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Akademija ku czci Ojca św.

WARSZAWA. Dziś, w 14-tą rocz
nicę Kkoronacj. Papieża Piusą 11-go
odbyła się uroczysto akademia, po
łączona z uroczystością poświęcenia
nowowybudowanego gmachu (przy
ul. Nowogródzikiejj Domu Katolic'
kiego, nazwanego, celem uczczenia
pierwszego Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce odrodzonej, imieniem Pa
pieżą Piusa 11-go.

Wielką dwupiętrową salę odczy-
tową wypełniła publiczność. Obok
estrady, przybranej flagami i emble
matami papieskiemi, oraz flagami o

w Warszawie
barwach narodowych, ustawiły się
półkolem po obu stronach sali pocz:
ty sztandarowe organizacyj i stowa-
rzyszeń katolickich.
w pierwszych rzędach krzeseł za

siedli dostojnicy Kościoła.
W chwili przybycia pana Prezy

denta Rzeczypospolitej w otoczeniu
domu cywilnego wszyscy obecni po*
wstali, a orkiestra odegrała hyma
narodowy.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej
zajął miejsce w loży.

Po odegraniu przez orkiestrę hy-

 

WYNIKI WYBORÓW W JAPONŃ
TOKIO (Pat). Agencja Domei do-

nosi: Ostateczne wyniki wyborów do
parlamentu przedstawiają się nastę-
pująco: Partja rządowa Minseito —
205 mandatów (zyskałą 80 manda-
tów), partja opozycyjna Sein-Kai —
174 mandatów (straciła 78, manda-
tów), partja Szowakai — 20 manda-
tów, partja socjalistyczna — 18 man-
datów, partja Kokumindomei — 15)
mandatów, niezależni — 25 manda-
tów i różne 9 mandatów, Partja rzą”
dowa Minseito ma zapewnione po-
parcie ze strony secesji Szowakai,
Seiukai i Kokumindomei, wobec cze”
$o gabinet Okada pozostanie u wła-
dzy, co pozwoli na pewien czas usta-
bilizować sytuację polityczną. Prasa
zaniepokojona jest stanowiskiem
раг!! Minseito względem obecnego

rządu, mimo, że przywódcy jej po”
stanowili nie Gomagač się no-
wych tek.

Koła finansowe wyrażają zado*
wolenie, że min. Takahaki pozosta-
nie na stanowisku i że jego polityka
finansowa będzie prowadzona w dal-
szym ciągu. W kołach tych sądzą,
że polityka Takahaki nie ulegnie
zmianie nawet w wypadku reorga*
mizacji gabinetu Okada, co spodzie-
wane jest w kwietniu po specjalnej
sesji parlamentarnej,

Skiad nowego parlamentu, we”
dług zawodów przedstawia się na-
stępująco: 96 prawników, 70 han-
dlowców, 61 bez określonego zawo”
du, 18 dziennikarzy i nauczycieli,

!

7 lekarzy, 2 buchalterow, 1 górnik,) 5,
1 duchowny, 1 robotnik fabryczny i!
26 różnych zawodów.

   

  

   

  
   

  

  

 

manu papieskiego, słowo wstępne wy-
głosił J. E. Ks. Kard. Kakowski, Ar-
cybiskup Metropolita Warszawski.

* Ks. Kardynał Kakowski zazna:
czył, iż akademja dzisiejsza jest po-
czona z otwarciem Domu Katolic'
kiego archidiecezji warszawskiej. O-
bie te uroczystości mają jeden i ten
sam cel uczczenia najwyższej głowy
Kościoła katolickiego Piusa 11-g0,
który, e wizytator apostolski, a
potem Nuncjusz Apostolski, przeby-
wał w Połsce wśród 'nas i z nami
przez okres zgórą trzech iat, Przez
całe swe życie okazywał wiele ser-
ca i zrozumienia dla sprawy polskiej
i interesów BRA | BP. a jako
Nunejusz Apostolski wspėipracowai
z rządem polskim, pragnąc, aby Pol-
ska była zjednoczona i R ogodiogia.

Po części koncertowej, na zakoń-
czenie uroczystości łosił przemó-
wienie J. E. Pronuncjusz Apostolski
Ks. Kard. Marmaggi, |

W. swem przemówieniu podzięko-
wał w imieniu OjcaŚwiętego Ks.
Kard. Kakows«iemu za wzniesienie
wspaniałego ginachu Akc Katolic-
ikiej i umieszczenie w jego nazwie
imienia Piusą 11-go.
Następnie w serdecznych słowach

wspominał swoją 8-letnią pracę na
terenie Polski, Kończąc, Ks. Kardy”-
nał powiedział: „Wiem, «le Kościół
może jeszcze oczekiwać odwiernej wbrew istniejącym traktatowym zo”,
Polski, czego może oczekiwać dla
postępu wiary, cywilizacji, porządku
połecznego, pokoju, jednem słowem
da ogólnego dobra ludzkości”, Po

jprzekazaniu błogosławieństwa apo- |sprzeciwi się kategorycznie takiemuobecnie we Francji zakup s
stolskiego, J. E. Pronuncjusz Mar-

Granica sowiecko-mandžurska еооа„б оао
jest„ogniskiem niepokoju„na Daiekim |

Wschodzie
MOSKWA. Agencja Tass dono-, z dn. 30 stycznią r. b. Ambasador

si: Ambasador japoński Ota odwie-,Otą prosił Siomoniakowa, ażeby
dził wicekomisarza spraw zagranicz- |rząd sowiecki nie nalegał na przyję-
nych Stomon'akowa, któremu. o-|cie tej propozycji. Stomoniakow о-
świadczył, iż rząd japoński nie uwa”|świadczył, iż rząd sowiecki gotów
ża za możliwz przyjęcie propozycyj|jest w interesie pokoju przychylić
rządu sowieckiego _ dopuszczenia |się do życzeń rządu japońskiego,i
przedstawicieli neutralnych do mie-|zgodzić się na rozpatrzenie incyden-
szanej komisji, która ma zająć się jtów granicznych przez komisję, zło*
zbadaniem incydentów granicznych |żoną wyłącznie z przedstawicieli

SRSS IA ATSKAa. Japonji i ZY.
<| komisji tej z jednej strony Z.S.R.R.

Rekord wysokości..; |; z drugiej Japonja i Mandżukuo,
KIJÓW (Pat).  Oberswatorjum; winny być ueprezentowane przez

aerologiczne w dn. 20 b. m. wypuści: jednakową liczbę osób. W, związku
ło balon-sondę, który wzniósł się na z powyższem Stomoniakow ošwiad-
wysokość 40.500 m. Temperatura na czył, że zajścią na granicy mongol-
tej wysokości wynosiła 43 stopnie sko-mandżurskiej stają się coraz
poniżej zera. Balon przebył wpo- częstsze i stanowią jeszcze jedno
wietrzu 68 minut. Ciśnienie atmo- ognisko zapalne, niebezpieczne dla
słeryczne na tej wysokości jest 550 pokoju na Dalekim Wschodzie.
razy mniejsze, niż na ziemi.

Prześladowanie katolików w Niemczech
w oświetie listu arcybiskupa Kolonjiį—

KOLONJA (Pat). Na terenie ar- katolickiej, List ten jest utrzymany
chidiecezji kolońskiej odczytali księ- w bardzo ostrym tonie.

bezpieczeństwie, pomyślności, szczę-
ściu na wieki wieków”.

Święto narodowe,,:
Estonji ;

TALLIN (Pat). Estonja obchodzi

dziś 18-mą rocznicę niepodległościł.

Odbędą się wobec tego w Tallinie
oraz we wszystkich  garnizonach
wojskowych rewje wojskowe. Poza-
tem w Tallinie urządzona będzie u*
roczysta akademja, podczas której
przemawiać będzie główaodowodzą-
cy generał Laidoner.

Kronika teiegraficzna
** Japończycy gromadzą większe siły

wojskowe w okolicach jeziora Buir-Nor, na

granicy Mongolji Zewnętrznej.
* Hydroplan bandlowy, lecący z Rzy-

mu do Zary, wskutek mgły, zawadził w

mieście Rovigno o wieżę kościelną i wpadł

następnie do morza. Piłot i jeden pasażer

zginęli.
** šniežyca, trwająca w Tokio przez

cały wczorajszy dzień, uniemożliwiła zu-

pełnie komunikację miejską.
** Komunistyczny zarząd miejski w

Manzanare (Kastylja), w dwa dni po dor- |

ża z ambon list pasterski arcybisku-
pa Schulte. Kardynał, po ogólniko-
wem stwierdzeniu ciężkiego położe-
nia katolików nadreńskich, wezwał
wiernych do energicznej walki o
szkołę wyznaniową. „Musimy sobie
zdać sprawę, że godzina wykładu re-
ligii tygodniowo nie wystarcza abso-
lutnie, skoro przeważnie inni wykła-
dowcy są bardzo niechętni dlą re-
ligii. w takich warunkach dzieci nie
będą wychowane w duchu katolic- ; odmówili modlitwę, w której złą- wybrzeży Półn. Ameryki,

ozateni księża odczytali wy'jczyli się z modlitwami dotkniętych 4 marynarzy zginęło.kim,”
jaśnienia generalnego wikarjatu ar-

Młodzież katolicka — głosi list
pasterski — ma za sobą tradycje

waniu się do władzy, zakazał pogrzebów

katolickich.
** W departaniencie Sekwany odbędą kilkudziesięciu lat walki z marksiz-

mem, którego teorji Kościół nigdy |
nie uznawał. Na zarzuty o łączności
Kościoła z komunistami nikt sobie,
dotąd na świecie nie pozwolił. |
Wierni mają własne zdanie o tych
aresztowaniach i prawdomówności'

się wybory nowego senatora. „Front Ludo-

wy' wysunął kanGydaturę komunisty —

Clamamus'a.
** Władze chińskie aresztują masowo

studentów, oskarżonych 0 prowadzenie

propagandy komunistycznej w Pekinie.

 prapagandy antykatolickiejj Po od:|  ** Na statku-cysternie „Albert Hill“,

czytaniu tego listu księża z ludem znajdującym się w odległości 200 km. od|—Vjlno, zdobyła drużyna Związku

'zarządzeniami represyjnemi. Niektó- |

wybuchł pożar.

** Wobec niemożności powołania gabi-

MADRYT (Pat). Wiczoraj zwal-
niano w całej Hiszpanii-więźniów
politycznych. \№ Saragossie zwol
niono 230 osób, w tej liczbie kilku
skazanych na smierć, W. Maladze
zwolniono 100 osób, w Sewilli — 17,
z więzienia San-Maguel w Los Re:
jes przewieziono 300 więźniów do
alenc'i, gdzie również będą wypu

szczeni na woiną stopę. 'Uwolnieni

Masaryk nie chce
święta w dzień urodzin
PRAGA (Pat). B. prezydent Ma-

saryk wyraził życzenie, ażeby rzą-
dowe partje koalicyjne, które złożyły
w parlamencie projekt ustawy O
ogłoszeniu 7 marca, dnia urodzin
Masaryka dniem święta narodowego,
projekt ten wycofały. Partje te przy-

 

 
chyliły się do ządania Masaryka i
projekt został zdjęty z porządku

j obrad.

Setki komunistów
na wolności .

z więzień są wszędzie. witani owa
cyjnie przez ludność. Żadnych zajść
przy tem nie było.
MADRYT (Pat). Naskutek. inter:

wencji przywódcy socjalistów Largo
Caballero, komuniści odwołali wy-
znaczone na dziś w Madrycie i na
prowincji demonstracje.

MADRYT (Pat). Grandowie hisz-
pańscy mają zaskarżyć do trybunału
$warancyj konstytucyjnych dekret
rządowy, zawieszający restytucję ich
dóbr. Według wszelkiego prawdo-
podobieństwa, dekret ten rząd wnie-
sie do kortezów, celem uzyskania
jego aprobaty.

BIARRITZ (Pat). Od czasu wy“
borów w Hiszpanji, przybyło tu oko-
ło 100 rodzin hiszpańskich, wśród
których znajdują się hr. de Maura,
b. minister Aumos, pani Chapaprie-
ta, oraz Juan March, b. deputowany
z wysp Balearskich, bankier i finan
sista międzynarodowy. 

Francja nie dopuści do miiltargzacji
Nadrenii

Prasa angielska podaje następu-
jące szczegóły, dotyczące akcji, jaką
poweźmie Francja w razie ponownej
militaryzacji Nadrenji przez Niemcy

/ bowiązaniom.
Gdyby taki wypadek zaszedł,

Francja. nigdy się nań nie zgodzi, pi-
jsze „Daily Mail'. Rząd francuski

| fait accompli' i podejmie  nie-
jzwłocznie kroki celem zapobiegnię-
cia pogwałceniu paktów lokarneń-
skich. Jest to w opinji rządu fran*
cuskiego, najważniejsza ewentual-
ność obecnej chwili. Na wypadek,
gdyby Niemcy zdecydowały się na
formalną _ mililaryzację Nadrenii,
Francją niezwłocznie zwoła Radę
Ligi, celem przedyskutowania faktu
pośwałcenia tych paktów. Jedno-
cześnie minister Flandin odwoła się
do Anglji, Belgii i Włoch, jako sy-
gnatarjuszy tych paktów i rząd fran-
cuski zarządzi niezwłocznie podnie-

W najbliższym czasie nastąpić ma
szereg mianowań na placówkach
dyplomatycznych, gdyż znaczną ich
ilość jest w tej chwili nieobsadzona.
Chodzi tu o placówki w Atenach, w
Budapeszcie (obecny poseł przy
rządzie węgierskim p. Łepkowski
ma być mianowany szefem kance-
larji cywilnej p. Prezydenta Rzeczy
pospolitej), w Waszyngtonie (p. am-
"basador Patek jest chory i na sta-
 
W kolach lotniczych szeroko ko-

zasłużone doświadczalne warsztaty
(RWD) ze strony posła Żyborskiego,
który na posiedzeniu Sejmu posta-
wił warsztatom wiele nieuzasadnio-
nych i nieprawdziwych zarzutów,
przedstawiając jednocześnie  nieści-
słe i tendencyjnie sytuację w pol- mentowana jest napaść na znane i.

sienie francuskiej armji granicznej
do wojennego poziomu i wzmocni
wszystkie fortytikacje wzdłuż linji
ministra Maginot. Gdyby zaś sytu-
acja stała się groźna, to zmobilizuje
„niezwłocznie dwa roczniki rezerwi-
„stów.

Gazeta londyńska nadmienia ро-
zatem, że rząd sowiecki e

<
| wojennego na sumę 10.000.000 4. szt.

 

Akcja pułkownika
de la Rocque

PARYŻ (Pat). Począwszy od
czwartku, Croix de Feu, z polecenia
płk. de la Rocque, odbywa szereg
zebrań w największych salach Pary-
ża, na których płk. de la Rocque
omawia stanowisko organizacji wo”
bec nadchodzących wyborów. Ze-
brań tych ma się odbyć ogółem 12.

 

Zmiany na_placówkach zagranicznych
nowisko to już nie powróci), w Rzy-
mie (ambasador przy rządzie wło-
skim p. Wysocki przyjeżdża do War
szawy i prawdoj ie pozostanie
tu na stałe), w Pradze, wreszcie w
Meksyku wraz z 11-tu państwami
południowej Ameryki, w któ:

; przedstawicielem Polski byt dr. Mer-
dinger, odwołany do centrali z dniem
1 lutego roku bież.

 

Napašč na „RWD“
skim przemyśle lotniczym.

W. kołach lotniczych napaść pos.
Žyborskiego na „RWD” uważana
jest powszechnie za przejaw zakuli-
'sowych rozgrywek, jakie: mają miej-
jsce w polskim przemyśle lotniczym
|z oczywistą szkodą dla rodzimej
' produkcji.

Wyniki marszu narciarskiego Zułów—Wilno
Pierwsze miejsce w pierwszym

|marszu narciarskim szlakiem Żułów

|zaa z Zakopanego, która

pokryła całą trasę, wynoszącą 80

klm., w czasie 8:14,23 sek.
chidiecezji kolońskiej o licznych rzy w czasie tej modlitwy opuszczali | netu koalicyjnego w Grecji, powstanie rząd spole zwycięzców startowali dwaj
aresztowaniach księży i młodzieży ostentacyjnie kościół. | poraparlsmeataray. „znani narciarze Dawidek i Karpiel.

Wze!

Drugie miejsce w ogólnej klasy-
fikacji zajęła drużyna P.W. Leśni-
ków ze Lwowa.

Trzecie miejsce zajęła drużyna
Związku Rezerwistów z Izdebner.

Na 4-em miejscu żnalazło się
, Ognisko wileńskie.
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"Co bedzie po Hitlerze?
pełnienia pierwotnej wiadomości, co dziewać, aby w Niemczech miało

Przed tygodniem mniej
donosiliśmy o poważnej
kancierza Rzeszy, Hitlera.
ta nie schodzi ze szpalt
granicznej.
w

nął się przed kilku
kablogram, że w Berlinie odbyło się

nieliczne zebranie przywódców mi-

litarnych celem naradzenią się, co i

jak zrobić w razie śmierci Hitlera.

W. następnych dniach nie było
żadnego potwierdzenia, ani też uzu-

więcej
chorobie
Sprawa

prasy za”

 

'odzi wiadomości, przesu-|
dniami krótki

zresztą powinno być zrozumiałe.

Hitler jest dzisiaj głową państwa, a
w stosunkach międzynarodowych i

państwowych nie leży alarmowanie
opinji publicznej stanem zdrowia

giowy państwa.
Przeciwnie, wszelkie wiadomości

ukrywa się tak długo, jak można.

Tak było z Marszałkiem Piłsudskim

w Polsce, tak było ostatnio z królem

angielskim, więc mie można się spo-

|

SPOKT
mi i
WARSŁAWA PRZEGRYWA

Ź BUKAKESŁIEM W HOKEJU.

W sobotę wieczorem rozegrany

zosta w bukareszcie mecz hokejo*

wy pomiędzy reprezeniacjami War-

szawy i bukaresziu. Łwycięstwo od-

miosia drużyną iumuńska w stosunku

ZiU. Ubie bramiki padiy w ostatniej
iazie gry. A

Kumuni wygrali zasłużenie, byli

bowiem lepsi technicznie, pozatem

gorowali szyokością i zgraniem. IO

lacy byli wyraźnie przemęczeni po”

drożą.
widzów zebrało się około 800,

a m. in. kolonja polska, cztonkowie
poselstwa i t. d.

MIĘDZYNARODOWY POKAZ JAŻ-

DY FIGURUWEJ W ZABUPANIEM.
W sobotę w Zakopanem w ra-

mach „śnieżnych zapustow', odbył

się pokaz jazay tigurowej na lodzie,

w kiorym z zagranicznyca iyżwiarzy

wzięia udziat znakomita para wie-

denska Lruda Wagner i Fritz Sta-

niek. £ naszych tyzwiarzy na pierw-

sze miejsce wysunęia się czyniąca

osbrzymie posiępy, mistrzyni kolski,

Fopowiczowa, a z panów — Grobert.

W jeżazie parami auże postępy zau”

wożono u warszawskiej pary Cho-

lewska — iheuer oraz u bilorówny

i Kowalewskiego.

MECZ HOKEJOWY NA WODZIE.
W Łodzi oabył się mzcz hokejo-

wy Siąsk — Łóaź, zakończony zwy-

cięstwem Śląska w stosunku 2:0.

Mecz rozegrany został na wodzie w
czasie ulewnego deszczu.

LECHJA — CZARNI 2:1.
W. niedzielę odbył się we Lwowie

mecz hokejowy pomiędzy Czarnymi
i Lechją. Wygreia drużyna Lechii w

stosunku 2:1 (2.0, 0:0, 0:0). Bramki

dla Lechji zdobyli Trusz i Demkow-
ski, dla Czarnych Jałowy.

ZAKOŃCZENIE ZIMOWYCH  Mi-
STRZOSTW LEKKOATLETYCZ-

NYCH POLSKL
W niedzielę zakończyły się w

Przemyślu zimowe mistrzostwa lek-
koatletyczne Polski. Wyniki drugie-
go dnia zawodów przedstawiają się
następująco:

* Skoki wdal z miejsca pań: 1) Waj-
sówna — 2,38 m.

Skok wdal z rozbiegiem: 1) Pław-
czyk —'6,69,5 m. | :

KONKUKS SKOKOW NA ККОКМ

W niedzieię odbył się na skoczni

na Krokwi konxurs skoków,ao któ"

rego stangio osvio 20 zawodników.

bawiący już częsciowo w Łakopa-

nem olimpijczycy udziaiu w Konkur-

sie nie wzięli z powodu nie nadejścia

do Łakopanego odprawianego jesz-

cze na cie w Arakowie sprzętu spor”

towego. Warunki na ssoczni cięż”

kie, aiatego też skakano z ograni-

‚ схоперо rozbiegu. dilny wiatri śnie-

życa utrudniaty zawodnikom lot w

j powietrzu, co gloziio nawet pewnem

|niebezpieczeńsywem, w nasiępstwie

|czego nie urządzono trzeciej serji:

skoków. W wynikn klasytikacji:
1j bochenek Jan (Wisia) skoki 49

1 51 metr;
2) Seratin Roman (Sokół) skoki

47 i 49 metr.;
3) Stowik Michał (Wisła) skoki

43 i 51,
4) Lawidek Jan (SWPTT) skoki

44 į 49,
5) Sitarz Jozei (Wisla) skoki 40

i 42 m.

WARTA ZWYCIĘŻA SKODĘ 9:7.
i W Warszawie, w wypełnionym
jdo ostatniego miejsca gmachu cyrku,

rozegrany został w niedzielę mecz

bokserski o drużynowe mistrzostwo

Poski pomiędzy poznańską Wartą

a Skodą. Zwyciężyła w ogólnej
punktacji Warta w stosunku 9:7.
Warta wygrała jedynie dzięki błęd-
nym orzeczeniom sędziów.

Z przebiegu walk wynika, że wy”
nik remisowy bardziejby odpowiadał
stosunkowi sił.
W wadze muszej Warta zdobywa

pierwsze 2 punkty przez Kozioika,
który pokonał na punkty dobrze za-
powiadającego się Adamczyka.

W) wadze koguciej Sobkowiakowi
przyznano remis z Czortkiem (Sko-
da). Po pierwsżej rundzie wyrówna-
nej, Czortek miał wyraźną przewagę
w 2-ej i 3-ej, a w ostatniej |ko-
wiak z trudem utrzymywał się na
nogach. Orzeczenie sędziów, przy-
znające remis Sobkowiakowi, mimo
bezapelacymej przewagi Czontka,
wywołało niestychaną wrzawę i bu-
rzę na widowni. Mecz został nawet
przez pewien czas przerwany i
|wznowiony po uspokojeniu się pu-

bliczności.
| W] wadze piórkowej Kozłowski
; (Skoda) wygrał przez techniczny kio,
|w drugiej rundzie z Rogalskim. W
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Sztafeta 3800 mi: 1) Pogoń,pierwszej rundzie Rogalski znalazł
Lwów ' (Moskal, Korzeniowski, Ku- się na ch do 5-ciu, w 2-ej run-

charski), w czasie 6:32:2,2; 2) AZS dzie Kozłowski uderza Rogalskiego -

Warszawa 6:40:6. w oko tak silnie, że wywołuje krwo-

być inaczej.
Dlatego też ani wtedy, ani do tej

pory niema potwierdzenia wiado-

mości o naradach na wypadek śmier-
ci Hitlera.

Faktem jest, że Hitler cierpi na

gardło. Co to za cierpienie — wie
tylko najbliższe otoczenie, aledoleg-

liwość musi być złośliwa, ponieważ

Hitler już b. rzadko przemawia, na-

tomiast często wyjeżdża ma odpo-

czynek. Właśnie ta okoliczność czy”
ni, že wiadomość o tajnej naradzie

| może być prawdziwa, bo w tych wa-

|runkach narada taina mogła mieć

miejsce i że przywódcy miiitarni Nie-
miec mogli zastanawiać się nad py-

taniem co będzie po:Hitlerze?

Fowiadają też, że w razie zgonu

Hitlera, Niemcami będzie rządził

triumwirat, a jakiś książę pruski bę

dzie tylko figurantem. To znaczy

będzie się nazywało, że niby to on

jest głową państwa, lecz naprawdę
rządzić będzie państwem triumiwirat

w osobach generała Goeringa, Ru-

doipha Hessa i ministra Wilhelma

Fricka.
"Trudno przewidzieć, co się sta

nie w Niemczech w razie śmierci
Hitlera, J

Zjazd młedych prawników
w Warszawie

Z okazji 20-lecia Koła Prawni-

ków uniwersytetu w Warszawie roz-

począł się zjazd koleżeński młodych

prawników z wszystkich wyższych
uczelni polskich.

Przybyłych gości powitał
Kubiak, prezes warszawskiego

Następnie przemówił prof. dr.

facz, długoletni kurator, jako o

p. St.
koła.
Ra-

ny przedstawiciel władz akademic-| ogėlnopo

kich i Pierwszego
dnia wygłosiii referaty
ski ze Lwowa n. t. „
studjów prawniczych w Polsce",
Sikora i z Krakowa n. t. „Pracy or-

ganizacyj prawniczych”, oraz p. Fr.

opiekun koła.

ficjal- | Koła Prawników oraz

Przytarski z Poznania n. t. „Praca

zawodowa prawnika”. Po reteratach

toczyłą się ożywiona dyskusja.

Dalszy ciąś uroczystości obejmu-

je wycieczkę do urzędu centrali

służby śledczej i muzeum policji, re-

ferat p. T. Orlewicza z Warszawy n.

lt „Rola prawnika w państwie”, bal
w niedzielę

lski turniej krasomówczy.

W. uroczystościach  20-lecia i

p.: Skubiej-| Zjeździe biorą m. in. udział prezes

E rai Kola Prawników i Ekonomistów U
p.iP. w Poznaniu p. Zygmunt Celichow-

ski i członek zarządu p. Franciszek

Przytarski.

0 krzyż na politechnice Ioowskiej
Polska młodzież, studjująca na

politechnice lwowskiej, wystosowa”

ła w styczniu rb, ćo senaiu uczelni
poniższą petycję.

Polska młodzież technicka, w o-
gromnej większości prawdziwie,

głęboko katolicka, uznaje i czci jako

symbol swej wiary wizerunek Ukrzy-

żowanego — krzyż św. symbol ten,

przypominający jej przynależność do

Kościoła, pragnie widzieć wszędzie

EEG EZ LL RZE с й

Nowa-Wiiejka przy Obozie
Karodowym

W niedzielę, dn. 23 b. m. w

Nowo-Wilejce odbyło się Zgroma-

dzenie publiczne w nowym lokalu

Stronnictwa Narodowego, na kiórem

przemawiali kol. Edward Zienkie-

wicz na temat',„Žydzi a masonerja“,

Dre aiti S SNOO

 Margines
Pan minister na cenzurowanem.

Na tle działalności osławionych

już biur personalnych po minister”
stwach, zdarzył się — jak donosi
„Il, Kurj. Codz.' — następujący wy-
padek: ‚ 2

„Jeden z miaisirów, poważny uczońy i

urzędnik państwowy, po nominacji na mi-

nistra, zapragnął dowiedzieć się, jak wy-

gląda jego dawna lista kwalifikacyjna. w

tym celu udał się do szefa biura personal-

nego i polecił pokazać sobie swą listę kwa-

lifikacyjną. Po ujrzeniu jej, aż się chwycił

za głowę. Oto stało tam wyraźnie czarno

na białem: „Był przeciwnikiem reformy u-

miwersyteckiej, protestował przeciw Brze-

ściowi, protestował przeciw Berezie”. Co

sobie pomyśli pan minister i co sobie po-

myślał pan szei wydziału personalnego- —

Podobno szef wydziału personalnego już

tym szefem nie jest.
Czy-to prawda, niewiadomo — może

to zwyczajna plotka?”.

Jak donosi „Pielgrzym, wycho*
dzący w Pelplinie, chodzi tu o mini-
stra Świętosławskiego, który podpi-
sai swego czasu odezwę przeciw

Brześciowi i popełnił inne zarzucane
mu w liście kwalifikacyjnej akty w święta. '7 protokułów sporządzo”jżacy”.
„nieblagonadiožnošci“.

Literackie „wykwintnisie"
„Kurjer Poranny“ pisze:
K, Irzykowski w pewnym artykule

!

oraz kol. Waldemar Olszewski —
„Żydzi i bolszewizm“. Sala była
przepełniona publicznością, która
gorąco oklaskiwała przemówienia.
Wśród publiczności byli marksiści,

"ktėrzy, zdruzgotani siłą dowodów,
| stawiających ich zapatrywania w
ciemnym świetle, nie zabrali głosu
w dyskusji, która wywiązała się po
przemiówieniach, a nawet niektórzy
z nich (wyrażali) głośno przyznawali

się w podniosłym nastroju.

Kronika
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno z opadami w

postaci deszczu na południu, zachodzie i

w środku kraju, a śniegu w dzielnicach

wschodnich i północnych.

W Wileiskiem i na Polesiu jeszcze

mroźno, w pozostaiych okolicach, po noc-

nych przymirozkach, dniem odwilż.

* Umiarkowane wiatry ' południowo-

wschodnie i wschodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej

odbędzie się we czwartek, dn. 27-go

 
lutego. Na porządku dziennym znaj-

duje się między innemi sprawozda-

nie Komisji Rewizyjnej, które nie-
wątpliwie wywoła dyskusję.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Walka z potajemnym handlem

no w ciągu dnia wczorajszego Za

rację mówcom. Zebranie zakończyło;
W.0.|

tam, gdzie spędza większą część

swego czasu, $uzic nietyiko. ma się

ksziałcić, ale i wychowywać w du:

chu katolickim, ma jednostki poży-

teczne dla narodu i państwa.

„Obecny brak krzyża na poli-

technice Lwowskiej odczuwa mło-

dzież jako wielką krzywdę, której w

żaden sposób nie da się usprawiedli-

wić względami kurtuazji wobec nie-

chrześcijańskiej munie;szości, obowią-

zanej także w Polsce do podporząd-

kowania się większości obywateli w

sprawach, w których ustępstwo nie

|dą się pogodzić z honorem Polaka-

chrześcijanina.

| „2 tych powodów podpisana mio-

(dzież uprasza o zawieszenie krzyża

we wszystkich salach reprezentacyj-

| nych, wykiadowych i rysunkowych

uczeni”.

  

56 miijonow Zł. —

haraczu rytuainego
CZYTAJCIE W TYGODNIKU

„WIELKA PULSKA*
Narodowy organ walki

cena i0 groszy

Nr.5.

wiieńska:
zentanta Bratniej Pomocy weszli
przedstawiciele Akademickiej Soda-
licji mięskiej i żeńskie, Luventus

Christiana, Koła Misyjnego i Odro-
dzenia.

W. celu informowania się o prze-

biegu akcji organizacyjnej Komitet
posianowii urządzać zebrania co

dwa tygodnie.
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' Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku mowy, 8(62)

inumer tygodnika literacko - arty-

stycznego „krosto z Mostu*, który

przynosi na czele przejmujący arty-
kuł Jana Wiktora o tępieniu pol-

skości na Śląsku Opolskim pt. „Krzy*

M. K. Dziewanowski daje

sylwetkę Bainville'a, A. Mikuio

 
(uprawianie polajemnego handlu w|pisze o ostatniej książce Huxleya, K.

„niedzielę. Kupcy zostaną pociągnięci| Pruszyński w artykule pt. „Satyra

|do surowej odpowiedzialności kar-|w tylnej straży” zwracą uwagę na

nej. (h) zanik odwagi wśród dzisiejszych sa-

— Uwadze płatników podatku„Pionu” zmylił się w jakiejś cylacie: Obe-|
Bieg 50 m. przez płotki: 1) Noe

(Pogoń Lwów) 7:4; 2] Oszast (Cra-|
„covia) 7:5; 3) Pławczyk. (AZS War-
szawa); 4) Wieczorek (Śmigły).

Bieg 50 m. przez płotki dla pań:
1) Freiwaldówna 8:3.

Skok wzwyż: 1) Pławczyk 1,83,5.
500 m. pań: 1) Lubiczówna (AZS

Poznań) 1:29,5.
Rzut kulą: 1) Praski 12,40.
Skok o tyczce: 1) Zakrzewiski

(Polonja Bydgoszcz) 3,40; 2) Pław-
czyk (AZS Waiszawa) 3,40.

Skok w dal pań z rozbiegu: 1)
Lubiczówna 4,96

50 m. panów: 1) Śliwak (Sokół,
Macierz Lwów) 6,1.

50 m. pań: 1) Batiukówna 7 sek.
‚ 3000 m. panow: 1) Kucharski (Po-

goń. Lwów), w czasie 8:48,7; 2) Kra-
mek .(Gdynia) -9:05.-

Sztafeta 650 m.: 1) Pogoń Lwów
w składzie: Orlewicz, Maksymowicz,
Mrozek, Drużbiak, Panas i Niemiec
w czasie 40,4; 2) Cracovia 41,4.

* Ogólna punkiacja zawodów przed-
stawia się następująco:

Konkurencja panów.

tok. Sędzia oczywiście przerwał na*
tychmiast walkę.

| | W wadze lekkiej.Kajnarowi przy-
znano zwycięstwo nad Bąkowskim.
W półśredniej Seweryniak (Sko-

da) wygrał przez techniczny k. d. w
trzeciej rundzie z Vogtem. Począt-
kowo ogjoszono wallkower dla Se-
weryniaka z powodu spóźnienia się
Vogła. Na protest Warty. postano-
wiono jednak waikę doprowadzić do
skutku. Seweryniak miał przez cały
jczas dużą przewaśę nad ambitnym
przeciwnikiem.
W średniej Matuszewski (S) wy-

гума na punkty z Florysiakiem.
alka była bardzo zacięta przez

wszystkie cztery rundy.
W wadze półciężkiej Szymura

bije Pisarskiego nieznacznie na
punkty. Pisarski, dobry technicznie,
walczy bardzo ostrożnie.
W wadze ciężkiej Piłat znokauto-

wał w trzeciej rundzie Garsteckiego.
Pierwsza i druga runda wykazała ra-
czej lekką przewagę Garsteckiego.
Pod koniec drugiej rundy Garstecki,
trafiony ciosem Piłata, idzie ną des-

i
i

 
- 1) Pógoń Lwów 38,5 pkt., 2) AZS|rywa walkę. W. trzeciej rundzie no-|

Warszawa 28 pkt.,. 3) Cracovia 16
pkt. 4) AZS Lwów 7,5 pkt., 5) So-|
kół Macierz Lwów 7 pkt., 6) WKS
Grudziądz 5 pkt, 7) Polonia Byd-
goszcz 4 pkt.

Konkurencja pań,
1) Sokół Łódź 14 pkt, 2) AZS

Warszawa, 3) AZS Poznań.

| wy cios Piłata zwala go na ziemię.
Garstecki po tym ciosie był przez
długi czas nieprzytominy. gh

Sędziował na ringu niezdecydo-
wanie p. Wende z Katowic.

Mecz ten zadecydował. o. osta-
tecznem zdobyciu tytułu mistrza
|Polski przez Wartę.

 

tyryków, A. Junosza'Gzowski daje

szło to wileński dwutygodnik „Poprostu”, dochodowego. 29 b. m. muja ostatni barwny reportaż pt. „Na prowinci”.

które rąbnęło ostro: „To jest — napisało — jermin składania zeznań o dochodzie W dziale poezji przynosi numer wier

świństwo”. Dalej zaś dodało o  „fałszer-

stwie” i o „ordynarnem świństwie”.

W numerze siódmym „Pionu“ wyjaśnia

sprawę i prostuje swą omyłkę Irzykowski,

Ale tu nie kres. Bo do sporu zapragnęła

wkroczyć redakcja  „Pionu”.

więc przedewszystkiem  niewytworny

wileńskiego dwutygodniczka, napomknęła'o

„ordynarnošci“. Poczem najspokojniej  za-

kończyła wywód riemieckiem  powiedze-

niem, które w  tłomaczeniu brzmi, że:...

świmi wszystko wycaje się świńskie”.
No! no! +

Że krwiste, gwałtowne, burzliwe i mło-

de „Poprostu* nie hamuje się w słowach,

to nie powinno zaskoczyć nikogo, ale żeby

eminencja  „Pionu“  akademicko-minister-

sko-profesorski „Pion”..

Nol nol

Zmiana na stanowisku
wojewody 'poleskiego

„Prasa warszawska donosi, że w

ki, podnosi się z trudem i gong prze- najbliższym czasie ustąpić ma zesta-

nowiska wojewody poleskiego płk.
Kostek-Biernacki. Ohejmie on. sta-
nowisko dowódcy Straży Granicznej
po płk. Jurze-Gorzechowskim.

„ Urząd -wojewody. poleskiego ob-
jąć ma dotychczasowy naczelnik wy-
działu narodowościowego. min. spraw
wewnętrznych, p. Suchenek - Su-
checki, :

Wydrwila

ton |

za rok 1935 tym płatnikom, których
"dochód nie przekroczył sumy 1.500
złotych rocznie i którzy nie prowa-
dzą prawidłowych ksiąg  handlo-
wych. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
‘ — Pielgrzymka polskiej mło-
"dzieży akademickiej na Jasną Górę.
W dniu 21 b. m. w lokalu Bratniej
Pomocy Pol. Mł, Akad, odbyło się
„zebranie przedstawicieli organizacyj
akademickich w sprawie urządzenia
ielgrzymki ogólno-akademickiej na

Jasną Górę, zainicjowanej. ongiś
przez śp. ks. Dr. Rektora Szerejnica.

Kwestja została poruszona na
zjeździe prezesów Bratnich Pomocy
w dn. 24 stycznia br. w Krakowie,
gdzie postanowiono urządzić piel-
grzymikę polskiej młodzieży akade-
mickiej ze wszystkich środowisk w
dniu 3 maja,.jako w dniu święta na-
rodowego, celem _ złożenia hołdu
Najjaśniejszej Matce i Królowej Ko-
rony Polskiej.

Jednakże. w porozumieniu z
władzami kościelnemi przesunięto
ten termin.na dzień 17-g0 maja b. r.

Zorganizowaniem pielgrzymki. na
terenie U, S. B. zajęła się Br. Pom.
Pol. Mł. Akad. i w tym celu Zarząd
zwołał zebranie, zaszczycone obec-
nością ks. Szwejnica. Dokonano wyboru Komitetu Wy-
konawczego, do którego obok repre-

sze Gałczyńskiego i Pietrkiewicza,
w dziale beletrystyki dalszy ciąg

powieści J. Kisielewskiego. „Po-
wrót”. Numeru dopełnia stały felje-
ton W. Wasiutyńskiego, recenzje,
„„materjaly dotyczące procesu z W

|Sieroszewskim, oraz ciąg dalszy an*
jkiety „Jaką najciekawszą książkę

jprzeczytałem w r. 19357" z odpo-
j wiedziami:. K. Czaplińskiego, M. Du-
lęby, K. Irzykowskiego, J. Kisielew-
skiego, A. Mikułowskiego i J. Wo-
łoszynowskiego.

Ukazały się dwa pierwsze nume-
ry nowego obficie ilustrowanego
miesięcznika pn. „Przyjaciel Psa”.

| Każdy numer, obok części naukowo-
literackiej, zawiera część fachową.
W. specjalnej rubryce udziela się
bezpłatnie wszelkiego rodzaju porad
dotyczących hodowli psa. Pośród
autorów artykułów zwracają uwagę
nazwiska prof. J. St. Bystronia, dr.
Mieczysława Ceny, Marjusza Da-
wna, Mariana Hemara, Aleksandra
Janty-Połczyńskiego, dr. Maksymil-
jana Łabędzia, Kornela Makuszyń:
skiego, Zygmumią Nowakowskiego,
prof. Wacława Roszkowskiego, dr.
Włodzimierza Saleckiego, Magdale-
ny Samozwaniec, Jerzego Strzemię-
Janowskiego.
Cena egzemplarza 50 groszy. Pre-

i numerata kwartalnie zł. 1.20. Admi-
nistracja: Warszawa, Królewska13.

  



OBRONA KRAJU
A GOSPODARSTWO
Onegdaj w Sejmie p. minister spraw

wojskowych zapowiedział zwiększenie

wydatków na obronę kraju. Wskazał

na ogro nnie szybkie tempo wzrostu

zbrojeń w innych krajach, na to, że

Polska pozostanie daleko poza niemi.
(Wyraził nadzieję. że społeczeństwo

zrozumie znaczenie tych ofiar, ich ko-

nieczności,

Że innym krajom daliśmy się wy-
przedzić ; ponad miarę, o tem już do-

brze wszystkim wiadomo. Że ofiary
na obronę kraju są koniecznością, te-

go nikt nie może poddawać w wątpli-

wość. Ale rzeczą „cywilów” jest po-
myśleć nad tem, w jaki sposób uzy-

skać zasoby, potrzebne na zbrojenia;

bodaj, że nietylko rzeczą „cywilów”,

bo i sfery wojskowe to zagadnienie
interesuje.
Dla umysłu, który traktuje nasze

gospodarstwo i finanse w sposób me-

chaniczny, sprawa przedstawia się

dość prosto: oto jakie wprowadzić no-
we podatki i względnie które podatki
podwyższyć. Ale powiedzmy otwar-

cie, że ten czysto fiskalny punkt wi-

dzeria może zawieźć w interesującym
nas przypadku. Ciężarów fiskalnych

nie uda się podwyższać bez końca.
Mają one swoje granice, przed które-

mi staje bezsilnie najmocniejszy nawet

aparat fiskalny.

To juz nie podatkowe zagadnienie.
Dostateczny dopływ zasobów na obro-

nę kraju zależy od stanu naszego go-

spodarstwa. Gdy się nie wzmoże wy-
twórczości, nie ożywi jej, nie pobudzi

przedsiębiorczości, w _ dzisiejszych

warunkach uzyska się niewiele na po-

trzeby wojska, niewiele ponad to, co

obecnie wojsko otrzymuje. To już nie

sprawa ofiarności i gotowości pono”
szenia ciężarów na wojsko; to wielkie

zagadnienie zdolności płatniczej spo-
łeczeństwa.

Jeżeli udział obciążeń publicznych
w rozdziale dochodu społecznego jest

za wielki, a to obecnie już wszyscy
stwierdzają, to w takim razie nowe
obciążenia, którym nie będzie towa-

rzyszył wzrost ogólny tego dochodu,

nie poprawią położenia. Wojsku wtedy

tylko będzie lepiej, dy lepiej będzie
gospodarstwu.

I w tem właśnie tkwi wielkie zna-
czenie „społeczeństwa', do którego
apelował p. minister spraw wojsko-

wych. Jeżeli ma więcej płacić, musi

więcej zarabiać, By więcej zarabiać,

musi więcej wytwarzać. A więc zada-

niem rządu, polityki gospodarczeji fi-
nansowej, jest stworzyć warunki,

dzięki którym $ospodarstwo wyjdzie z

impasu, dzięki którym ruszy z miej-

sca.
P. premjer w swej mowie występo”

wał przeciw pesymistom, którzy nie

chcą widzieć poprawy. Na pesymizm
najlepszem lekarstwem, nie są liczne,

gorące mowy, lecz chłodne cyfry. Ich

wymowa jest najskuteczniejsza. O ile

naprawdę poprawa gospodarcza ist-

nieje, to wówczas, w związku ze

wzrostem obrotów i produkcji, auto-

matycznie wzrastają dochody skar-
bowe. A wtedy już nie trzeba szukać
nowych źródeł podatkowych, wtedy
można pokryć wzmożone potrzeby

wojska bez nowych ofiar.

Odbudowa naszego gospodarstwa, to
fuż nietylko sprawa zwalczania nędzy,
bezrobocia, społecznych trudności; to

również i sprawa obrony kraju. Nie

chodzi tu o to tylko, wiele można w

danej chwili wydobyć z  gospodar-

stwa na cele budżetu wojskowego.

Chodzi o to, by w organiźmie gospo-
darczym, wszechstronnie rozwinię-
tym, działającym sprawnie, istniały re-

zerwy, potrzebne na przypadek wojny.

Wojnę dzisiaj prowadzi cały naród i
prowadzi się ją całem gospodarstwem

narodowem.

Wynika z tego, że już w czasie po”
koju trzeba uruchamiać wszystkie si-
ły narodowego gospodarstwa. Trzeba
usuwać wszelkie przeszkody, które
stoją na drodze jego ekspansji. Nie

tylko przeszkody materjalnej natury. |
Tak jak na wojnie, tak samo i w co-
dziennej walce gospodarczej ogromną  

Do kogo ma zależeć

ziemia w Małopolsce Wschodniej?
W osłatniem swojem przemówieniu

wspomniał p. premjer, iż rząd dołoży
wszelkich starań, aby ruszyć z miejsca
parcelację większej własności i w ten
sposób przyjść z pomocą przeludnio-
nej wsi. Parcelację tę uważa p. prem-
jer za sprawę wyłącznie społeczną,
nie mającą w sobie żadnych elementów
politycznych. Wbrew jednak temu, co
ze strony t. zw sfer sanacyjnych czę-
sto się mówi, w Polsce każda ważniej-
sza kwestja społeczna jest równocześ-
nie sprawą polityczną pierwszorzęd-
nej wagi. To samo jest ze sprawą
własności ziemi, którą zamierzamy
rozpatrzeć w tym artykule na odcinku
Małopolski Środkowej i Wschodniej.
Na tem terytorjum ziemia należy do

chłopów ruskich i polskich, oraz do
większych właścicieli ziemskich
przedewszystkietm Polaków i Ży-
dów, a w nielicznych wypad-
kach także do Rusinów.

Żadnej statystyki narodowościowej
właścicieli ziemskich niema i stąd u-

i chodzi często uwagi publicznej fakt,
iż wśród właścicieli większych gospo-
darstw jest dużo Żydów. W niektó-
rych powiatach w ich rękach jest na-
wet 1/4 do 1/3 dworów. Powszechnie
także wiadomo, że w Karpatach należy
do Żydów wiele połonin, stanowiących
(lawniej własność huculską.

Żydzi już parę lat temu wszczęli
usiłowania zagarnięcia w swoje' ręce
planowo pewnych obszarów ziemi w
celu przeprowadzenia na nich swoje;
kolonizacji. W wielu miejscowoś-
ciach powstały fermy żydowskie, pro-
wadzone sposobem _ kolektywnym, a
mające na celu wykształcenie przysz-
łych rolników palestyńskich. Palesty-
na jest jednak w tym wypadku tylko
parawanem dla akcji osadzenia części
Żydów na roli w Polsce. Najlepszy do-
wód, iż powstało w Polsce wiele to-
warzystw, grupujących Żydów właś-
cicieli gospodarstw wiejskich, m. in
w Stanisławowie, że te towarzystwa
pracują, prowadzą akcję propagando-
wą, odbywają zjazdy, gromadzą fun-
dusze, Nie bez znaczenia d'a tej spra-
wy jest fakt, że ogólne kierownictwo
żydowskie postanowiło „zbiórkę fun-
duszów w całymświeciena dwa cele:
emiśrację Żydów z Niemiec į utrzy-
manie ich w Polsce, W każdym jed-

 

 

„nak razie„sądzimy, ;że czyprędzej,czy
później ziemia, którą Żydzi wPoleca”
posiadająi jeszcze będą posiadać, zo-
stanie im odebrana i przejdzie w rę-
ce chłopów, niestety nie zawsze pol-
skich na naszym terenie. Należy się
obawiać że w wielu wypadkach ży:
dowskie pośrednictwo nie wyjdzie
nam na zdrowie.
Nigdy nie ofbierzemy . tej - ziemi

polskiej, która dostanie się chłopu
1uskiemu, chyba razem z tym chło-
pom. Ta ostatnia możlwość jest
jednak narazie tak daleka i niereal-
na, że jest naszym obowiązkiem dbać o
to, by przy odbywającej się zmianie
ustroju rolnego jak najwięcej ziemi do.
stał chłop polski i to zarówno miej-
scowy jak i z Małopolski Zachodniej,
ewentualnie z innych przeludnionych
okolic Polski,
Od czasu zawarcia ugody przez

„Undo'* ze sanacją koła ukraińskie ob-
jawiają niezwykłe apetyty na ziemię
polską na naszym terenie. Pos. Ba-
ran oblicza zapas ziemi na parzelację
w województwie tarnopolskiem na
90.000 ha i domaga się jej wyłącznie
dla ludności ruskiej, Równocześnie
prasa ukraińska rózpisuje się—zwłasz.
cza z okazji oświadczenia premjera
Kościałkowskiego — o przeludnieniu
wsi w Małopolsce Wschodniej i o tem,
ile ziemi już sprowadzeni z Zachodu
chłopi polscynabyli _Argumenty te
nie wytrzymują jednak krytyki, W
wojewóllztwach  krakowskiem i kie-
leckiem przeludnienie jest o wiele

większe
Od powstania państwa polskiego do

1. VIII. 1933 rozparcelowano w woje-
wództwach Iwowskiem, stanistawow-
skiem i tarnopolskiem ogółem: 287.007
ha między 145.685 nabywców. Jak z
proporcji cyfr wynika lwia część par-
celacj: była parcelacją t. zw. sąsiedz-
ką, gdyż nowych osad hektarowych
przecież nie tworzono. Trzeba też od-
liczyć coś na czysto polskie powiaty
województwa lwowskiego i na miejsco-
wą ludność Małopolski Wschodniej,
która tylko w imaginacj: terorystów z
O. U. N. należy do kategorji osad-
ników. |
Ą wreszcie wszyscy w Małopolsce

Wschodniej. wiedzą, że-od 10 lat co” |-
najmniej nikt nie stawia najmniejszych  

przeszkód w kupowaniu ziemi dwor”
skiej przez chłopów Rusinów. W r.
1927 zakazano Urzędom Ziemskim
prowadzenia narodowościowej sta”
tystyki nowonabywców parcel grum-
towych. Chłopi ruscy kupili tyle zie”
mina ile ich stać było finansowoi
tylko kryzys cen produktów rolni-
czych zahamował nieco żywiołowy
proces dobrowolnej parcelacji w Ma*
łopolsce Wschodniej.
„Trzeba raz wreszcie skończyć z

legendą, iż Małopolska Wschodnia
była terenem jakiejś masowej pol-
skiej kolonizacji z Zachodu w latach
powojennych, Ta kolonizacja, która
odbywała się naprawdę, miała bardzo
niewielkie rozmiary i prowadzona by"
ła niedbale, niekiedy wprost fatalnie,
Dość powiedzieć że bardzo liczni sto”
sunkowo osadnicy dotychczas nie ma-
ją kontraktów i zmuszeni są do do"
płat nawet po latach dziesięciu od
zapłacenia  umówionej ceny kupna.
Przy tym skandalicznym niekiedy spo-
sobie osadnictwa nie można, się dziwić,
że duża część osadników sprzedała
swoje: grunty Rusinom i wrówiła na za-
chód

Odpowiedzialne czynniki polskie
powinny też wziąć pod uwagę, że nie
jest rzeczą obojętną, do kogo będą na”
leżeć bogactwa kopalniane Małopol-
ski Wschodniej. Ta strona kwestji a-
grarnej powina znaleźć zrozumienie w
społeczeństwie wszystkich dzielnic
Polski, Na terenie Małopolski Środko*
wej — w powiatach leskim i sąsied-
nich na wschód — powstaje w tych
dniach nowe zagłębie naftowe, Ukra*
ińskie spółki prowadzą szeroką akcję
propagandową i zbierania kapitałów.
Również wtych dniach powstaje no-
wy ośrodek przemysłowy w Sambor"
skiem, gdzie odkryto obfite złoża ru-
dy żelaznej, We wschodnich Karpa"
tach odkryto niedawno mangan „a na
Podolu są przecież możliwości wyde-
bywania fosforytów. Dodajmy do tego
bardzo bogate zagłębie soli potaso”
wych w kałuskiem, soli kuchennej w
bardzo wielu miejscowościach, węśla
brunatnego, wosku, gazów ziemnych i
będziemy mieli obraz tego, czem jest
dla nas posiadanie ziemi w Małopol-
sce Wschodniej. с

OBSERWATOR
SDATA

Rośliny PUDER ABARIDvpickszacerę

 

INSTRUKTORZY OŚWIATOWI PRZY „ROBOCIE""...
Około sprawy państwowych in-

struktorów oświatowych było niedaw-
no trochę hałasu spowodu grożącej re-
dukcji budżetu ministerstwa W. R i
O. P. w dziale oświaty pozaszkolnej,
Wiadomo, że przeciwko tej nowej
„władzy” występuje przedewszyst-
kiem samo Sasoyeislsi mo) Biadają
nad ten instruktorzy w wydawanym
miesięczniku p. n. Praca oświatowa”
pod redakcjąAntoniego Konewki, mi-
nisterjalnego wizytatora oświaty po-
zaszkolnej,inawołują „ku Pa;2
bo państwowi instruktorzy o. p.,
członkowie Związku żon
Polskiego „a nawet jego działacze or”
ganizacyjni, kiórzy w żadnym razie nie
mogą stanąć merytorycznie w sprzecz-
ności z zasadami wytycznemi swej or-
ganizacji'.Wytyczne społeczne Związ-
ku N. P., który „należy do czynników
społecznie postępowych”, są po
wszzchnie znane,

Nie  zajmowalibyśmy się temi
„kłótniami w rodzinie”, gdyby nie
szkodliwość „roboty” instruktorów
wśród ludu. Oto przykład z terenu
chełmskiego według sprawozdania z
zebrania prawie całej wsi w Żalinie,
podanego przez„Maly Dziennik* (w
n. 50 z 20.II b. r). Instruktor, p. Trę-
doła, tak przemaw.ai do ludu:

„Jesteście bizdni, kryzys wszystkich
cišnieį rzygniala, a staniecie się jesz-
cze biedniejszymi, dopóki istnieć będą
u Was; kościoły katolickiei katoliccy
księża, bo oni właśnie są przyczyną
dzisiejszego kryzysuibiedy, Dopóki z
nimi nie skończycie, nie Spee
się ani szczęścia, ani dobrobytu'..
Taką działalność rozwija ten wa

instruktor państwowy, któryinnym ra-
zem na kursie młodzieży wiejskiej w
Chełmie zachwalał ustrój bolszewicki
w Rosji, gdzie „dawno już zamieniono
kościoły (świątynie) na bibljoteki o-
światowe, a krzyżeprzydrożne zamie-
niono na kołki do płotów i jest do-
brze”.
Do czego taka robota prowadzi,

wiemy, bo znamy z Rosji ten ton i te

ać przez pana instruktoraużywa-
ne. Tam, obok duchowieństwa w je-
dnej linii stawiano także... cara, U nas
sie władzy nie rusza „ale to do jedne-
go prowadzi. Wiemy, że obałamuco-
ny lud wyrżtął i jednych i drugich a
nie oszczędził potem — i to ważne —
swoich „instrustorów”, a to zapewne
dlatego, że nieprzyszło ani szczęście,
ani dobrobyt... J4AP)

ннн

„Nie płacimy podatku państwowego”
„Kur, Polski” cytuje list, w którym

pewna szkoła rzemieślniczo-przemy”

słowa zwraca się o udzielenie jej za-
mówień.

„Produkcja! nasza — czytamy w tym

liście — sięga 1 miljona złotych rocznie. O-

prócz uczniów pracują w szkole bezrobotni

absolwenci Szkoły. Wszelkie świadczenia

socjalne szkoła opłaca (corocznie około

36,000 zł.). Nie płacimy jedynie podatku

państwowego, ale całkowity zysk przekra-

czający wielokrotnie podatki, przelewamy

na utrzymanie Szkoły, zakup nowych obra-

biarek oraz utrzymanie bursy i dożywia-

nie” .

Naležy się cieszyč z rozwoju szkoly,
jednak „Kur. Polski” ma rację, zwra-
cając uwagę że nie płacenie podat-
ków państwowych i korzystanie z

bezpłatnej pracy uczniów stwarzają z

 
niej przedsiębiorstwo uprzywilejowa”|
ne, konkurujące. z zakładami prywat: |
nemi z szansami lepszemi.niż tamte.
Jak znależć wyjście z tych trudności,
bez szkody dla rozwoju szkół, utrzy”

wagę mają pierwiastki psychiczne, u-

czucia i przekonania najszerszych

warstw narodu Rozwój gospodar-
stwa zależy i od dobrego programu
gospodarczego, i od warunków praw-
nych życia społecznego i od politycz-

nego systemu rządzenia. O tem ci
wszyscy powinni wiedzieć, na których  ciąży odpowiedzialność za losy kraju.

Nie można o społeczeństwie pamię-

tać tylko wtedy, gdy się je wzywa do

ofiar, a pozatem traktować je jako cie-

mną plastyczną masę, którą urabia

się tylko przymusem.

R. RYBARSKI
 

|

mujących się i rozwijających się swą
produkcją,

wTrzeba — pisze p. Bernadzikiewicz w
„Kur. Pol" — albo dokładnie rozgraniczyć
produkcje prywatnych zakładów przemy-

słowych i warsztatów szkolnych, albo też
przeprowadzić całkowite zrównanie ich sy-

tuacji i warunków pracy, a więc przede

wszystkiem pod względem obciążeńpublicz-
nych.

Przyznajemy, iż to drugie rozwiązanie
wydaje się nam i bardziej proste i bardziej
realne,"
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PRZEGLAD PPASY
* TRUDNOŚĆ EMIGRACJI

ŻYDOWSKIEJ

P. Hirschorn bierze — lub uda'e že
bierze — bardzo serjo wywody p. Pe
Rostworowskiego i Radziwiłła o po”
trzebie emigracji miljona Żydów z
Polski, Ten miljon zbytecznych Žy-
dów znalazł się kiedyś w jednej z mów
posła Grynbauma, dzisiaj szefa depar"
tamentu imigracyjnego w Agencji Žy-
dowskiej w Jerozolimie. P. Hirschorn,
który stale głosi tezę, že wszyscy Žy“
dzi są potrzebni w Polsce (gdyž tworzą
masę konsumentów), nie może tego
miljona darować p. Grynbaumowi:
Tłumaczy dzisiaj w „Nasz. Przeglą*
dzie”, że
„Był to jeden z lapsusów p. Grynbauma

który mu się zresztą wyrwał — w najlepszej
intencji, Powiedział to na wiecu propagan-
dowym w Ameryce, celem zachęcenia Ży-
dów do złożenia większych datków na
rzecz wychodźctwa do Palestyny.

1241    

Wątpimy, czy p. Grynbaum, szcze”
ry 6jonista, uważa swoje oświadcze”
nie tylko za łapsus. Pisał przecież w›
„Momencie“ Narody nie mogą nas
znieść, My zakażamypowietrze, jaka
naród chory. Prawdziwy sjonista mu*
si uznać współżycie Żydów wśród
nowoczesnych narodów za niemożliwe
i emigrację ich za konieczną.

P. Hirschorn przedstawia obszernie
trudności dla emigracji Żydów, które
polegają: 1) na braku pieniędzyi 2) na
braku państw któreby nową ludność
przyjąć chciały. Odpowiemy mu krót:
ko: Jeśli Żydzi chcą na emigracji zro*
bić interes, to — oczywiście trudno”
ści okażą się duże. W takim razie je”
dynym dla nich interesem jest — po”
zostąć w Polsce, W tem jednak p» esa
problem (podobnie jak w Niemczech),
że Żydzi niemają wyboru. Muszą przy
pomocy swych zagranicznych finan"
sistów i protektorów szukać terenów
imigracji, i to m. in. także terenów nie"
skolonizowanych, które chętnie przyj*
muia przybyszów Robotnik nolski e”
migruje na jeszcze większe ryzyko . na
poniewierkę.

Rozumowanie p. Hirschorna: „trud-
no znaleźć kapitałyinowe tereny,więc
pozostaniemy w Polsce”, winno ustą*
pić innemu: „musimy znaleźć ' kapi-
tały i nowe tereny, bo w Polsce pozo”
stać nie możemy'. Wtedy znajdą się
kapitały i tereny,

„AUTORYTET POLSKI NA
ZACHODZIE"

godniku młodzieży enpeerow=
a Wocobiała” (Toruń, 23 lutego)

znajdujemy korespondencję paryską
Civisa, traktującą o upadku au-
torytetu Polski zagranicą. Autorem
jest dziennikarz, „przebywający od
wielu lat we Francji w charakterze.
stałego korespondenta pism polskich i
posiadający pierwszorzędne stosunki
w zagranicznych kołachpolitycznych
i dyplomatycznych”. Po werwie pió*
ra, po obrazowościi żywości wywo*
dów — poznajemy autora. Lecz do-
mysł pozostawiamy — dla siebie.
Ówp. Civis przedstawia najpierw
„Niagarę klęsk, rejestrowaną codzien=
nie w archiwach dyplomatycznych ul.
Wierzbowej”. Wymienia właściwie
tylko jedną klęskę i o niej szeroko się
rozpisuje, Jest nią zignorowanie gen.
Sosnkowskiego w Londynie i Paryżu
podczas dyskusyj dyplomatycznych z
okazji zjazdu królówji dyplomatów na
pośrzeb Jerzego V. P. Civis opowia*
da, jak Edward VIII przez blisko go=
dzinę konferował z Litwinowem, jak
wyróżniano Tuchaczewskiegoi jak

„organizując bezpieczeństwo Europy prze-
ciwko Niemcom —- ani król Edward, ani
pac Baldwin, ani min. Eden, ani żaden
ulawy pies angielski nie uważał za wskaza

ne naradzić się z delegatami polskimi, na=*
wet tak szczęśliwie dobranymi, jakgene
Sosnkowski i amb. Skirmunt.

Trzeba się zastrzec przeciw takie”
mu, delikatnie mówiąc, zbyt wiele sug-
śerującemu przedstawieniu rzeczy. |

| „Jota w jotę” to samo miało spot-
, kać gen. Sosnkowskiego w Paryżu,
! gdzie „radca Miihlstein napróżno wy*
i czekiwał dzwonka telefonicznego z
| Quai d'Orsay". Tu p. Civis swą
| skłonnością do jaskrawych  obra-
| zów złą wyrządza przysługę Oy
"jaźni polsko - francuskiej, gdyż
gen. Sosnkowski jako jeden z twór*
ców konwencjiwojskowej, zwolennik
sojuszu z Francją i wysoki dostojnik
Legii Honorowej mógłby zostać k a ż-

„dej chwili przyjętym przez każde-
1ls o dygnitarza Francji, gdyby objawił
i życzenie lub gdyby nawiązywanie ta-
į kich kontaktów należało do jego misji,

 
    



 

 

„ Cechą wielkich artystów jest sta-
łość i niezłomność ich przekonań, wia-
ry w ideały, a wraz z tem prostolinij-
ność działania, tak w dziedzinie twėr-
czej jak wykonawczej, Rzecż natural-
na: wielkość artysty znajduje się w
prostym stosunku dosiły daskówoj,
jaką on posiada. Jeżeli siła ta jest na*
rawdę potężna, to obecność jej wy-
lucza wszelką chwiejność, zmienńość, |

naginanie się do podmuchów coraz to |
innych prądów, wiejących z królestwa
mody,

Dowodzić, jakie znaczenie posiada
w sztuce indywidualność wielka i sile
na, jest chyba zbędnem. Wiemy wszys
cy, że bez indywidualności nie byłoby
wcale sztuki naprawdę wysokiej. A
przecieź p” indywidualności wią-
że się jak najściślej ze stałością i śi-
łą przekonań artystycznych oraż z
prostolinijnością działania.

Doświadczenie poucza nas 6 toli
silnej osobowości w sztuce wszelkich
odmian i gatunków. Jest pewnikiem
niezbitym, że życie przekreśla .'szyst-
ko, co chwiejne, zmienna, niezdecydo-
ware, co poczęte zostało bez najgłęb-
sześo przekonania wewnętrznego, a
jedynie w celu naśladowania kógoś
czy czegoś, lub w zamiarze dotrzyma-
nia kroku innym, mocniejszym.

Gdy siła i stałość przekonań cha-
rakteryżują wielkich, to przeciwnie
wieć .a zmienność, przeskakiwanie z
gałązki na gałązkę, naginanie się do
ruchów powietrznych jest cechą ludzi
t „1artystėw miernych,
Kto zna, chociaż pobieżnie, dzieje

sztuki i muzyki, ten z łatwością twiet-
dzenie nasze poprze szeregiem па-
zwisk znakomitych i sławnych w dzie-
dzinie twórczej. Ale i ten, któ zastano-
wi się nad działalnością odtwórców,
naprz. pianistów miary wyższej, przyj
rzy się linji ich działania, zobaczy
rychło, że stałość ich credo i prosty
kierunek akcji artystycznej wiąże się w
jedno z siłą talentu lub genjuszu. Bez-
kompromisowość w świętych sprawach
sztuki — oto mogłaby być ich dewiza.

Sergjusz Rachmaninow, którego słu-
chaliśmy w piątek ubiegły, rysuje się
nam jako jeden z tych nielicznych,
naprawdę wielkich, niezłomnych sztu-
&` kapłanów. Nietylko jego urze-
nia o kwestjach artystyczny ale
całe życie, cała twórczość i cała dżia-
łalność pianistyczna świadczą o tem
w, mownie.

Twórczość Rachmaninowa leży
przed nami i niema tam nic ukrytego,
ani niejasnego. Znamy ją ud pierw-
szych prób młodzieńczych, owych pre-
ludjów, które do dniaao ży-
ją w duszy ludzi muz”kalnych na
całym świecie, — aż do ostatnich je-

go kompozycyj, jak wykonana w pią-
tek Rapsodja w formie warjacyj na

temat Pasanin'ego. Z łatwością stwier
dzić nam przychodzi, że w ciągu kilku-
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dokument |Powiešč -
Powieść Janusza Rabskiego p. t.

„Alma Mater”, wywołała spore echo
w prasie. Pisząc o niej przypuszcza-

liśmy, że zainteresuje z racji dwuch
okoliczności: tematem: życie akade-
mickie w Polsce odrodzonej — drugą

że wyszła ż pod pióra PR

literata, jako debiut powieściopisarski
— ас!июі‹аід. Oto kilka charakterys+

cznych głosów. Jan Rembieliński w

r. 3 tygodnika „Myśl Narodowa" tak
m. in. mówi:

„Był... poeta, co nigdy nie zmyślał”
— pisał niegdyś Ignacy Krasicki, uwa-
żając to za rzecz tuk dalece niemożli-
wą, iż dodał zaraz: „„ja to między

bajki włożę”.» Janusz Rabski, naod-

wrót, ponieważ do cechu poetów się

nie zalicza „zmyślaćpopa nie po-

trafi. Dlatego właśnie książka, którą
nas obdarzył, posiada cenność auten*
tycznego dokumentu. Dlatego czytamy
ją z zainteresowaniem niesłabnącem,

— i wiele uczymy się z niej o pokole-
niu i środowisku, którego pówieść ta
jest wiernem zwierciadłem»

 
ETYZMIE, REUMATYZMIE

ZIOŁA mecisraa WOLSKIEGO
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dziesięciu lat PCT kompozytorskiej
Rachmaninow szedł zawsze prosto ku
swym cėlom idealnym. Nie tylko w
założeniach swych prac twórczych, w
ich konstruowaniu, w tezach, — ale
nawet w stosowaniu środków, w opo-
rowaniu techniką kotapozytorską po-
został wierny sobie i pie dał się spro-
wadzić na bocznę ściężki z szerokiej,
własnej drogi. Poe w naj-
wiekszych centrach ruchu muzyczn 0
robiąc karjerę planistyczną — jedną z
najwspanialszych, Rachmaninow wi-
dział wszystko, co Się na świecie dzie-
je, ale, patrząc na te, często konwul-
syjne ruchy, umiał umysłem swym u-
jąć je krytycznie. | zamknął się w
sobie. Tak samo, jak inni artyści wiel-
cy. Mogą oni pożwolić sobie na takie
„odosobnienie wspaniałe"...
W piątek Rachmaninow wystąpił w

 

| bo

 

charakterze raczej kompozytora, grał
wiem wyłącznie utwory własne: zna

ny, najbardziej popularny, koncert
C-moll oraz nową dla zas Rapsodję
na fortepian z orkiestrą.

d pierwszych prób kompożytor*
skich uderzała w  Rachmaninowie
skłonność do diatoniki, wbrew fóz-
powszechnionym w owych czasach ten
deńcjom chromatycznym, oraz mocne
przestrzeganie jednolitości harmonicz-
nej, związane ż bardzo ostrożnem,
powiedzieć można: skąpem, wyzyski-
waniem czynnika modulacyjnego.
konstruowaniu planu kompozycii Rach
maninow, kładąc silny nacisk na ele-
ment tonalny, sta! na gruncie, utrwa-
lonym przez wielkich klasykėw, Ato-
nalność, łączenie kilku tonacyj jedno-
cześnie, co prowadzi z łatwością do
chaosu, pozostały Rachmaninowowi  

tzeczą obcą. Tematyka — moż-
liwie najbardziej wymowna — i jas-
na, przejrzysta budowa, gardząca 6z-
dobami z fałszywego złota i podrabia-
nych diamentów,oto główne podstawy,
na których opiera się każde dzieło ró-

syjękiegomistrza.
ematyka jego jest najsilniejsza,

śdy wkracza — jak zwykle ti rdzen-
nych Słowian — w atmosferę liryzmu.
Dlatego też jego „drugie, poboczne”
tematy, podobnie jak u Czajkowskie-
o, są najbardziej wymowne i prze-
onywająćc. Architektonika dąży do

klasycznej prostoty. Czasem, jak w
trzecim koncercie (D-moll), spotyka»
my uchybienia zasadom klasycznym
rzez zbytnie wydłużania niektórych
inij — ale tó oczywiście szczegół.
Dażenie przeto nie znika.
Przykładem tego może być ostatnia

ZE ŚWIATA ECULTUIBY
WYSTAWY
NAGRODY NA WYSTAWIE GRUPY „LAD“
Komisja nagród na wystawie grupy „Lad“

p. t, cztuka wnętrza w IPS, w składzie: prze-
wodniczący prof, J, Jastrzębowski, prot. J.
Czajkowski, J. Warchałowski oraż przedsta.
wieiel Mia. W „R. i O. P. dr. J. Sienkiewicz,
prezes inst. Prop. Satuki prof. B. Pniewski
i delegat Bloku Z A. P. r. E. Kokoszko, na
posiedzeniu odbytem w da. 17 b. m. przyzna-
ia następujące nagrody:

Ministerstwa W. R. i O. P. — zespołowi
artystycziemu „Ład” z racji „zórgańizowania
wystawy „sztuka wnętrza” w IPS. w dziesię-
ciolecie działalności, Min. spraw zagranict-
nych — Dydyńskiej Krystynie, Czasznickiej
Zołji, Sięmundowej Marji, Czermińskiej - Sa-
wiekiej Marji, Żychowi Władysławowi. Fua-
duszu Kultury Narodowej — Karpińskiej Ha-
linie, Bielskiej Marji, Kurzątkowskiemu Jano-
wi, Grzędzielskiej Janinie, Kaizerowi Janowi,
Preżydjuni Zarządu Miejskiego m. st. War-
szawy: Schheidrowi Romanowi, Plutyńskiej
Eleonorże, Grunwaldowi Henrykowi. Komu-
nalnej Kasy Oszczędnóści — Grodeckiej Julii,
Szczepanowskiej Wandzie, Markowskiej Zo-

fji Bloku Zawodowych Artystów Plastyków

— Szymańskiemu Mieczysławowi. ,
„P. prof. Jose! Czajkowski — członek Ko-

misji Nagród, p, Marjan Sigmunt — komisarz

wystawy oraz p. Czesław Knothe — wysta-
wiają póża konkursem.

Jednocześnie przyźnana nagrody następu-
jącym warsztatom rzemieślniczym: Minister-
stwa przemysłu i handlu — W. Gajewski —
zakład stolarski, J. Drążkiewicz —' zakład
stolarski, W. Freund — zakład stolarski, Cz.
Stermiński — zakład stolarski, Zda. Semet-
kowski — zakład stolarski, Prezydjum Za-

rządu m .st, Warszawy — „Garde-Meuble"
— zakł, stól, Maletko i Pieńżos — zakł.
stol. *
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MOSA”
Uhę chiriską, Schi    

Zapewne, możnaby tu zrobić za-

strzeżenie, że w psychice rałodzież
akademickiej dokonały się od tamtyci

czasów ogromne zmiany, że i w tej
dobie, którą w powieści swojej ukazu-
je (okres mniej więcej lat 1922--1926),
mówi nam autor tylko o części poko-
lenia swych rówieśników, tej miano-
wicie, której przedstawicielem był
wtedy działacza ż węg wet stu
denckich — korporanta. Szybkość
zmian wszakże tylko cenniejszem czy-
ni utrwalenie, jak na kliszy fotograficz
nej, faz rozwojowych, zaś generacja,
tutaj opisana, wchodziobecnie w wiek
dojrzałości, obejmowania kierowniczej
w społeczeństwie roli, tembardziej
przeto musi zaciekawiać atmosfera,
w:ród której kształtowała się jej mło-
dość”.

Tygodnik literacki „Głos”, wycho-
dzący w Poznaniu w wydaniu z R
stycznia r.b. podkreślając, że książka
Rabskiego „odcina się wyraziście od
całokszałtu produkcji literackiej” tak
piszėi ”

 
 

Tegoroczna „Biennałe" w Wenecji. —
Antonio Maraini, sekretarz genaralny mię-

dzynarodowych wystaw  sżtuk  plastycz-

nych „Biennale” w Wenecji, oświadczył, że
otwarcie uroczyste „Biennale” w tym roku

nastąpi nieodwołalnie w dniu 1 cżerwca. Wy-

stawa wenecka zachowa, niezależnie od
trwania sankcyj, swój charakter międzynaro-

dowy, o czem Zarząd zawiadomił już odnoś-
ne państwa i instytucje. W czasie trwania
Wystawy odbędą się w Wenecji dwaFesti-

vale „filmowy i muzyczny, tudzież pržedsta-
wienia pod golem niebem sziuk Goldoniego
„Campiello" i „Kłótnie w Chioggja”.

%
GEDATEMA AREAS.ROZ TZ POORTAC PTZ 1 NANIA

POWSZECHNIE PANUJĄCY
ZANIK RADOŚCI ŻYCIA

nie zagraża tylko bywalcom

WINIARNI ZIEMIAŃSKIEJ
„CAVEAU CAUCASIEN“

gdzie przy ożarownych pieniach romansów
Ró” ich w wykonaniu CHÓRU BOJA-
NÓW i przy pięknej tewji artystyc-nej pa-

nuje beztróski humor.
Kolacje klubowe z 3 dań zł. 2.50 оё & 7 м.

ло ia DZKAOEB AAC PAMICZ

KRONIKANAUKOWA

Udział Polski w obserwacji zaćmienia
słońca, — Przygotowania do udziałi
astronomów polskich w obserwacj Ga!

kowitego zaćmienia słońca w duiu 19
czerwca są w pełnym toku w obserwa-
torjum krałeowskiem. Realizacja jednak
zamierzonego programu uzależniona 'est
od uzyskania niezbędnych funduszów. W
obserwacjach tych wzięliby udział ucze-
ni ż czterech miast uniwersyteckich Pol-
ski. Badania byłyby przeprowadzone we
dług oryg'nalnej polskiej metody za p>-
тоса przyrządów skonstruowanych w

znacznej części w Polsce, t. zw. chrono:
kinematografow. Proektowane są trzy
posterunki obserwacy'/ne: w Grecj, na
wyspie Hios, w Syberji środkowej i w la.
poni na wyspie Yessa

EKRANY

Obrazy niemieckie a kino „Filharmónja”

Podniosły się ostatnio głosy w prasie o zńiem
czeniu warszawskiego kina  „Filharmonja”

przez rzekome wydzierżawienie ekranu „Fil-

karmonji" Spółce, za którą kryje się rzekomo

„Uia" berlińska,

 

wOryginalność ta nie polega na ja-
kichś nowych, osobliwych chwytach li-

terackich, ale na temacie. Autor „Al-
mae Matris" poszedł śladem Wybra-

nowskiego i wziął ża przedmiot po-
wieści ideologję ruchu narodowego.

Z pojmowania jako funkcji aktualnego

życia politycznego wypłynęło dość
szkicówe potraktowanie obyczajowej
strony życia akademickiego. Przez
wysunięcie na czoło zagadnień ideó-
wych fragmentarycznie wypadł por
lityczny obraz uniwersytetu — po-

wieść zyskała za to sugestywność len.

dencji... W surnie debiut to udały i na-
leży się spodziewać, że Rabsxi z pió*
rem się nie rozstanie..."

Ww tygodniku literackim „Prosto z
Mostu" z dn. 12 stycznia Alfred Je-
sionowski pisał:
„Napisanie powieści 6 życiu akade:

mickiem w pierwszych latach naszej
niepodległości wymagało nietylko bez-
pośredniego w nim uczestnictwa, grin
łownej znajomości mnóstwa «'.ompli.
kowanych problemów natury ideowej
(politycznej i etycznej przedcwszyst-
kiem) — ale także wytrawnego pióra.
Wartość etyczna takiej powieści nale-
ży bowiem przedewszystkiem od u
miejętnego wyboru zagadnień i artys-

 
 

Na sżczęście tak nie jest, Spółka polska
wPeka”, która należała doniedawna całko-
wicie do p. Hochmana i jego handlowych
spólników pp, Manna i Hufnagla przeszła w
100% w ręce Syndykatu kin w Polsce i p.
Pawłą Przyklęk-Frankowskiego, któremu u-
dało się zorganizować gospodarczą Spółdziel
nię łilmową i wejść m. in. w porozumienie ®
berlińskiem biurem produkcji i eksploatacji
filmów. Fakt ten oczywiście mis dowodzi
jeszcze zależności od dyktanda obcego. Prze-
ciwnie, nowa firma zużytkowuje tylko obok
obrazów światowej prudukcji — warłościo-
we filmy niemieckie.

FILATELISTYKA

Nówy pocztowy znaczek francuski. —
Na wniosek francuskiego ministra
spraw zagranicznych, minister poczt za-
rządził emisję zńaczka pocztowego war
tości 75 centymów, który sprzedawany
będzie po 1 fr. 25 ct. Dochód stąd po
wstały obrócony będzie na rzecz ėmi-
grantów, którymi opieku'e się Międzyna.
todowe Biuro Nansena,

ее е;н

Kość słuthaczy radjowych
w św.ecie

Według ostatnich danych biura staty
śtycznego Stanów Z ednoczonych, ilość
czynnych odbiorników na świecie wyń
si obecnie 52.381.833, Z tego 25.632,881
przypada na Amerykę Półn, 22 897981 —
na Europę, 2,553.39% na Azję, 1.038374
ma Południową Amerykę, 209.201 na A- !
frykę, Z ogólne ilości odbiorników w
Azi 2.190.000 znajduje się w Japonii,

IZ MARKĄ
STOŚUJĄ SIĘ:
łakO aEGULUJĄCE ŻÓŁ EK.
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

WADMIEGNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

4PRZY SKŁONNOŚCIACH .
00 OBSTAUKCJISĄŁAGODNYM
ŚnobkieM PRZECZYSZCZAJĄCYM.

UŻYCIH 1-8 BIGUŁKI KA NOĆ.

tycznego scalenia ich, od połączenia
wszystsiego w płynne, harmonijne
nierwące się opowiadanie, W powieś-
ci Kabskiego strona estetyczna szwan-
kuje — i trudno się temu dziwić,
wszakże to debiut — ale debiut mimo
tych braków z wszechmiar udały...”
W miesięczniku literackim „Tęcza”

z dnia 2 lutego rb. Józet Kisielewski
w krotkiemm sprawozdaniu o „Alma
Mater" tak między innymi napisał:

»Najsilniejszą stroną „Alma Mater”
jest niewątpliwie jej charakter doku-
mentu, który uczynił z powieści książ-
kę poczytną i ińteresującą".

Z prasy codziennej na pierwszem
miejscu należy zamieścić głos Ada-
ma Grzymały Siedleckiego w „Kurje-
rze Warszawskim”. W feljetonie recen
zyjnym p.t. „Święci i garncarze” tak
m. in. napisał 6 „Alma Mater":

„. Temat dotychczas w najnowszej
polskiej powieści wcale nie ruszany:
życie  młodżieży uniwersyteckiej.
Znać, że atitor niedawno opuścił mury
swojej wyższej uczelni, więc tempera-
tura zdarzeń nie wystygła w nim jesz-
cze. Znać, że był jednym z przywód-
ców społeczności akademickiej, umie
więc spojrzeć „generalnie na dążenia
młodego pokolenia, na jego ideały, na

Rapsodja. Są to warjacje na znany
temat Paganiniego, tak mistrzowsko

gysyskany przez Brahmsa przed laty.
Rachmarinow, biorąc ów prósty te-
mat za osnowę wielkiego dzieła, tóze
planował całość w ten sposób, że po*
wstały trzy wielkie, wprawdzie spór
jonz ze sobą, fragmenty, grupujące w
sobie szereś warjacyj, ale mimo różno»
rodności tych warjacyj twórzące w
swóim rodzaju całość. Mimo więc fór-
malnego rozczłonkowania Rapsodji na
mnóstwo fraśnientów drobnych, wy»
łania się w rzeczywistości kompozycja
zwatta, rozdzielona właściwie na trzy

DREWIDY СУ ОР ”
Pielgrzymka 14.IV.—5.V.

DO ZIEMI ŚW.
pod protektėratem J. E. Ks. Biskuba

„ Jełowickiego.
Jerozolima, Betleem, Nararet jet. Tyberjae
ckie, Góry Tabor i Karmel, Morze Martwe
i in. Ateny, mw Dodatkowe

gipt.
Cena 875 zł. ew. na raty. Zapisy: Djee,
tut, Akcją Katol, Lublin,Zie że

tolicka, Kkatovwies, Piłsudskiego 58, orat
Francopol, Warszawa, Mažowiecka 9, Кта»
ków, św. Jana i, Lwów, SooTY 18,

 

Lublin, Al 3:go Maja 20, (p. Tomiėki)
n Łódź, Nawrct 2 (p. Kmiecik).
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tylko części, związane przytem w jed-
no zarówno ideą, jak i oparciem się ©
temat Paganiniego. Ciekawe, że na tło

| tego tematu rzuca Rachmaninow mów
| tywy średniowiecznej sekwencji „Dieś.
irae“, Raz to już uczynił w poemacie
„Wyspa umarłych”. Obecnie wraca do
tej samej myśli. W ostatniem swem
dziele autor pozostaje wierny zam'ło+
waniu do diatoniki i utrzymania jed+
ności tonacji. Zarazem pokazuję, jak
dużo możńa zrobić, operując środka
mi pozornie niewyszukanymi. Przekó*
nywa nas, że umysł naprawdę twėr+
czy i wynalazczy w śranicach kilku
akordów zdziałać potrafi bardzo wiele.
Podobnie jak w harmonii, tak i w

kólorycie orkiestrowym unika Rache
mańinow kombinacyj, budzących dre$z
czyki. Jest dostojnie prosty. A ptży
tem, jeśli chodzi o wyżyskanie może
liwości rytmicznych, kontrapunktycze
nych i czysto pianistycznych, niezm'ėt
me daje nam w swej Rapsodji bogao-
two pomysłów, istotnie podziw budząe
cych. Dowodzi jednocześnie, że temat
muzyczny, o ile ma w sobie siłę życió*
wą, może rozrastać się niemal w nie
skończoność. Bo co, zdawało się, może
na zrobić z tematu tego po warjac
jach Brahmsa? Pokazało się, że jesze

| cze bardzo dużo.
| Rachmaninow jest jednym z naj-
' większych pianistów dzisiejszych. ==
(Rzecz jasna, iż dzieła swe grał nad-
' zwyczajnie. Dziś jednak nie będziemy
omawiali tej strony jego artyzmu; u*
czynimy to po recitalu pomiedziałko+
wym, który dostarczy nam materjału
do omówienia znacznie więcej.
Znakomitego muzyka witano i przyj

mowano owacyjnie. Sala, wypełniona
doszczętnie, miała charakter świą*
teczny. Był to jeden Ł wielkich dni
sezon.
Dyrvgował orkiestrą utalentowany

kapelmistrz jugosłowiański, p. Ma*
tacić. Prowadził on „Romeo i Julię"
Czaikowskieóo oraz dwie „bajeczki”
A. Wieniawskiego — typowy bicz,
kręcony z piasku, skrapianego wódą
dla większej twardości.

PIOTR RYTEL

ооагИ

 
charaktery, na kłody, walące się tej
młodzieży pod nogi w jej pochodz.e
ku upraśnieniom'. W sumie: zupełnie
udatny zbiór nastrojów, z których czy-
telnik, na swój już sposób, potrafi so
bie stworzyć obraz ucz%ż, pragnień,
nasileń energji u naszej młodzieży,
skupionej pod sztandarem narodowym
na wszechnicach polskich”,

Pierwsze słowa recenzji wymagają
o wyjaśnienia: Autor „Aras

tris“ z studja akademie!
przed 10 ag podobny sposób oce-
nił książkę Rabskiego sprawozdawca
literacki krakowskiego „Głosu Naro-
du', który w wydaniu z 16. ub. m.
m. in. napisał:
„Niedawno wyszły z ław uniwersy=

teckich jeden z działaczy akademić-
kich odtwarza życie akademickie w
zajmującej powieści... Lepiej, niz u-
czony jakiś traktat, proste i intęresu-
jace opowiadanie zaznaiamia mas »
problemem narodowym, kwestją ży-
doówską na uniwersytecie, a nawet z
kwestją pojedynku, rozwiążaną osta*
tecznie w powieści w duchu zasad ka-
tolickich. Przeczytają z żainteresó*
waniem tę książkę i młodzi i s ‚
bodla jednych i drugich jest zka. saną'.



RUCH MŁODYGFi
Red. Stefan Łochtin.
  

Godziny urzędowania we czwartki g. 19—290 w lokalu „Dzie

M jednak nie wszystko było © porządku
Walne Zebranie Koła Prawników,

które odbyło się w: zeszłym tygodniu
wykazało, iż większość sanacyina
rządząca w tej organizacji urządziła
sobie w niej centrum wypadowe i
propogandowė.

yraźnym dowodem tego była
działalność sekcji naukowej. Wykła-
dy „o sytuacji gospodarczej zietn,
płn. wschodnich”, które miały za-
stąpić dotychczasowe referaty na-
ukowe, grzeszyły jednostronnością i
lo tak co do ujęcia, jak co do dobo*;
ru ludzi je wygłaszających. Rozwinę-
ły się bowiem przed słuchaczami ca-
łe roje mówców. z „Klubu Włóczę-
gów”, którego ideologja jest dośż
znaną, aby móc twierdzić, iż nie na-
daje się ona do szerokiego rozpo”
wszechnienia.
W dalszym ciągu stwierdzono, iż

gospodarką wewnętrzna też nie by-
ła nadzwyczajną. Fakt zakupienia
litografu, tak rozreklamowany, nie

odbił się tak. jak przypuszczano,
korzystnie na wydawnictwach Ko-
ła, gdyż nawet obecnie wszelkie
większe skrypty i druki, wydaje się
w żydowskich drukarniach. nie
pomoże tłumaczenie, że obsługa li'
tografu nie była fachową, gdyż byłc
dość czasu na wykształcenie jej. Wi
ten sposób dość duży kapitał został
zamrożony w dobrym i- potrzebnym
przyrządzie, z którym niki nie umie
się obchodzić.

Pozatem były jeszcze ciekawe

„kawałki Prezydjum bowiem zamy-

|kało oczy na fakty, które działy się
w czytelni Koła.

Pomijam to, iż dobór pism wkro-
czył na tendencje propagandowe le-

wicowe, ale znalazło się tam pismo,

którego obecność w świetlicy orga”
nizacji polskiej i grupującej wię:

kszość katolików była wprost nie-
dopuszczalną.

Chodzi o „„Ameryka-Echo' —-

 

„Ruch Ludowy”
Mafja masońska, zagrożona star-

ciem z powierzchni życia społeczno”
politycznego przez dynamikę ruchów
narodowych, organizuje pośpiesznie
kontrofenzywę, ' przedewszystkiem
przy pomocy swcich pachołków so-
cjalistów i komunistów, następnie
inicjuje ruch pseudo-nacjonalistycz-
ny, który ma za zadanie odciągnąć
społeczeństwo od prawdziwych idei
narodowych i podporządkować je
swoim celom, co w konsekwencji
sprowadzi narody na błędne manow-
ce polityki żydowsko-masońskiej.

odobne pseudo-ruchy polityczne
mają stać się uarzędziem imperja-
lizmu żydowskiego.

Nowa kombinacja geszefciarskie-
go mózgu żydowskiego pozwala na-
wet na wywieszanie haseł antyse-,
mickich, które mają się stać wabi-
kiem dla społeczeństwa.

Antysemityzm ten, następnie we-

dług mniemania panów z Synhe-
drynu, zostanie odpowiednio przez

nich stępiony.
Jesteśmy świadkami tworzenia się

rozmaitych frontów i ruchów i to

nietylko zagranicą, lecz i w Polsce,

a nawet w starym grodzie wileńskim

w murach U.S.B. pod. wodzą nieja-

kiego p. Matuszewskiego powstał

operetkowy Ruch Ludowy, który ma

się przeciwstawić na terenie mło-

dzieiowym coraz więcej potężnieją-

cemu ruchowi narodowemu. A więc

nowa przedwyborcza kombinacja.
Sądzę, iż znaną jest rzeczą, że

|kameleon masoński, śladem swego

wzoru zwierzęcego, zmienia barwę
zależnie od okoliczności,

Ale na tym koniku niedaleko za-

jedziecie panowie z Ruchu Ludo-
wego.

Waldemar Olszewski.

Nie tędy droga
„Kurjer Wileński'* z dnia 20.11.36

zamieścił notatkę, w której napada

w sposób nieprzyjęty w żadnym cy-

wilizowanem społeczeństwie na kol.

Witolda  Świerzewskiego prezesa

Bratniej Pom. P. M. A. U.S,B. I jak
zwykle operuje faktami wyssanemi

z palca.
Bo wszyscy

Koła Prawników
obecni na zebraniu

U. S. B. mogą |których ludzi.

nieurządzenia akademji ku czci ś.p.

prof, Starzyńskiego a podawanie
przez zarząd faktu, iż odbyła się
akademja żałobna po Marsz. Piłsud-

"skim w tym wypadku wcale pierw-
|szego zarzutu nie tłumaczy.

| Jeżeli w tych słowach ktoś do-

szukał się obrazy śp. Marszałku, to

ltylko źle świadczy © umysłach nie-
Wispółczujemy red.

stwierdzić, iż kol. W. Ś. nie popełnił| „Kur. Wil.”, że podobne bzdurstwa

tego co mu zarzuca „Kur. Wil.”
mianowicie
Piłsudskiego. Wskazywał jedynie na
to, iż zarząd Koła Prawników nie
może usprawiedliwić się z zarzutu

a |bierze na serjo, bo w ten sposób wy-

nie obraził śp. Marsz. |rządza bardzo złą przysługę ludziom,

dla których pamięci wymaga sza-

|cunku i sobie.

 

Zlikwidować Tow. Przyjaciół
Młodzieży Akademickiej

Odbyłc się zebranie przedstawi- zdrową inicjatywę społeczeństwa i ły rządy starościńskie, które wbrew

cieli Bratniej ;

wyžszych uczelni warszawskich, w

sprawie działalności Towarzystwa

Przyjaciół Młodzieży

Zebranie stwierdziło, że T. P. M. A.

mimo kilkakrotnych monitów, nie

wpłaciło żadnej z warszawskich Brat

nich Pomocy należnych im sum na

pomoc w naturze dla niezamożnych

studentów. Towarzystwo przekaza-

ło natomiast pewne sum; do dyspo”

pomoc żywnościową w bonach obia

dowych, oraz na pożyczki w gotów-

akademickiej. zacji jest, według opinii

Sprawa
zyci rektorów, przeznaczając je AG

  

czą między ministerstwem a władza-
mi uczelni. Działalność tej organi-

studentów,
szkodliwa, to też rezolucja domaga
się likwidacji Towarzystwa  Przyja-
ciół Młodzieży Akademickiej.

Sprawą żydówki Cywji Aster-
lum, która jalk donosiliśmy, w cza-

sie niedawnych zajść na U. J. P.

RADZA CZSDE i doraźne pomoce. Stu” | obrzuciła polską młodzież: obelgami,

denci otrzymujący bony i pożyczki, |używaiąc m. in. wyrażenia „polskie
mieliby składać zobowiązania Zwro- | bygło”, zajął się prokurator. Wczo-

tu otrzymanych zasiłków na imię
Wojew. Kom. P, M. A.

W dalszym ciągu rezolucja przed-

stawicieli
dza, że Towarzystwo, którego wła-|dzicównę,

zabiło | Emmelównę.dze pochodzą z nominacji,

 

Dziś, dnia 24-go lutego

ZABAWA WSZECH
Wstęp 0.99 gr.

Bratnich Pomocy  stwier-|sława Rutkowskiego,

raj wezwano do urzędu śledczego w

celu przesłuchania świadków zajścia,

studentów Uniw. Warsz. pp. Stani-
Wandę Dzie-

Zolję Boguszewską i Irenę
Żydówce  Asterblum

 

bezbożniczą szmatę wydawaną przeż
jakiś odłam Polonji Amerykańskiej.
Pismo to przepełnione szeregiem
bluźnierstw i kpin z dogmatów, znaj-
dowało się stale w Kole i nikomu z
sanacyjnych rządów nie przyszło do
głowy, żeby je usunąć. Nie przypusz
czam żeby wśród młodych sanato-
row byli autentyczni „komsomolcy“
ale w Ikaždym razie ludzie nastroje-
ni zbyt wolnomyšlnie.

To wszystko razem skłoniło
znaczną ilość młodzieży do wypo-
wiedzenia słów surowej krytyki u-
stami kol. kol. Świerzewskiego i
Łochtina. Oczywiście w stosunku do
dotychczasowych „władców* słowa
te były przysłowiowym grochem! o
ścianę. „Front ludowy” nie przejmo:
wał się tem i udzielił absolutorjum.
Co najciekawsze z lewicowcami rę-
ka w rękę szli Strzelcy i Mocar-
stwowcy. Jak w tem świetle wyglą-
da „antykomunistyczny front“ „Ty“
godnia Akademickiego'?

Przecież 'w głosowaniach przez te
same drzwi szli zgodnie lewa socja*
listka Dmitrjewówna, syndykalista
Pretkowski i mocarstwowiec Bodak.

Dla opinji akademickiej to stano-
wisko jest jasne. Odpowie ona na
"nie w jutrzejszem głosowaniu i jest
pewnem, że głosy. wszystkich zdro-
wo rozumiejących prawników padną
na listę „Narodowego Komitetu Wy-
borczego“ t. zn. ną nr. 2.

W. Rawski,

 

nnika Wileńskiego"
 

„Czarna hreo | różowa mała
į „Albowiem kto jest z ludem ten

Н mu nie schlebia“.
i Steian Żeromski.

| W poprzdnim numerze „Ruchu
Młodych” kol. Ren wspomniał o

'nowej gwieździe, która miała zabły-*
snąć na horyzoncie akademickim.

Istotnie 19 bm. w Sali Śniadec-
„kich ukazał się na trybunie p. Ma-

tuszewski i mając przed sobą puste
„rzędy cierpliwych krzeseł wygłosił
referat, na temai „Droga do potęž-
"ne; Polski“.

W. inwokacji stwierdził bankruc-
two ideologiczne młodzieży akade-'

mickiej (czyt. sanacyjnej). Jakiś czas

przyglądał się kształtującym nowym

ideom (7) z wielką wyrozumiałością

i czekał, Aż oto wybiła godzina, kie-

dy „siła” jakaś zniewoliła go do pod-

cięcia roli „,twórcy” i organizatora

nowego ruchu.
A jako, że każda rzecz na tej zie-

mi ma swoją nazwę, ruch ten otrzy:

mat „oliojalny“ patent: „Polski Ruch

Ludowy”. Cel tej organizacji: potęż-

na Polska. Środki: 1) brutalna kla-

sowość. Ziemianie muszą zniknąć z

powierzchni ziemi: a) jako warstwa

nieproduktywna, b) nic z polskością

nie mająca wspólnego, c) społecznie

szkodliwa. Ergo: wywłaszczenie bez

odszkodowania. 2. Z  Żydostwem,
Ukraińcami i Białorusinami bez
względna walka. 3. Gospodarka pla-

nowa. 4. lnicjatywę prywatną ogra”
niczyć do fabrykacji „wody sodo-|

wej”. 5. Egoizm sprężyną wszelkiej

działalności. 6. Kult maszyny. 7.

kooperatywizm.
Polskę potężną tworzyć będzie

nie „błękitna”, nie czerwona nawet

ale „czarna krew”. Kulturę kształ-

|tować zacznie p. M. od początku, bo

„w obecnej Polsce kultury niema!

| Każdy odrazu dostrzeże patalo-

giczne połączenie wykluczających
się nawzajem ideologii marksow-

skiej i narodowej. Myślenie i rozu-

mowania A la Marx to już dziedzicz-

na zaleta naszych przeciwników.

Nacjonalizm i | antysemityzm

mocno podkreślił p. M, ze względu
na wysoki kurs tych pojęć w dobie

obecnej. Czy ten chwyt taktyczny

mu się uda? Niel Ideowy socjalista

obierze sobie drogę wyraźną, nie o-
krywając się obcym mu płaszczem

nacjonalizmu, ten zaś, którego celem

jest silna i jednolite Polskie Państwo

Narodowe, wsląp: w nasze szeregi.

Ciosem wymierzonymi w jednoli-

tość Narodu jest walka klasowa, na
której „opierają zręby swojej „ide-

ologji“ rodziciele „ruchu ludowego”,

i dlatego takie parodje ruchu naro-
dowego bedziemy zwalczać.

Najwyższy interes Narodu jako
całości reprezentuje jedynie i wy-
łącznie Obóz Narodowy, którego

odpowiednikiem na odcinku akade-

mickim jest tylko Młodzież Wszech-
polska.

H. N-ski,

 

PO MOBILIZACJI
Przebrzmiały echa burzliwych

zebrań, zaciekłych sporów i pole-
mik. Sławne boje o Bratniak stały
się mitem i przeszły do historji wraz

z bogatą tradycją Rzeczpospolitej

akademickiej. „Bratniak stał się do”
meną młodzieży narodowej”, „Brat-
niak zbiurokratyzował się i stracił

(autorytet na szerszym terenie aka-

demickim“. Tak głosili przeciwnicy

,narodowców, tak pisano w Tygod-

niach akademickich i lewicowych
ulotkach. Słowem Bratniak został
raz na zawsze pogrzebany w opinii

zajadłych przeciwników  „endecji”.

Tu i ówdzie głoszono bojkot, snuto

marzenia o stworzeniu „prawdziwe-
go“ Bratniaka państwowotwórczego,

próbowano organizować kasy samo"

pomocowe na terenie poszczegól-

nych Kół Naukowych, klejono je

szybko subsydjami i obietnicami, aż

w końcu całą robotę djabli wzięli.

Gorycz niepowodzenia wylano zno*

wu na Bratniak. Bojkot trwał dalej,
co nie przeszkadzało jednak, że ten
i ów przywódca akcji antybratniac-
kiejj wbrew hasłom rzuconym ex

„trybunae, cichaczem, nieoficjalnie
|należał do Bratniaka i bez żenady
pokrzepiał się obiadami w Mensie
'za bony ulgowe lub brał Ajaid na

|kwesturę ,czy utrzymanie. Jakoś to
| uchodziło.
i

| Z roku na rok ucinano subsydja,
| odebrano Dom Akademicki, wydzie-

jlono Kasę Chorych. W Domu nasta-

Pomocy wszystkich stało się jedynie instytucją pośredni: | optymistycznym przewidywaniom —

Inie zdołały zmniejszyć deficytu, w
|Kasie Chorych przybyło wiele ino-

| wacyj, a więc płatne wizyty, iwspól-

jny z żydami Ośrodek Przeciwgružli-

czy oraz łaźnia.
Bratniak mimo to trwał, chociaż

żydówki Asterblum u prokuratora
iw sądzie uniwersyteckim

grozi kara 3 lat więzienia za obrazę

narodu polskiego.
Niezależnie od sprawy sądowej,

studenci-Polacy złożyli petycję na

ręce audytora Uniwersytetu Bara-

nowskiego, zaopatrzoną w 624 pod-

pisy, w której domagają się relego-

wanie Cywji Asterblum z Uniwersy-
tetu Warszawskiego bez prawa po-
wrotu. Sprawa Asterblumowej jest

także rozpatrywana w sądzie dyscy-
plinarnym Uniwersytetu.

odbędzie się

liczba członków ciągle się zmniej-

szała.

Zbliża się wreszcie okres wybo-

rów.i sytuacja zmienia się radykal-

nie. Nieubłagani przeciwnicy „en-

deckiej domeny” walą jak w dym

do Bratniaka i zapisują się na człon*

ków. Mało tego — wciągają na listę

swoich przyjaciół, znajomych i nie-

znajomych, sympatyków i antypa”

tyków, przynoszą ze sobą stosy legi-

tymacyj akademickich i rulony zło-

tówek. Ogarnięci szałem werbunko-

wymi domagają się od urzędników

Bratniej Pomocy by ich zalatwiali

przez noc, Oliarowując za to wyna-
grodzenie. (!)

Mobilizacja w całej pełni. Go-

rączkowe tempo. Uzbrojone w brat-

niackie legitymacje oddziały śpieszą

na front wyborczy.

Cresovia już gotowa. Dalej Liga,

Strzelec, Vilnensia, Piłsudia, Klub

Włóczęgów, Polonia, Z. P. M. D.,

Myśl Mocarstwowa, Koto Bialorusi-
nów i inni. Zgodnie
mocarstwowiec z komunistą i mło”

dolegjonistą, Strzelec z włóczęgą,

białorusin z ukraińcem — szkoda,

że żydów brak — byłaby dobrana

kompania.
Sypią się pieniądze do chudej ka-

sy bratniackiej: „Komisarze werbun

kowi' mają szeroki gest, pokrywają

zaległości, wynoszące często 20 zł,

byle prędzej, byle więcej.

Wreszcie mcbilizacja skończona.

Niewiadomo czy z braku pieniędzy,'

czy też z braku kandydatów. Sądzę,

że raczej to drugie. Bo chociaż grat-
ka nielada, gdy ktoś zafunduje skła-
dkę, to jednak zawszeć nieprzyjem-

nie przyjmować od kogoś ofiarę,
' zwłaszcza, że wspaniałomyślny ofia-

„rodawca jest nieznany i nie možna

| mu nawet złożyć podziękowania.

W Bratniaku znowu nastały sza-

|re dnia pracy. Tylko do czasu docza

'su zjawi się jakaś zażenowaną kole-

žanka, lub kolega, prosząc o skreśle-|

inie jej z listy członków, bo nie wie

kto za nią opłacił składkę, inni zno-

wu wpadają na chwilę w pogoni za

legitymacją akademicką, którą za”

brał kolega, żeby wpisać do Bratniej

Pomocy i dziwią się, gdy ich człon-

„kowie Zarządu informują, że legity-
macji swej pow'nni szukać w Kole

Prawników, w Lidze, czy też w

Strzelcu.
Stąd można wysnuć wniosek, że

 

ramię w ramię

zwerbowani kandydaci za mało są
uświadomieni c celu i sposobach
mobilizacji, że komipromitują szczo-

drych, nieznanych im „przyjaciół”,
no i że przez nieświadomość mogą
odpłacić się czarną niewdzięczno-

ścią.

A teraz druga, ciemniejsza i bar”
dziej zagadkowa strona medalu.

Skąd się wz'ęło w ciężkich kry-
zysowych czasach radosnej twórczo”
ści owe przeszło tysiąc złotych?
Oczywiście, nie wiemy. Skądże ma-

my wiedzieć, skoro pochodzenia ich
nie znają nawei ci, za których pła
cono składki. Nie mniej zagadka ta
nas imtryguje i spodziewamy się, że
czas przyniesie rozwiązanie. Narazie
przyjmujemy, że „spadły z nieba”.

Wkońcu chcialbym zadać pyta”
nie tym kolegom, których stan ma-

terjalny pozwalał ną uiszczenie skła

dek do Bratniaka, czy ich to trochę

nie ikrępuje, że ktoś „nieznany” pła*
cił za nich?

Sław.

HL auk

|.  Ofenzywa
| „Tydzień Akademicki"  rozpo-
iczął bój z komuną. Dlatego atakuje
( „endeków”.

|  Zgodnym chórem śpiewają p. Si-
,dorkiewicz i Świętnicki w ostatnimi

|numerze. Jeden żwawo i sentymen-

talnie tłumaczy, że nań Wszechpola-

cy działają odpychająco, a drugi za-

rzuca „Dzien. Wil” nieścisłości. Jed-

nego i drugiego łatwo zrozumieć,

pierwszy bowiem jest znany z nie-

umiętności orjentacji, czego dowo"

dem był „brak makaronu na kon-

kursie krasomówczym. (Nie wiedział

biedak dlaczego nie zachwycano się

jego przemówieniem). Dlaczego się

nie orjentuje, iż w Polsce Narodowej
Bratniaki muszą być narodowe.

|, Drugi zaś dławiąc pasją, że go

jnasz fotograf z Ruchu Mł. podchwy-
|cił w niepochlebnej „podstolnej” po-

|zyci na pewnem zebraniu, pluje na

prawo i lewo i wysyła „Listy do Re-

dakcji', Kończy słowami, że wysłał

takiż list do „Dziennika” z przeko-

naniem, że go nie wydrukujemy. A

pewnie! W Ruchu Młodych takich
elaboratów się nie drukuje!

w OGNISKU AKADEMICKIEM, Wielka 24

POLAKOW
Początek o godz. 22-ej.
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KORONA PRODUKCJI FRANCUSKIEJ 1936 r.
Najpoteżniejszy film w  kinematograiji światowej

 

HELIOS| Uroczysta premiera!

"KOENIGSMARK
z ELISSĄ LANDI na czele.

jednocześnie z Warszawą.

Kronika policyjna
Eleganccy ziodzieje za kratami.

Onegdaj w nocy na jednym z balów funk-

cjonarjusze policji śledczej aresztowali 3
złodziei w strojach wieczorowych, którzy

dokonywali systematycznych kradzieży na

zabawach i balach Elegancka paczka po-
wędrowała za kraty. (b)

— Szybkostrzelne rewolwery w policji.

Film ten jest obecnie czołową sensacją artystyczną w naj- W najbliższym czasie policjanci zostaną za-

Nadprogram: Atrakcja. Pocz. o 4rej. opatrzeni w nowego typu rewolwery szyb-

(OIS ESASSDES SSEETOkosirzelnė marki amerykańskiej „Thophon”

Policjanci przejdą cdpowiedni kurs obcho-

Teatr | muzyka.

w Metropoljach świata, Film zerze się

specjalną audycję okolicznościową, na któ- gzenia się z tą bronią. (t)

"Z Teatr Miejski na Pohulance.Dziś,

Г4
rą złożą się: przemówienie prezesa Rady}

\
o godz. 8 komedja w 5-ciu aktach M. W.

Nadzorczej Polskiego Radja, min, Konrada| „n—-02-5555—-5553-52

kowie jego najrozmaitsze, oczywišcie zmy-| Gogola „Rewizor' w całkowicie nowej in-

g głośnego utworu Piotra Benoit, Rekord. obsada

  

Libickiego b. posła Rzplitej w Estonji, pieś-|
pi estońskie w wykonaniu chóru etrzelec- „Cała Polska w drzewach”. Zadaniem

W Ameryce, w Nowym Jorku, istnieje

jedyny chyba naświecie Klub Kłamców.
Do klubu tego przysyłają i przynoszą człon-

ślone historje i opowiadania rzekomo praw- |scenizacji i reżyserji Władysława Czenge-

dziwych zdarzeń i faktów. Specjalna ko-| rego.

misja czyta lub słucha te historyjki i kwa-; — Koncert Jariny Familier w Teatrze

na Pohulance. Dnia 3-go marca rb. wystąpi

kiego, oraz utwory orkiestrowe kompozy- jg: org jest zainteresowanie dzieci za-

torów estońskich w wykonaniu orkiestry ,zewieniem naszych miasteczek, wsi i
Polskiego Radja pod dyrekcją Mieczysława dróg, oraz budzenie zamiłowania do drzew
AR li roślin, Za najlepsze odpowiedzi nadesła-

„Na ostatki" — Krakowska audycja kar- ne przez dzieci, na pytania, które będą po-
 lifikuje je.

Autorzy najlepszych opowiadań zosta-

ją wynagrodzeni specjalnemi premjami.

w Teatrze Miejskim na Pohulance z reci-

talem fortepianowyn: Janina Familier (HopHumor zagraniczny
W tym roku klub rozdał trzy nagrody. |nerowa). Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki

MILJONER Nagroda I: Jakiś gentelman nadesłał|ważne.

— Znasz tego jegomościa, który prze:| do klubu list, w którym opowiada, że ma — Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Rose

w domu zegar. Zegar chodzi już tak dawno,|Marie“ po cenach propagandowych. Dziś,
szedł obok nas?
— Nie. że cień wahadła wybił na przeciwległej |widowisko operetkowe „Rose Marie“.

— Ten liczy tylko na miljony. ścianie szeroki rowek. — Jutro, jako w ostatni wtorek kar-

Nagroda II: Pewien farmer ostrzyglinawalu, dany bęodzie najweselszy wieczór
— Taki bogaty?

— To to nie. Bskterjolog!

OSZCZĘDNI SZKOCI.
Mc Kimtosh uda: się na koncert.

— Proszę o bilet za pół ceny.

— Z jakiej racji?

- Słyszę tylko na jedne ucho.

NOWOCZESNA EWA.
Kaziu, dlaczego bijesz Zosię?

Bo bawiliśmy się w Adama i Ewę, a

zamiast mnie kusić, sama zjadla

owce. Z weiny podniosło się tyle kurzu, | rewjowy, pod znakiem pożegnania karna-

| że gęste jego obłoki zasłoniły cały hory-jwału „W Wilnie życie wre”, Udział całego

zont. Komary w tym pyle podusiły się i| zespołu. Ceny propagandowe.

| opadły na ziemię. Każdy komar dźwigał na — Premjera „Orieusza w piekle* odbę-

skrzydłach kilo pyłu. Farmer sam zważył | dzie się nieodwołalnie w najbliższą środę

kilka tysięcy takich kilowych komarów. |ze Sławą Bestani w roli Eurydyki. Bilety,
Nagroda III: Mister L. Osbron miał mu-' zakupione na premjerę, ważne na środę.

ła. Zwierzę było najdoskonalej wytresowane — Występy artystów opery warszaw-

i służyło swemu panu zamiast psa do polo-| skiej, odbędą się w „Lutni* 2-go i 3-g0

| wania. Muł miał fenomenalny węch i był| marca. Grana będzie „Tosca”,

niezwykle zwinny. Któregoś dnia wybrał się -— Hanka Ordonówna w „Lutni”, wraz

|mister Osborn na polowanie. Muł zawiódł| ze swym partnerem Igo Symem, wystąpi z

go na wysokie urwisko. W pewnej chwili|koncertem własnym w środę 4-go marca.

! zwierzęciu powinęła się noga, Z wysokiej|Program całkowicie nowy.

skarpy muł i jeździec runęli w przepaść, | — Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.

— Whoa — (po naszemu prr) — zawo-|Dziś premjera programu rewjowego p. t.

łał mister Osbron na sekundę przed tem,| „Joj madziar'. Początek przedstawień O

„nim muł dosięgnął ana przepaści. | godz. 6 min. 45 i 9 min. 15,

} I proszę państwa, wytresowany muł — Teatr Rewji „Murzyn* — ul. Ludwi-
stanął, a Osborn powolutku dostał się na sarska 4: Dziś premjera! Nowa rewia p. t.
dno przepaści. Tam miał ukryte na wszel- „Jak zdradzają Abisynki!“ Początek co-

ki wypadek buty górskie, ciupagę i linkę. dziennie o godz. 630 i 9-ej wiecz,
Przy pomocy tego rynsztunku wydostał się

Z za kotar studjo.

 
Zosia,

jabłko.

FACHOWIEC.
Zniecierpliwiony znacznem spóźnieniem

narzeczonej, zegarmistrz mówi zły do sie-,

bie: |

— Trudno uwierzyć, że mam ją dopiero

tydzień a już tak się spóźnia.

BIEDNY ANIOŁ STRÓŻ.
— Mamo, niech Marysia posiedzi przy

mnie, jak pójdziesz z tatusiem na  kon-

cert.

— Marysia nie może, moje dziecko, bo mą śórę.

musi obierać w kuckni kartofle. Ale nie !

bój się, będzie przy tobie czuwał Ал%о! pnnnnnn——————Audycja z okazji narodowego Święta
Stróż. Н i Estonji w Polskiem Radjo.

-— To możeby Anioł Stróż obierał kar-

nawałowa przez Radjo.
Nadchodzą tradycyjne ostatki — po-

żegpanie karnawału, które obchodzone są;
przez lud z wesołością, W. różnych dziel:|
micach Polski, różny noszą charakter, te we: į
sołe ludowe zabawy karnawałowe. Jak się!
bawi lud w miechowskiem na  „ostatki'
dowiedzą się radjosłuchacze dnia 24 lute- |
go o godz. 20,00 z audycji nadanej przez!
rczgłośnię krakowską, w wykonaniu zespo”
łu ludowego z Tczycy pod kierunkiem Kori
dysława Kurbiela.
Baczność! chór Dana przedmikrośonem. |

Zawsze mile widziany na prorsą
zawsze chętnie słuchany przez radjo —
znakomity masz Chór Dana, śpiewać będzie
piosenki dla radjosłuchaczy przed mikro-
fcuem lwowskim dnia 24 lutego o godz.
17.20. A więc baczność! Radjosłuchacze
słuchają Chór Dana!

Wartość rodziny — Odczyt radjowy.
W obecności, coraz bardziej kompliku-

jących się warunkach społecznych i gospo-
darczych sprawa rodziny wysuwa się rów-
nież jako problem wymagający szczegóło-
wego przemyślenia,  Pierwszem zagadnie-
niem, które wysuwa się tutaj najjaskrawiej,
to wychowanie dzieci Czy rodzina daje
dziecku wartości, których nie zdoła stwo-
rzyć żaden zaxład opiekuńczy? Wiemy, że
wartości te daje tylko dobra rodzina. Spo-
łeczeństwo zatem w swoim własnym inte-
resie powinno dbać o to, aby dobra rodzina
trwała i mogła znajdować warunki umożli-
wiające jej dawaniu społeczeństwu tych
as wartości, Temat ten bę-

|dzie w dniu 24.II o godz. 17.00 podstawą
jodczytu radjowego w opracowaniu Czesła-
wa Babickiego.2
Konkurs wiosenny dla dzieci Radjowej

Skrzynki Pocztowej.
Warszawska dziecięca skrzynka poczto-

W związku z przypadającem w dniu 24 wa w porozumieniu ze znaną firmą ogrod-Czytajcie tygodnik narodowy |
tofle, a Marysia hy tymczasem posiedziała lutego Świętem Narodowem Estonji, Polskie niczą Walerjan Garnuszewski, ogłosi w dniu

dyktowane w czasie audycji — zostaną ro-

zesłane wdużej ilościnagrody w postaci
paczek z nasionami kwiatów i warzyw.

Bolesław Woytowicz przez mikroionem.

Znany polski kompozytor pianista,
Bolesław Woytowicz wystąpi w  Polskiem
iRadjo z recitalem dnia 24 lutego o godz.
18.00. Artysta wykona efektowne, porywa-

„jące utwory Liszla: Poloneza i Xli Rapso-
dię, oraz w opracowaniu Liszta walca
Schuberta z „Wieczorów Wiedeńskich”,

Poiskie Radjo Wiino

Poniedziałek, dnia 24 lutego 1936 r.

6.30: Pieśń, gimnastyka i muzyka z
płyt, 7.20: Dziennik poranny, 7,30: Muzykaz
płyt. 7,55: Informacje. 8.00: Audycja dla
szkół. 11,57: Czas i Hejnał, 12.03: Dzien
poł. 12.15: Muzyka z płyt, 12,25: Muzyka
salonowa. 13,25: Chwilka gosp, dom. 13.30:
Płyty. 15.15: Z książki Zygm. Nowakow
skiego „Stawiam bańki”. 15,25: Życie kult
miasta i prowincji. 15.30: Pół godziny mu-
zyki operetkowej. 16.00: Lekcja języka nie-
mieckiego. 16.15: Koncert. 17.00: „W obro-
nię dziecka” — „Wartość rodziay*, pogad.
17.15: Fragm. z „Pana Tadeusza“. 17.20:
Koncert Chóru Dana. 17,50: Ciekawe rzeź
by skałne — pog. 18,00: Recital fortep. Bol.
Woytowicza, 18,40: Chwilka oficerów  re-
zerwy. 18.45: „Książka Konrada Górskiego
0 Mauriacu”, 18,55; Aktualna pog. gospodar
cza. 19.05: Litewski odczyt ekonomiczny.
19.15: „Różne czasy różne kraje”
koncert. 19,30: Koncert reklamowy, 19.45:
Wiad. sport. 19.50: Pogad. aktualna. 20.00:
Aud. żołnierska. 20.30: Dzien. wiecz. 20.40:

" Obrazki z Polski współczesnej. 20.45: „Na
ostatku” — aud, karnawałowa. 21.30: „Od
Dmochowskiego do Klaczki* — wieczór li-
teracki, 22.00: Audycja z okazji narodowe-
go święta Estonji, 22.30: Płyty. 23.00: Wiad.

przy mnie? į WIELKA POLSKA. ! Radjo organizuje w dniu tym o godz, 22.00 24 lutego o ;lodz. 18.30 Konkurs Wiosenny

RESEEGEERERDEWED L aiiŽa

FRANCISZK SaGa „PANIENKA z POSTE RESTANTE"
jako

rueteor. 23,05: Muzyka taneczna..

   

Następny program: | Dom z ogrodem
| Poszukiwany jest dom z ogrodem warzyw-
mym  (osobniak), na pomieszcze Sióstr
wraz z zakładem wychowawczym. Kto do-
pomoże do założenia zakładu dla najbied-
niejszych dzieci? Oferty przyjmuje
wdzięcznością Zarząd Związku „Caritas

w Wilnie, Metropolitalna 1.
WŁASadkkSREEKЬЕЫ

„„ibeijeulia

  

GAAL „uonka“
——i

 

  CASINO Pocz.o £ rej. Dziś ostatni krzyk kinematograiji! 31SADZIS, 1. Eni :
A WIELKI FILM MUZYCZNY REWJ As 6 poszakue pracy w
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adprogram: m zy „гоха i oraz w m ert żegnalnie iš ki tyto:

oasas požegnainisV rėiapujasy, komik, muryk-ksceairyk Edward |utstigesian, uozciwa Adada.„Dz. Wil”
aladobrze ogrzana.Saladobrze ogrzana, |

апве 6.45 i 9.15. W niedzielę 3 seanse 445, 7 i 9, 15. Ceny miejsc od 25 gr.
i pierwszorzędna ku-

charka przyjmie pracę
w porządnym domu7 POLSKIEklas {

 Premjera! MIESIĄC "SZLAGIEROW!  

 

GWIAZDA EKRANÓW EUROPEJSKICH | ! i-
ŚIĄTGWI) > у | | liowska” 4, m.26. Ki Pomóżmy
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w filmie odznaczorym Br © “ Kursy języków obcych Iea 2aa dabm ZWRACAMY SIĘ

5аанаа и Gy Ё. ro w uokaln Iastgtate] hauk akdl-Gospodarczyth, _ Potrzebna iuewęca, "asza koścca, Pest" „e
a = = se i MICKIEWICZA ch B-ci J į

MILOšC— POSWIĘCENIE — NAMIĘTNOŚĆ-—- CHCIWOŚĆ— ZAWIŚĆ, BOHATER- aagielski, owe RL= Akai aratrnowena,kowskieśo 24—10. z. psdh

STWO oto tło tegc arcydzieła. Początki seansów: 4—6—8 —:0,15, W święta od g. 2ej
Sala dobrze ogrzana.

: zdolnej panienki, kió-

„|rutynowana przyjmuje a ae a S =cznem materj
wszelkie roboty: pła-/fat ar že nie
jszcze, kostjumy, su- jęst w możności prze-

ka z kaucją do samo-|średni i wyższy, dla dorosłych popołud. Zgłosze-
dzielnego  prowadze-nia do nowych grup od 8—13 oraz 17—20

w lokalu Instytutu Nauk H.-G.
Żądajcie prospektu! — Tel. 14-14.

KRAWCOWA
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WILNO, MICKIEWICZA 4. Wilno, ul. Jagiellońska 6-23, lal. 22-24 dla „B.'R.'.  ,$. dozorca wskaże. ai dewić:da WILEŃSKA Nr. 36|-biegoMostowa ао
ros|— — -- dres. tel. 12-24. RZE   
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ADMINISTRACJA: Wilno, Gi. Mostowa I, czynna od į. 9 — 18 CENA PRENUMERATY: miesięcznie a odnosrcniem do domu lub przesyłką pocztową — sł. 2 gr. 50, kwartalnie al. 7 gr. 50, zagranicą sł, % —
CENA OGŁOSZEŃ: sa wier:x milimetr przed tekrtem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30gr, za tekstem (10 Jam) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty sa wiersz druku 30 gr. Za Saicesbaik nylrowo 1 tabela”

тускае о 25% drożej. Dls …чк-Ыч-п!\ чгпу 50%/+ xniśki. Admiuistracja szatrzegs sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń {nieprzyjmuje zastrzeżeń miejsca,
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