miłości
denaturatu w butelkach obniżono do Orzeszkowej, Stanisława  Kaliszew-
0.55 zł. za butelkę 0,5 litra (dotych- skiego „Perzyński, powieściopisarz _
<zas 0.65) do zł. 0.75 za butelkę 0.5 powojennej Warszawy”, T. Parnic-

przemysłowe po 1.35 zł. za jeden litra (0.85) i do zł. 0.95 za butelkę ikiego o „Krzyžowcach“ Z. Kossak
Litr denaturatu wtu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. —Dziś o godz. 19.30 w sali Śnia-, litr, do 0.90 zł. Spirytusów zaś rek-i 1-litrową [1.10).

14 stycznia rb. w sprawie zmiany, deckich U.S.B. dr W. Korabiewicz tyfikowanych pośrednich gatunków waza E os będzie zł.
niektórych przepisów, dotyczących|wygłosi ostatni swój odczyt wWil- jlub spirytusu surowego, sprzedawa-| 0,75, zaniiast dotychczasowej ce-
opłat stemplowych, został skreślony| nie. Będzie mówił o krokodylach na nego na cele przemysłowe dotych-| ny 0.95. :
rozdziai'28, t. j. art. 136; 137, 138,|Indusie; -o pobycie-u maharadży i o | czas po zł. 1.20— do 0.80 žt. za litr.| "Znajdujące się w sprzedaży za-
dotychczas obowiązującej ustawy o|yogach. Bilety w cenie od 25 gr. do|Zniżka nie dotyczy spirytusu do wy-| pasy denaturatu mogą być sprzeda-

Szczuckiejj B. Micińskiego o Mi-
chalskim „Liryk najprawdziwszy“ i
dwie jego mało znane, a piękne wier
„sze. Pozatem w numerze ciąg dal-
szy powieści J. Kisielewskiego, fel-
jeton W. Wasiutyńskiego, dalsze od- opłatach stemplowych. Zatemwszel-|nabycia w księgarni Gebethnera iirobu octu, który — jak dotychczas

Wolffa. Miejsca numerowane, — będzie kosztował 1.20 zł. Cenę kie pokwitowania za otrzymane ko-
wane po dawnych cenach do dnia powiedzi na ankietę, recenzje, mar- |
28 lutygo. rb, włącznie. ines, panopticum i kroniki, =
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DŁUGIE LATA czeka się na taki film. Już jutro rewelacyjna premiera najpotężniejszego filmu w dziejach kinematografji

KOENIGSMARK
wg. Piotra BENOIT

 

POLSKIE kis

ŚWIATOWI
Miek'ewicza 9

"EW roli tytułowej; ADOLF WOHLBRUCK. Początki seansów:4,6,8i10.1

 

z Elissą LANDI

MIESIĄC SZLAGIERÓW

DZIŚ PREMIERA! Słynna operetka JANA STRAUSSA

BARON CYGAŃSKI
5, w święta od 2-ej.4

Tragiczny miljoner
Najbardziej wstrząsające dramaty pisze

samo życie. Znajdujemy je zazwyczaj stre-
szczone w kilkunastu wierszach „Drobnych

wiadomości” dziennika. Dla pisarza jest tu
uiewyczerpane źródło „tematów”,

A teraz wniknijmy głębiej w treść ta-
kiej drobnej notatki jednej z gazet an-
gielskich:

W/ stolarni więzienia w Pembroke pra-
ca szła zwykłym trybem. Utrzymywaną su-
rowym regulaminem, bez$warną ciszę, prze-
rywał tylko poświst hebli i miarowy stuk
młotków. Na twarzy pochylonego nad war-
sztatem więźnia, Johna Kesten, gościł
uśmiech zadowolenia. Bo też, prawdą a
Bogiem, czy źle mu tutaj? Dano mu pracę,
karmią nienajgorzej; ma dach nad głową...
Tu jednak z pewnym lękiem więzień uprzy-

tomnił sobie, że znaczną część zaapliko-
wanej mu za napad rabunkowy kary, ma
już poza sobą. Przeszedł go lekki dreszcz:
co się z nim stanie, gdy opuści te mury?
Czy znów, jako bezrobotny, zmuszony bę-
dzie tułać się o chłodzie i głodzie po tym
strasznym, bezlitosnym świecie? O znale-
zieniu pracy on, przestępca, skazany za ra-

bunek, marzyć nie może, kiedy miljony lu-
dzi o nieskazitelnej przeszłości w przy-
musowej bezczynności  przymierają glo-
demi... Czyż nie jest możliwem, że instynkt

samozachowawczy uakaże mu znów napaść

Wówczas juź nic go od szubienicy nie ura-
tuje! „Eh! Co tam mroczyć sobie głowę* —

zakończył swe rozmyślania Kesten, ociera-

jąc ręką pot z czoła — „przecież mam
przed sobą jeszcze cały szereg latl Byle
mnie nie chciano „uszczęśliwić* skróce-

niem kary za dobre sprawowanie lub jakąś
tam amnestją!...

Po chwili pochwycił znów hebel —- gdy
w tem usłyszał wywołane swoje nazwisko.

Podniósłszy głowę, ujrzał stojącą w

drzwiach sali postać głównego dozorcy.
„John Kesten — to wy?* Na potakującą
odpowiedź podchodzącego więźnia, funk-
cjonarjusz rozkazał: „Iść ze mną!* Prze-

chodzili długie korytarze, mijali niezliczone

cele. Kesten szedł pół przytomny. Wzra-
stający niepokój ściskał mu serce isznuro- |
wał gardło tak, że nie był zdolny wykrztu-
sić zapytania: „Dokąd idą? Czego chcą
od miego?* Niesamowity lęk począł ustę-
pować dopiero, kiedy dozorca, zwalniając
kroku, rzekł przyciszonym głosem: „No,
winszuję wam, Kestenl* Teraz ogarnęło
skazańca niepomierne zdumienie: czego on
mu winszuje? I jednocześnie wzbudził się
niepokój: chyba mie przedterminowego
zwolnienia? To byłoby wprost strasznel...

Ale oto weszli do gabinetu dyrektora
więzienia. Gromowładny siedział przy biur-
ku, trzymając w ręku jakieś papiery. Wska-

sten siów jego nie pojmował. Wię dyrek-

tor powtórzył raz jeszcze komunikat, wy-

mamiając głośno i dobitnie każdy wyraz.

Teraz skazaniec nareszcie pojął, że w

Ameryce umarł daleki jego krewny, pozo-

stawiając mu schedę w wysokości... ponad

miljon dolarówi

*szał jeszcze tylko dochodzący go, miby z

oddali, głos swego zwierzchnika: „A więc,

Kesten, będziecie bogatym człowiekiem po

wyjściu z więzienia — za lat dziesięćl* A

potem jęły się dziać jakieś niesamowite

rzeczy: pokój zalała purpurowa fala, uno-

sząc dyrektora wraz z biurkiem na swym

rozkołysanym grzbiecie... W pewnej chwili

rozległ się głuchy łoskot: to Kerstęn runął

zemdłony na ziemię.

Po upływie paru dni, tragiczny „miljo-

mer” zjawił się znów w gabinecie dyrekto-

ra i, kornie schylony, począł mówić: „Ła-

skawy i dobry panie dyrektorze! Powie-

dział mi pan, że jestem bogaty, žė mam

miljon... chcę teraz dobrze czynić i ludzi
wszczęśliwiać. Nie potrzebuję już rabować,

jak wtenczas —z głodu i nędzy. Błagam

pana, pomóż mi pant*

t „Nic nie rozumiemi O co wam chodzi,
John Kesten?“ — zapytał surowo dyrektor.

Skazaniec wyprostował się; złe ośnie za-
'błysły mu w oczach:

3 „Chcę być zwolnionym ł to natych-

Oszołomiony więzień sły-

w kinie „HELIOS*.

   

$ Reduta Artystyczna
Salony - Kasyna Garnizonowego w sobotę

będą otwarte na przyjęcie najprzedniej-

szych gości, którzy bezwątpienia tłumnie

przybędą na tą najpiękniejszą zabawę kar-

nawałową.

T WEZFOOD

Humor.
Oszczędny.

, —  Niesłychane!  Wydusiłeś wczoraj

pięć butelek piwa.

— Ale to tylko przez oszczędność!

i — Jakto?
1 -- A bo jutro dostanę zastaw za bu-

telk:!
!
> Pieczołowita żona.

. — Wiie pani, że mój mąż nie może dać

sobie rady beze mnie...

: — Tak samo i mój. Proszę pani, jak on

sobie guziki przyszywa albo ceruje skar-

petki, ja zawsze muszę nawlekać mu igłę...

kanai SAoko!

miljonera, przyszłego dobroczyńcy ludzko-

ścil*

Dyrektor powstał z fotelu i skinął na

obecnych dozorców: „Nie będziemy się z

nim długo bawić! Zamknąć go na trzy do-

by w pojedyńczej celi z twardem łożem.
Potem zbada go psychjatra. Ten miljon u-
derzył mu jakoś do głowy. Odprowadziė!“

A oto końcowe zdanie notatki dzien-
nikarskiej: „„„.Nazajutrz w celi znaleziono

skazańca powieszonego na sznurze, skręco-

i ograbić jaka ofiarę, a może i... zabićl...' zując na nie, począł coś mówić, lecz Ke! miast, dziś jeszczel Tu nie jest miejsce dla nym ze strzępów odzieżywięziennej”.

2 Ш…… 

BalxonREWJA |
„Zaloty ułańskie*

25 gr. Program Mr. 61 p. ::

Rewja w 2 cz. I 15 obrazach. Udział bierze artystka teatru „Wielka Rewja* w War-
szawie — Gena Honarska, wielokrotny laureat konkursów śpiewaczych A. Itykównii,
wirtuoz muzyki eekscentrycznej Eddi, balet Tanagra, duet Bojarski—Szeliy. Codzien-

nie 2 seanse; o 6.45 i 9.15.

HELIOS| lujo A

W niedzielę i święta 3 seanse; 4.45, 7 i 9.15.

Nieodwołalnieostatnidzień.
FILM o wiecznej miodości — FI!) który wywo-

a widowni okrzyki zachwytaj

CZAROWNICA
ta“. statystów.

W rol. g. młodziutka plat blond ROSSIz platynowa jynka BARSONY i
Serc"
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' Następny program:
Film polski

 

! ulubieniec

| „DZIEWCZĘ

„PANIENKAz POSTE-R

Ostatnidzień!

Pocz. o į. 4rej. Potężny film przewyższający wszystkie Pos dm „Dzien. WiL*

(CASINO| dotychczasowe! Śpiewak i artysta Ji MOjCIa
miljonów — w najpiękniejszem arycydziele

Z OBŁÓKUW"
sytuacje! N

filmowem.

ESTANTE“|„VSEŠi!,ж
Sala dobrze ogrzana.

 

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. sztuka współczesna Wł.

Fodora p. t. „Kiedy kobieta kłamie”, W

roli głównej Zofja Barwińska, bawiąca ma

gościnnych występach w Ttatrze na Po-

hulance.

Przedstawienie dzisiejsze zakupione

jest przez U. S. B. pozostałe bilety do na-

bycia w kasię teatru na Pohulance od

godz. 5-ej popoł.

Uwagal Pp. Studenci proszeni są ©

łaskawe przygotowanie legitymacji dla

kontroli.
— Teatr Muzyczny „Lutala”. Pożegnal-

me występy Elny Gistedt po cenach pro-

pagandowych. Dziś Elna Gistedt wystąpi

w swej najpiękniejszej kreacji, melodyjnej

op. Kalmana „Bajadera”.

— Premjera piatkowa w „Lutai“. Wy-

stępy Olgi Olginy. Od kilku tygodni trwają

prace przygotówawcze pod režyserją K

Wyrwicz-Wichrowskiego nad wystawieniem

arcydzieła Offenbacha „Orfeusz w piekle”.

Aby odnowić i zaktualizować treść „Orie-

usza“ zaproszono do pracy literackiej T.

Bujnickiego. Oryginalną oprawę sceniczną

przygotowuje W. Makojnik. Do roli Eury-

dyki pozyskano artystkę . opery warszaw-

skiej Olgę Olginę.

— Teatr „Rewja”, ul Ostrobramska 5.

Dziś premjera programu rewjowego p.t

„Załoty ułańskie”. Początek przedstawień

o godz. 6 min, 45 1 9 mia. 15.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek dnia 17 lutego.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Infor-

macje. Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa.

11,57 Czas i Hejnał. 12.03 Dziennik po-

łudniowy. 12.13 Płyty. 12.15 Koncert. 13.25

Chwilka gospodarstwa domowego. 13.30

Muzyka popularna. 14.30 Przerwa. 15.15

Codz. odc. pow. 1525 Życie kulturalne mia-

sta i prowincji, 15.30 Płyty, 16.00 Lekcja

języka niemieckiego. 16.15 Za chwilę dalszy

ciąś programu, audycja lekka. 16.45 Zasłu-

żone kobiety, pogadanka. 17.00 Szachista

przy brydżu, skecz. 17.15 Minuta poezji.

17.20 Płyty. 17.50 Ryby elektryczne, pog.

18,00 Muzyka dwufortepianowa. 18.40 Koa-

cert dla młodzieży. 19.00 Pogadanka gospo-

darcza. 19.10 Bibljoteka im. Wróblewskich,

wygł. Marja Dunajówna. 19.20 Litewskiod-

czyt ekonomiczny. 19.20 Koncert reklamo-
wy. 19.35 Wiad. sportowe, 19.45 Reportaż
z Zimowych lgrzysk w Garmisch-Parten-
kirchen. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00

Audycja żołnierska. 20.30 Łowickie melo*

dje weselne i taneczne. 20.50 Dziennik wie-

czorny. 21.00 Obrazki z Polski współczes-
nej. 21.05 Koncert Stowarzyszenia iłośni-

ków Dawnej Muzyki. 22.00 Wieczór lite-
racki, 22.30 Retransm. ze slacyj zagra”

;nicznych. 2300 Kom. met. 23405—2330
| D. c. spaceru po Europie.

PLACChińskie a oal JEŻ]
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al.
na

sperującego interesu skłąd węgla i drzewa
wzgl. inne przedsię-
biorstwo do wydzier-
žawienia. Zwracač się
© informacje ul. Zy-
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ADMINISTRACJA: Wilno, vi, Mostowa |, czynaa od g. 5 — 18. CENA PRENUMERATY:

 

Spółdziełui Pracy Prac. Uniysfowych

| „PRACUM" |
Wilno, ul. Jagiellońska 6--23, tet. 22-2€ dros.

KRRDOKBIZASAK SNSAieiALSS

miesięcznie s odnosscziew do domu lub przesyłką poostową — s!. 2 gr. 50, kwarteluio al. 7 gi. 50, angras'74 sł, 6, —

mie, Łask. а@ do nej instytucji.
„ WIL” dla|da b. dobre świadec-

„iechniks'; tamże »-|twa i rekomendacje
pokryciem,

| sprzedam,
wa Ś m. 9.  domu drewnianego £

16X9 m,
Trakt Ba-

wrego 30, Staszyśski Wilno ul. Mostowa Kr 1
436—1

FACHO
A. TWIERZYŃCKEGO|| rERmiNOw

TELEFO" 12-44

 

CENA OGŁOSZEŃ: r» wiesz: milimst: przed tekstem i w tekście (5 tem.) 40 gr, nekzolegi 30 gr, za tekstem (10 łrm) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty »a wieris druku 36 gr. Za ogłoszenia syłrowe | fabeis-

гускпе о 25% drożej. Dla poscskuiąsych pracy 50%: mnišk!. Administracja sastraega sobie emiany terminu drukn £ ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL Drukarnie A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa 1
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