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opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w
Eksportacja zwłok z domu żałoby,

dzie się w dniu 9-go marca, o godzinie 5
i Pawła. Nabożeństwo żałobne odbędzi
o godzinie 10 rano, poczem nastąpi po

O czem zawiadamia pogrążona w

Te.

ALEKSANDER TAOROSZEGICZ
 

 

dniu 8 marca 1936 r., lat 69.
przy ulicy Antokolskiej Nr. 13-A, odbę-
po południu, do Kościoła Św. Piotra

e się w tymże kościele w dniu 10 marca,
grzeb na cmentarz Św. Piotra i Pawła.
bólu RODZINA.

- Memorandum niemieckie
w Sprawie wypowiedzenia paktu o Locarno

BERLIN (Pat). Memorandum, zło-
żone przez rząd Rzeszy rządom An-
gli, Francji, Włoch, Polski, Belgi i
Czechosłowacji, odczytane przez
kanclerza Hitlera w Reichstagu,

 

Francja broni słusznych praw |
Min. Sarraut przed mikrofonem

PARYŻ (Pat). Premjer Sarraut

wypowiedział dziś przez radjo |

dłuższe przemówienie następującej
treści:
Ambasador Francji otrzymał wczo-

raj rano memorandum, w którem
rząd niemiecki wypowiada jedno-
stronnie układ locarneński i powia-

damia о zamiarze niezwłocznego
wprowadzenia w życie swych de-
cyzyj. Aby uzasadnić swe stano-

wisko, rząd niemiecki powołuje się

na zawarcie paktu francusko-so-
wieckiego, któremu nadaje caiko-

wioie' nieścisłą intenpretację, już
wielokrotnie 'dementowaną przez

Francję, twierdząc, iż pakt ten nie

daje się pogodzić z układem locar-
neńskim. Że było to jedynie pretek-

stem dla rządu Rzeszy, dowodzi
fakt, iż nazajutrz po zawarciu paktu

francusko-sowieckiego, podpisanego
przez min. Lavala w dn. 2 maja 1935

r., kanclerz Hitler w przemówieniu
swem, wygłoszonem dn. 21 maja
1935 r. oświadczył, iż rząd niemiecki
widzi w poszanowaniu strefy zdemi-

litaryzowanej pewnego rodzaju olia
rę Rzeszy na rzecz kojenia w

Europie. Cóż znaczą jednak dla

rządu tego wyjaśnienia, które niemal
od roku rząd francuski ogłasza z cał-

; kowitą aprobatą innych sygnatarju-

szy traktatu, którzy zapytywani w

aju r. ub. przez Niemcy, oświadczył:

jednogłośnie, iż zobowiązania paktu
francusko-sowieckiego nie naruszają

w żadnym stopniu zobowiązań patku

reńskiego. Gdy ambasador Franęois|
Poncet zapytał, czy imemorandum|
wypowiadające tralktat stanowić ma,
obiecaną w ubiegły poniedziałek od-,
powiedź, mającą stworzyć podstawy
dlą porozumienia francusko-niemiec-
kiego, odpowiedzia mu, iż dokument |Si< „od uroczystych zobowiązań. Je-

ten istotnie określa podstawy, na

których prowadzona dalsza wymia-
na zdań może się okazać owocną i
że odpowiedź na zapytanie fran-
cuskie rzeczywiście się w tem me-
morandum znajduje. Jednocześnie

przechodząc od słów do czynów,
|kowicie zdecydowany nie ustąpić

!

 
wieloletni ambasador Japonji w

'

Natychmiast po podaniu do wia-
domości paktu, podpisanego dnia
2 maja 1935 r. pomiędzy Francją
i Z.S.R.R., rząd niemiecki zwrócił
uwagę pozostałych mocarstw, sygna”

iii I PARA ka brzmi, w streszczeniu, jak następuje: tarjuszy locarneńskiego paktu гей-
skiego na to, że zobowiązania, które
Francja w tym! nowym pakcie zacią-
śnęła, nie są do pogodzenia z jej
zobowiązaniami z Paktu Reńskiego.

1) Jest niezaprzeczalnem, ze u-'
kład francusko-sowiecki zwraca się
wyłącznie przeciwko Niemcom.

2) Jest miezaprzeczalnem, że Fran-

tów jest dla dalszego wzmocnienia
tych układów bezpieczeństwa za-
wrzeć z mocarstwami zachodniemi
układ lotniczy, kióryby był w stanie
zapobiec automatycznie i skutecznie
niebezpieczeństiwom nagłych napa-
dów lotniczych.

6) Rząd Rzeszy Niemieckiej po-
wtarza swoją propozycję zawarcia
układu o nieagresji, podobnie jak z
Polską, z państwami, graniczącemi z
Niemcami na wschodzie. Wobec te-
Igo, že rząd litewski przeprowadził
iw ostatnich miesiącach pewną ko-

zbrojne oddziały wykraczały do Nad- tach naszej historji cichły wszelkie

renji. Oto jest sytuacja, przed którą swary i wszystkie stronnictwa 'ed-
rząd niemiecki pragnie nas postawić |noczyły się dla obrony niezależności
Niemcy przyjęły dobrowolnie wr. narodowej i bezpieczeństwa kraju.

1925 uroczyste zobowiązania. Pono- |Naród francuski we wszystkich oko-
wiły one obietnice, zawarte wtrak- licznościach gótów jest dać dowody.

cja przyjmuje w nim, na wypadek rekturę swego stanowiska w stosun-
konfliktu między Niemcami i Źwiąz- |ku do terytorjum, kłajpedzkiego, rząd
kiem Sowieckim, zobowiązania, któ- Rzeszy Niemieckiej cofa zastrzeżenia
re przekraczają daleko zadania iej,j wyjątkowe w stosunku do Litwy,
wypływające z paktu Ligi Narolów |które musiał swego czasu uczynić i
i które zmuszają ją nawet wtedy do|oświadcza swoją gotowość do pod-

[wał do strefy

tatach pokojowych. Zobowiązania,
zawarte w tym traktacie, są dzisiaj EP: w madziei na jego opano-
odrzucone. Rząd niemiecki nie jest
w najmniejszym stopniu upoważnio-
ny, aby sam sobie wymierzać spra-
wiedliwość. Układ locarneński prze-
widuje, że jeśli między dwoma Xra-

jami powstaje zatarg, co doktórego „40LigiNarodów. „której treść usta-

nie mogą osiągnąć porozumienia, to |lomadzić rand, wys

że nie można liczyć na swą: potęgę

wanie i ujarzmienie.

FRANCJA SKARŻY
DO LIGI NARODÓW.

PARYŻ (Pat). Skarga francuska

wojskowej akcji przeciwiko Niemcom.
3) Jest więc niezaprzeczalnem, że

Francja w takim wypadku rości s0-
bie prawo decydowania według wła-
snego uznania, kto jest napastnikiem.

4) Jest w ten sposób pewnem, że
Francja zaciągnęła wobec Związku
Sowieckiego zcbowiązania, którę w 

ana została wie-

obowiązkiem ich jest odwołać się dozorem do przewodniczącego Rady
jednego z gwarantów, lub też do ko-,
misji koncyljacyjnej. Niemcy mogły
się zwrócić również do komisji Kon-,
cyljacyjnej. Nie uczniły tego. W, tem
również uchybiły swym zobowiąza-,
niom. Nikt nie może twierdzić, iż
okoliczności wymagały szczególuego
pośpiechu. W dokumencie, wrę::zo-
nym ambasadorowi Francji, rząd

niemiecki proponuje, po uchybieniu
swym zobowiązaniom, zaciągnąć no-|
we zobowiązania.
łem tych propozycyj z dwóch powo-

Ligi, delegata australijskiego Bru-
cea. Dokument ten przedstawia w
krótlkości szereg faktów i stwierdza
pogwałcenie przez Niemcy artyku-
łów 42 i 43 traktatu wersalskiego
oraz art. 1-go układu, zawartego w
Locarno, dotyczącego poszanowania
strefy zdemilitaryzowanej, jak rów:
nież art. 8-ego układu w Locarno,
dotyczącego procedury wypowiedze |
mia układu. Skarga francuska doma
$a się natychmiastowego zwołania

Nie rozpatrywa”. kady Ligi.

praktyce zmierzają do“ tego, aby
w odpowiednim wypadku postąpić
tak, jak gdyby ani pakt Ligi Naro
dów, ani układ reński, który się na
ten pakt powołuje, nie były w mocy.

Ostatnie obrady i uchwały parla-
mentu francuskiego dowiodły, że
Francja, pomimo przedstawień ze
strony niemieckiej, jest zdecydowana
wprowadzić ostatecznie pakt z Unją
Sowiecką w życie.

Rząd niemiecki jest obecnie zmu-
szony dostosować się do nowego po-
łożenia, stworzonego przez ten zwią-
zek, położenia zaostrzonego przez
to, że układ francusko-sowiecki zna”

dów: Przedewszystkiem dlatego, że| Treść skargi zakomunikowanaz0- jazł swoje uzupełnienie w przymie-
drugi już przykład dawali nam wj
'okresie jednego roku co do odrzuca”|
nia jednostronnego uroczystych 20-
bowiązań przez rząd niemiecki, nie
może w nas budzić zauianią w sto-
suniku do jego nowych propozycyj.
Drugi powód jest jeszcze bardziej
wyraźny: z jaskrawemi pogwalce-

niami prawa rząd niemiecki skiero-
zdemilitaryzowanej

znaczne oddziały wojskowe, przy-
czem uczynił to, nie ujawniwszy u-
przednio swych intencyj uwolnienia

steśmy w sposób jaknajbardziej -
talny postawieni wobec iaktu doko-
nanego. Niema już pokoja w Euro-
pie i nie będzie możności utrzymy-
wania stosunków  międzynarodo-
wych, jeśli tego rodzaju metody sta-
ną się powszechnemi. Rząd jest cał-

przed żadnemi groźbami. Już sam

iakt, że żołnierz niemiecki stanął
nad brzegami Renu, nie pozwala
nam na jednoczesne podjęcie roko-
wań. Oświadczam, iż zamierzamy
utrzymać podstawowe gwarancje
bezpieczeństwa Francji i Belgii, tó-
re był kontrasyśnowane przez rządy
Wielkiej Brytanji i Włoch w ukła-
dzie locarneńskim. Nie jestesmy

skłonni pozostawiać Strasburga pod

obstrzałem armat niemieckich. Rząd
niemiecki sądzi, iż dobrze wybrał
chwilę dla swego zamachu, która nie
była chwilą ratyfikowania przez lzbę

paktu francusko-sowieckiego, który
zależny jest jeszcze od decyzji Se-

natu, lecz chwilą ro: ęcia okresu
przedwyborczego. Rząd niemiecki
sądził, iż swary, zamieszki irozbież-
ności wewnętrzne, wywołane przez
tarcia między stronnictwami, mogą

sprzyjać jego zamiarom. Rząd nie- Waszyngtonie, został mianowany

miaistrem dworu.
imiecki zapomina jednalk raz jeszcze,
że we wszystkich groźnych momen- llega głównie na tem, że zwierzęta,

wem, iż rada ministrów postanowi|
wystąpić w Genewie z analogiczną,
skargą.

Rozwiązanie ||

. BERLIN (Pat). W przemówieniu,
wyśgłoszonem w sobotę, KANCLERZ
HITLER OZNAJMIŁ, ŻE REICHS-
TAG ZOSTAJE ROZWIĄZANY I

2Е NOWE WYBORY ODBĘDĄ SIĘ
DN. 29 MARCA.

Entuzjazm w Beriinie
BERLIN (Pat). W, sobotę wieczo-

rem odbył się w Berlinie wielki
chód z pochodniami mą Wilhelm-
strasse ku uczczeniu „uwolnienia
Nadrenji“. Na balkonie urzędu kan-
clerskiego ukazał się kanclerz Hi-
tler, w otoczeniu członków rządu
Rzeszy, owacyjnie-. przyjmowany
przez. nieprzeliczone tłumy. Hitler,
mając odkrytą głowę, pozdrawiał
podniesieniem ręki defilujące szeregi.

UC ALACS Rulis iINTDIA ur

Bydgoszcz zniosła
ubój rytualny

BYDGOSZCZ (Pat). Zarząd miej
ski w Bydgoszczy wydał nowy regu-
lamin, dotyczący uboju zwierząl w
rzeźni miejskiej, obowiązujący od
dnia 10 b.m. Zmiana regulaminu po-

przeznaczone na ubój, muszą być
najpierw przy zastosowaniu aparatu-
ry elektrycznej, względnie zą pomo-
cą aparatu, działającego eksplozyw-
nie, W/ ten sposób została w Byd-
goszczy załatwiona sprawa uboju
rytualnego. :

 

jstała do Brukseli, gdzie jest możli- rzu, zawartem równolegle między
Czechosłowacją a Związkiem So-
wi

W. interesie zatem elementarnego
prawą narodu do zapewnienia swych

militaryzowanej zonie kraju Reń-
skiego.

Aby uniknąć jednak wszelkiego
fałszywego zrozumienia jego intencyj
i postawić poza wszelką wątpli-
wóścią defenzywny charakter tego
zarządzenia, wyraża Rząd Rzeszy
Niemieckiej swą gotowość zawrzeć,
na podstawie poniżej wyszczególnio-
nych propozycyj, nowe układy dla
stworzenia systemu zabezpieczają-
cego pokój europejski.

1) Rząd Rzeszy Niemieckie; o-
świadcza swoją gotowość mawiazać
natychmiast rokowania z Francią i
Belgją w celu stworzenia obustronnej
zdemilitaryzowanej zony i zgodzić
się zgóry na tego rodzaju propozycje
w każdych granicach i w każdym za-
kresie, pod warunkiem calkowitej
równości.

2) Rząd Rzeszy Niemieckiej pro-
panuje, celem zabezpieczenią całości
i nienaruszalności granic na zacho”
dzie, zawarcie między Niemcami,
Francją i Belśgją układu o nieagresji.
którego trwamie gotów jest ustalić
na lat dwadzieścią pięć.

3) Rząd Rzeszy Niemieckiej pra-
gnie zaprosić Anglję i Włochy do
podpisania tego układu w charakte-
rze mocarstw gwarantujących.

4) Rząd Rzeszy Niemieckiej zga-
dza się na włączenie do tego syste-
mu układów Holandii w razie, gdvby
królewski rząd holenderski sobie
tego życzył, a inni kontrahenci uwa-
żali to za celowe.

5) Rząd Rzeszy Niemieckiej go-

pisania takiego układu o on > 2
również z Litwą, pod warunkiem
skutecznej rozbudowy gwarantowa-
nej autonomii obszaru włajpedzkiego.

7) Po osiągnięciu obecnie osta-
tecznego równouprawnienia Niemiec
ipo przywróceniu j suweren-
ności nad całym arem Rzeszy
Niemieckiej, rząd Rzeszy. Niemiec-
kiej uważa, że główna przyczyna wy”
stąpienia swego czasu z Ligi Naro-
dów już nie istnieje. Jest on zatem
gotów wstąpić znowu do Ligi Naro-
dów. Wyraża on przytem nadzieję,
że w ciągu odpowiedniego czasu zo-
stanie wyjaśniona w drodze przyjaz“
nych pertraktacyj sprawa równo-
uprawnienia kolonjałnego, jak rów-
nież sprawa odłączenia statutu Ligi
z. od jego podstawy wersal-
sikiej.

Po odczytaniu memorandum, kan*
clerz oświadczył m. in.:

„Nie stawiamy w Europie żad-
nych żądań terytorjalnych. Wiemy
przedewszystkiem, że wszystkie na:
prężenia, wynikające bądź z fałszy-
wych postanowień  terytorjalnyc
bądź też niezgodności, istniejących
między stanem liczebnym ludności

 
„granic i ochrony swych możliwcścia przestrzenią przez nie zamieszki-
tobronnych, przywrócił rządRzeszy | waną, nie mogą być w Europie 10z-

+ | z dniem dzisiejszym pełną i nieogra* wiązane przez wojnę. Ufamy jednak,

Reichstagu niczoną suwerenność Rzeszy w zde-|że rozsądek ludzki i| i przyczyni się do
|załagodzenia bolesnej strony tych
stosunków i do usunięcia naprężenia
w drodze powolnego, ewolucyjnego
rozwo'u w pokojowej współpracy”.
wtGEdoTiUEiT a mtck ii

Kronika telegraficzna
** \ Medjolsnie w fabryce samocho-

dów Isotta Franchini, pracującej obecnie
dla celów wojennych, nastąpił w odlewni

| aluminium wybuch kotła. Z 35-ciu robotni<
jlków, zajętych w tym oddziale, 10 zostało
| zabitych na miejscu, 14 zaś rannych. Budy-
nek jest zupełnie zdemolowany.

| ** Strajk windziarzy w Nowym Jorku,
który rozpoczął się przed tygodniem, trwa
w dalszym ciągu. Około 2 tys. gmachów w

śródmieściu jest sparaliżowanych.
** Lotnik sowiecki Szewczenko, który

przeprowadził pewne ulepszenia w silniku,
dokonał wczoraj lotu do stratosfery, ażeby

przekonać się o działalności ulepszonego
silnika na znacznej wysokości. Szewczenko
wniósł się na wysokość 10.380 m., zdzie
temperatura wynosiła 60 stopni poniżej

zera.

* W związku z zamachem, dokonanym

na premjera Stojadinowicza w Skupszczy-

nie, aresztowano dotychczas 9 posłów z
grupy Jewticza.

* W Addis-Abeba zmarł w podeszłym

wieku ras Mulugetta, abisyński minister

wojny.

* Rumuński min, Titulescu wyjeżdża
dziś do Genewy.

** Około 2 tys. komunistów chińskich
z zachodniej części prowincji Szansi masze-

„r na Tai-Taing, zagrażając linji Pekin—

Sui-Juan, м

 



SPORT
WARSZAWA BIJE BRUKSELĘ 10:6 PORAŻKA GARBARNI

W. Warszawie w wypełnionym do NA ŚLĄSKU.
ostatniego miejsca gmachu cyrku ro- Ligowa Garbarnia bawiłą w nie-
zegrany został w niedzielę między- dzielę w Knurowie (na Śląsku), gdzie
narodowy mecz bokserski pomiędzy rozegrała mecz z miejscową Сопсот-
reprezentacjami Warszawy i bBru- dią, przegrywając 2:5 (1:2).
kseli, Zwyciężyła reprezentacja Obie bramki dla Garbarni zdobył

Warszawy w stosunku 10:6. Woźniak.
W wadze muszej Schellens p-ze- i

grał z Rundstcinem przez technicz- ZAWODY SZERMIERCZE O МГ
ny k. o. w drugiej rundzie. Rundsteim STRZOSTWO GARNIZONU WILNA'
miał znaczną przewagę, a w drugiej W. dniach 6—8 marca odbyty się
rundzie Belg znalazł się dwukrotnie zawody szermiercze w szabli i szpa-
na deskach. Sędzia, wobec zbyt dzie o imistrzostwo Garnizonu m.

wielkiej przewagi Polaka, przerwał Wilna w sali Ośrodką W. F. i

walkę. | Wyniki przedstawiają się nastę-|
W. koguciej — Legrand odniósł pująco: i

miespodziewanie zwycięstwo nad W grupie oficerów w szabli pier- |

Rotholcem. Belś miał znaczną prze- wsze miejsce uzyskał ppor. Browkoi

wagę w pierwszych dwuch rundach. z 1 p. p. Leg., drugie ppor. Szyksze!;

W trzeciej Rotholc ostro finiszuje, z 4 p. uł, trzecie por. Butkiewicz ži

 

ale nie wystarczyło to już nawei do
wyniku remisowego. !
W lekikiej — walka pomiędzy Vin-

dee a Kozłowskim zakończyła się
po nieciekawym przebiegu, wyni-
kiem nierozstrzygniętym.
W półśredniej van Alphen odniósł

mało przekonywujące zwycięstwo
nad Janczakiem.
W  średniei — Pisarski odnosi

wysokie zwycięstwo nad Lasensem.
W. wadze półciężkiej. Himpe re-

misuje z Dorobą.
WI ciężkiej — Węgrowski poko-

nał niespodziewanie Robego. Belg,
jak wiadomo, zremisował w Pozna-
niu z Piłatem, 'to też powszechnie

uważano, że młody zawodnik war-

szawski stoi na straconej zgóry pla-

cówce. Tymczasem już w pierwszei

rundzie Więgrowski rusza ostro do

ataku i do końca rundy nie oddaje
inicjatywy. Pod koniec rundy Belg

nadziewa się na cios Polaką i idzie
na deski. Po chwili wstaje i daje

wyraźny znak, że chce się poddać,

ale gong przerywa walkę. W. drugiej

rundzie Belg jest jeszcze nieco za-

mroczony i z trudem utrzymuje się

na nogach. Dopiero pod koniec run"
dy przychodzi do siebie. W trzeciej
rundzie Polak posyła znowu Belga
ma deski, ale niesłychanie wytrzyma-

ły Robe już po chwili opanowuje się.
a w końcowej minucie góruje nawet
nad przeciwnikiem. _ Zwycięstwo

pore zupełnie słusznie Pola-
owi.

NOWY REKORD
PŁYWACKI ŚWIATA.

Wi Duesseldorfie odbyły się w
miedzielę międzynarodowe zawody
pływackie, z udziałem duńskich pły-
waków. Na tych zawodach duńska
pływaczką Valborg Hristensen usta-
diła nowy rekord światowy na 100
mtr. stylem klasycznym, z wynikiem
1:22,8. Dotychczasowy rekord nale-
żał do Niemki Hoelzner i wynosił
1:23,4. i

JENSEN BIJE REKORD
ŚWIATOWY NA 400 MTR.
W. Duisburgu duński pływak

Jensen ustalił na 400 m. stylem kla-
sycznym nowy rekord światowy wy
nikiem 5:45 sek.

ZATWIERDZONE _LEKKOATLE-
TYCZNE REKORDY ŚWIATOWE.

Międzynarodowa federacja lekko-
atletyczna zatwierdziła ostatnio trzy
nowe rekordy światowe.

Zatwierdzone zostały mianowrcie
trzy wyniki słynnego murzyna ame-
rykańskiego Jesse Owensa. Przed-
stawiają się one następująco:

220 yardów — 20,3 sek., 220 yar-
dów przez płotki — 22,6 sek., skok
wdal — 8,13 mtr.

Dla nas specjalnie interesujące
jest, że Federacja Amerykańska
zwróciła śię o zatwierdzenie rekordu
Helen Stephens na 100 mtr. (11,6 s.)
jako rekord światowy.* Dotych2za-

‚ sowy rekord światowy, jak wiadomo,
należał do Walasiewiczówny.

WARSZAWSKI A.Z,S. ZWYCIĘŻA
"W SIATKÓWCE PAŃ.

„W sobotę i niedzielę odbyły sie
w: Częstochowie finałowe rogrywki o
zimowy puhar PZSS w siatkówce
pań.
.а W wyniku 2-dniowych walk zwy-
ciężył warszawsiki . 2) Olsza —
Kraków, 3) Gryf — Toruń, 4) Zwią-
zek Strzelecki — Lwów, 5) HKS —
Łódź, 63 SNT — Częstochowa.

DWA WYPADKI NA MECZU
BOKSERSKIM W LUBLINIE. |
Rozegrano w Lublinie rewanżcwe

spotkanie bokserskie pomiędzy lu-
belskim: Strzelcem a radomskim Klu-
bem Broń. 'Mecz zakończył się wy-
nikiem nierozstrzygniętym 8:8. W
czasie meczu wydarzyły się dwa wy-
padki: Zieliński złamał rękę,.a. Ol-
szewski przy upadku złamał żebro
i został odwieziony do szpitala.

3 pac. į
W. szpadzie pierwsze miejsce u-

zyskał por. Domaradzki z 5 p.p. i eg.
Drugiem i trzeciem miejscem podzie-
iili się por. Butkiewicz z 3 pac. i gor.:
Czernik z komp. telegr. ł

Wi grupie podoficerów w szabli z

ze A uzyskał plut. Befr czy żydowscy posłowie

z 1 p. p. Leg., 2) plut. Szewczyk z 5 i senatorowie złożą

p. p. Leg.
(W szpadzie znów był bezkoaku: mandaty?

Wisród posłów i senatorów ży-„rency'nym plut. Berr. Drugie miej-

(00oazach zawodówbył W. |dowskich rozważany jest projekt zło
JE SCE Śmigły '|żenia mandatów w razie śdyby Sejm.

A » i Senat uchwaliły zakaz uboju ry-
tualnego, przyjęty już przez sejmo-

ZAWODY BOKSERSKIE, wą kcneię adeiealiacyie,
W.K.S. Śmigły — A.Z.S, (6:4). : оЫ :
WI niedzielę, dnia 8 manca b. r.|  Ž projektem takim wystąpił pos.

w sali Ośrodka W. F. odbyły się to- Mincberg i pos. rabin Rubinsztejn z

warzyskie zawody bokserskie mię- Wilna.
dzy W.K.S. Śmigły — A.Z,S. Wynik Sprawa ta ma być poruszona na

Imeczu 6:4 dla W.K.S. Śmigły. zjezdzie przedstawicieli gmin ży-
W poszczególnych spotkaniach |dowskich i rabinów, który odbędzie

wyniki przedstawiają się następu |się 11 b. m. w Warszawie. (h)

jec; W Nowogródzkiem—Waga e: Dębski iA
Lendziun (AZS; z ięż Ч g

RODAN przedwiośnie
Waga kogucia — 2 punkty dla NOWOGRÓDEK. Pod  Nowo-

W.K.S. Śmigły walkowerem zdobył |gródkiem zauważono wczesny przy”
Bagiński. lot ptaków z południa. M. in. przyle-

Waga piórkowa: Dębski II — |ciały już skowronki i szpaki. W la-

Kulesza. Przewagę miał Kulesza, sach wśród ptactwa panuje takie ©-

zwyciężając Dębskiego II na punisty, żywienie, jak kiedyindziej dopiero w

wobec jednak nadwagi, sędzia przy. kwietniu.
mał 2 punkty Dębskiemu II. i
"Wada.leka: Byczko > Szczypio- POZ *

nrek na punkty wygrałzdecydowanie
Srzypęcek, który przeważał tech- W górnym biegu rzeki Wiki na

k; — całej przestrzeni ruszyły lody. W
związku z ruszeniem lodów w nie-

  
Waga pozecna: Taranczyński

Stereo eo g=ezac których „miejscowościach zarządzono

Ikończyło się porażką, przez tech- pogotowie powodziowe. | Е
niczne k. o., Starzyūskiego w III Zpowódu ruszenia lodów poziom
dzić „wody na Wilji podniósł się ponad

Zwycięstwem swem Tarancz |

KS. RozwiązanieARA wynik meczu 6:4 dla
igły.

| Poza tem odbyły się dwa spotka- organizacji litewskiej

nia towarzyskie w wadze średniej ŚWIĘCIANY. Święciański staro-
li półcieńlkiej. sta powiatowy rozwiązał w dniu 6 b.

| (W wadze średniej Wildo (WKS) m. Oddział T-wa św. Kazimierza we
zwyciężył zdecydowanie  Uniona wsi Giłuty, śm. mielegjańskiej, za-
(Strzelec). Towarzyskie spotkanie wieszony uprzednio .z „powodu dzia-

jw wadze półciężkiej między Sadow- łalności zagrażającej bezpieczeństwu

2 (VEB a Polakowemi (AZS)Za: iR p idNAD

kończyło się zwycięstwem (na punk- tych samyc! ędów: starosta

SE > AA założenia Odziałw T-wa św.
Kazimierza we wsi Wejkucie, śm.

ty) Polakowa.

(w) _ święciańskiej.
Sędziował na ringu p. Kaliński

SIAEETAETIEENESECTIONITS TS EET LAT

Cykl prolekcyj dla inteligencji
w Rodzinie

Staraniem Archidiecezjalnego In- 2. Społeczne znaczenie nierozer-

stytutu Alkcji Katolickiej i Związku walności małżeństwa — prof. Iwo

Polskiej Inteligencji Katolickiej w* Jaworski.

„Wilnie zorganizowany został cykl 3. Dyskusja.

prelekcyj dla inteligencji m. Wilna. Niedziela, 15-go, godz. 9 Msza

Tematem prelekcyj są tak aktualne św. w kościele św. Jana — celeoru-

„w dobie dzisieiszej zagadnienia ro- je i kazanie wygłosi J, E. Ks. Arcy-

dziny. bisikup - Metropolita Wileński Ro-

Cykl prelekcyj rozpocznie się w muald Jalbrzykowski.

połowie przyszłego tygodnia dnia 13 Godz. 11-ta Zebrania Sekcyjne —

 
b. m. o godz. 17 i potrwa dnia 15-go. Sala Sodalicyj Marjańskich, ul. Zam

Poniżej szczególowy kowa 8. i -

prograimi: Sekcja  Mięska — mec. Marjan

Piąte, 13-go, godz. 17 punktual- Kosiński zagaja: dyskusję na temat

nie, Sala Śniadeckich U. S. B., ul. św. obowiązków męża i ojca oraz przy-

Jańska 12. czyn nieporozumień małżeńskich.

1. Zagajenie -— p. prof. dr. Fran--  Sekicja Żeńska — p. prof. Zofja

ciszek Bossowski, prezes Zw.'Polsk. Januszowa Iwaszkiewiczowa zagaja

Int. Kat. dyskusję na temat obowiązków żo-

2. Małżeństwo w świetle nauki ny i matki.
Katolickiej — lks. prof. dr. Ignacy; Godz. 18-ta punktualnie — Zala

Świrski. Śniadeckich U.S.B. ul. św. Jańskka 12

3. Polskie państwowe prawo mał- 1. Odrodzenie życia rodzininego—

podajemy

żeńskie a postulaty katolickie — prof. dr. Paweł Puciata.

prof. dr. Fr. Bossowski. 2. Rodzina a wychowanie i szko-

4. Dysikusja. ła — Józef. Stember, dyr. Polskiej

| Sobota, 14-go, godz, 17 punktual- Macierzy Szkolnej,
nie, Sala Śniadeckich U. S$. B. ul. św. Zaproszenia jako karty wstępu
Jańską 12. można otrzymać w Instytucie Akcji

" 1. Nierozerwalność Sakramentu Katolickije, ul. Metropolitalna 1 i w

małżeństwa — ks. prof. dr. Walenty parafjach.
Unmanowicz. NANA we > 

Forpocziy gen. Grazianiego na południowym froncie Abisynji Na drugim planie
charakterystyczne szczyty górskie

"Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o zachmurzeniu u-

miarkowanem lub niewielkiem. Rano miej-

scami mglisto.

Po kilkunastostopniowych nocnych przy-

mrozkach dniem temperatura do 8 st.

Słabe wiatry. miejscowe, naogół jednak
z kierunków wschodnich.

Z MIASTA.
— Uruchomienie linij autobuso-

wych. Z dniem 9 bim. zostają uru-
chomione jeszcze 2 linje autobuso-
we, a mianowicie: Wilno—Mejsza-
goła i Wilno—Świr.
— Rejestracja bezrobotnych pra-

'cowników umysłowych. Dnia 14 b m.
'odbędzie się kolejna rejestracja bez-
'robotnych pracowników  umysło-
wych, ubiegających się o zasiłki z
zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Rejestracja odbędzie się w lokalu
Pośrednictwa Pracy przy  ul.- Su-
bocz. (h)

-— Skuteczna akcja usuwania że-
braków z miasta. W/ś opracowane-
go sprawozdania za ostatnie 2 mie-
siące r. b., wynika, iż” prowadzona
akcja interwencyjna przeciwiko że-
brakom i włóczęgom w Wilnie, daje
coraz bardziej skuteczne wyniki. Za
ostatnie 2 miesiące usunięto z
miasta 76 żebraków i włóczęgów.
Z ilości tej umieszczono 34 żebra-
ków w przytułkach i schroniskach,
resztę zaś wysiedlono z miasta, gdyż
ustalono, że pochodzą z prowinc!:.

Obecnie w Wilnie prowadzi się
alkcję przeciwko iżebrakom małolet-
nim, operującym w śródmieściu. (h)

SPRAWY MIEJSKIE,
— Wznowienie robót: na terenie

miasta. Zarząd miastą Wilna wzno-
wił roboty regulacyjne i inwesty”
cyjne na terenie miasta. Około 240
robotników jest zatrudnionych przy
robotach kanalizacyjnych i reguiacji
ulic oraz przy naprawie i zamianie
chodników. (h)

 

SPRAWY PODATKOWE.,
—Płatność podatków w marcu.

W -bież. miesiącu płatne są podatki
następujące:

1) do 25 marca zaliczka miesięcz-
na na podatek przemysłowy od obro-
tu za rok 1936, w wysokości podat-
ku, przppadającego od obrotu, osią
śniętego w lutym przez wszystkie
przedsiębiorstwa, obowiązane do pu-
blicznego ogłaszania sprawozdan o
swych operacjach lub do skiładania
sprawozdań do zatwierdzenia, a z in-
nych przedsiębiorstw przez przed-
siębiorstwa handlowe I i II kategorji
oraz. przemysłowe 1— V. kategorji,
prowadzące prawidłowe lksięgi han-
dlowe;

2) do 1 kwietnia — przedpłata na
podatek dochodowy na rok 1936,
przez osoby fizyczne i spadki waku-
jące, prowadzące prawidłowe księgi
handlowe lub gospodarcze;

3) do 20 imarca — podatek po-
brany przez sprzedawcę energji ele-
Iktrycznej w ciągu pierwszych 15 dni
marca. |

i Ponadto płatne są w marcu zale-
głości odroczone lub rozłożone na
raty z tenminem płatności w tym
miesiącu oraz podatki, na które
płatnicy otrzymali nakazy płatnicze
z terminem płatności 'również w tym
miesiącu. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
-— Ulgowe świadectwa przemy-

słowe dla przedsiębiorstw zwiększa-
jących liczbę pracowników. Zgonie
z zapowiedzią ministerstwa skarbu
w sprawie ulg przy nabywaniu świa-
dectw przemysłowych w związku z
akcją zwalczania bezrobocia, władze
skarbowe żezwoliły na prowadzenie

 

wiieńska
na podstawie świadectwa przemy-
słowego II kategorji przedsiębiorstw
przemysłowych, wymienionych w
rozdz. 18 taryfy do art. 23 ust. o po-
datku przemysłowym, a więc przę-
dzalnie, garbarnie, stolarnie i innych
przedsiębiorstw w tym wypadku, gdy
zatrudniać będą nawet najwyżej 625
robotników, podczas gdy dotychczas
malksymalna ilość zatrudnionych ro-
botników wynosiła 500. Inne przed-
siębiorstwa przemysłowe tejże kate-
gorii mogą zatrudniać do 1250 robot-
ników.

Na podstawie. świadectw: III kat.
te przedsiębiorstwa, które mogły za-
trudniać do 200 robotników, .mogą
obecnie zatrudniać 250 robotników,
te zaś przedsiębiorstwa, które zatru-
dniały do 500 robotników, mogą za-
trudniać 625.

Na podstawie świadectwa puze-
mysłowego IV kat. mogą być prowa-
dzone ręcznie lub mechanicznie
przedsiębiorstwa, zatrudniające 125
robotników, zamiast dotychczaso-
wych 100. (h)

: SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zlikwidowanie zatargu. lnspe-

ktor Pracy zlikwidował 8 zatargów.
powstałych między robotnikami fa-
bryk i warsztatów pracy z praco-
dawcami, uniemożliwiając  temisa-
mem wybuch strajków. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zebranie Akademickie-

go Koła Macierzy Szkolnej, W nie-
dzielę, dn. 15-go marca r. b. w lo-
kalu Kołą przy ul. Wileńskiej 23,
m. 9, odbędzie się walne sprawo-
zdawsczo-wyborcze zebranie człon-
ków Akademickiego Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej w Wilnie. Począ-
tek zebrania o godz. 10-ej min. 30 w
I-szym, o godz. 11-ej w Il-gim ier-
iminie.

! POSIEDZENIA.
— Zarząd Wileńskiego Towarzy-

'stwa Opieki nad zwierzętami prosi

 
lo przybycie no doroczne walne ze-
branie, mające się odbyć w: sobotę,
„dnia 14-go marca 1936 r. w wielkiej
sali Wojewódzkiej (ul. Magdaleny 2).
to godz. 17-ej (5 po poł.).
: -— Posiedzenie Sekcji Historji
i Sztuki odbędzie się w. dn. 9. III. (po-
|niedziałek) r. 1936, o godz. 7 wiecz..
„w sali Seminarjum Archeologii Kla-
sycznej U.S.B., ul. Zamkowa 11 (dru-
gie podwórze w prawo). Na porząd-
ku dziennym: Referat dr. J. Orań-
|skiej — „Szymon Czechowicz i ;ego
"twórczość wileńska"”. Wolne wnioski.

ODCZYTY.
-— „Żeromski po latach". Jutro

(10. III. b. r.) w Auli Kolumnowej
U.S.B. dr. Wiacław Borowy wygłosi
odczyt na temat: „Żeromiski po la-
tach'. Początek o godz. 18. Wstęp
75 gr., akad. 50 gr. Koło Polonistów
St. U.S.B.

„. KARY ADMINISTRACYJNE.
— Komunistka nie chce opuścić

Wilna. Starosta grodzki ukarał w
trybie administracyjnym 14-dniowym
bezwzględnym aresztem Sorę Licht-
son, działączkę komunistczną, która,
po odbyciu kary więzienia z wyroku
sądowego, mimo zakazu zamieszki-
wania w Wilnie, nie opuściłą miasta.
— Protokuły za handel w nie-

dzielę. W dniu wczorajszym: ors$ana
policyjne sporządziły 9 protokułów
karnych właścicielom sklepów za
uprawianie niedozwolonego handlu
w niedzielę. (hb)

CZYTAJCIE TYGODNIK
„WIELKA POLSKA"

Narodowy organ walki
Cena 10 groszy. я
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Musset, pisząc komedję „Nie igra się 1
z milošcią“, ktėrą Comedie-Frangaisė
rozpoczęła gościnny występ w

arszawie, miał lat 24, miłość była
dlań wszystkiem i wszystko było mi*
łością. Poza jej własnym, na modłę ró
mantyczną ściśle osobistym światem,
wszyscy ukazują się w krzywem zwier
ciadle: Blazjusz i Bridaine, Baron i Da
me Pluche, W punkcie kulminacyj
mym gdy przychodzi objawienie: „Nous
nous aimonsl“ cały ten zewnętrzny
światek śmiesznych pajacyków prze*
staje wogóle istnieć, zmyka ze sceny,
traci nawet swoje błahe znaczenie,
Gdy zjawia się miłość, nic nie może
stanąć na przeszkodzie, — chyba mi-
łość soma, miłość obrażona. „Nie igra
się z miłością”,
Są w tej sztuce namiętńe ; wzniosłe

$yrady romantyzmu, ale zmienia ko“
turny patosu Wiktora Hugo na wyso-
kie obcasy rokokowych kawalerów.
Zachowując żary uczuć staje się sub-
felniesza, bogatsza w finezyjne odcie
nie. Obok wyrafinowania pojawia sią
humor mocno przez romantyzm spost
ponowany, pojawia się ironiczny u
śmiech satyry, Musset będąc Musse-
tem i romantykiem jest jednocześnie
prekursorem  Baudelairów,  Lafor*
fue'ów i Rimbaudów. Mówi nam o
tem jego język, poetyczna proza, pro*
za życia wprowadzona pod obłoki sub
ftelnym, a jakże mocnympoetycznym
rytmem, który tak pięknie odkryli na-
szym uszom francuscy nasi goście,

Musset kpi sobie z wszelkich kano*
mów narzuconych nam przez realistycz
my dramat współczesny. Wprowadza
chór i długie tyrady, zwracanie się bez
pośrednie do publiczności, i mówienie
ma stronie, nic sobie nie robi z jedno-
ści miejsca i z dekoracyj. A przecież
sztuka jest bardzo sceniczna i robi du
že wrażenie — ma bowiem prawdę
najważniejszą, wewnętrzną prawdę
dzieła sztuki, Komedję „Nie igra cię
z miłością" znamy z niedawnego уу>
stawienia w teatrze Nowym. Nasza in
sceniżacja była nierównie doskonal-
sza: większa wartość artystyczna deko
racyj, tło pozytywkowej muzyki bar-
dżo dobrze dostosowane do charakte-
ru dzieła, wszystko to bardziej sprzy-
jało jedności przedstawienia, Tu wszy
stko musiała zastąpić gra aktorów. U
dało się to najzupełniej,
Nieznana u nas komedja Geraldy"

ego „Wielcy chłopcy”, wprowadza
mas w inną atmosferę. Tam, gdzie się
romantyczna sztuka kończy, łącząc ko
chańków przy ołtarzu jo ile ich przed-
tem nie uśmierci niepołączonychj, tam
właśnie zaczyna się przedmiot Geral-  

 

 

 

KONCERTY W STOLICY

   

Musset, Gćraldy, Marivaux, Molier
dy'ego. Jest on analitykiem stosun*
ków rodzinnych, głównie współżycia
mężczyzny i kobiety, którym najlepszy
wyraz dał w sztukach jak „Aimer“,
czy „Robert et Marianne",
W jednoaktowym krótkim szkicu

„Lės grands gargons“, z ktėrym mieli
śmy sposobnošė šię žapožnač, porusza
problem o wielkiej i nieustannej alk-
tualności: stosunek wzajemny ojca i

KAPSCH
 

WIEDEŃSKI ODBIORNIK DLA
WYBREDNYCH MIŁOŚNIKÓW RA-
DJA. CICHE STROJENIE Z MAG-
NETYCZNYM WSKAŹNIKIEM. 7
OBWODÓW STROJONYCH. NO-
WOCZESNA SERJA. LAMP.

OBSŁUGA FACHOWA

awykłych wyczynach Misia X, czy Y,
no i uwagi o aktorach: „Co za tem-
perament! Esprit gaulois".
Tymczasem temperamentu wybuja*

łego goście nie przejawiali. Stosunek
ich do sztuki jest poważniejszy, głęb”
szy, więcej mający pietyzmu, niż u
naszych aktorów, Mieliśmy rzadką
przyjemność słuchania oryginalnego
tekstu, Stosunek wykonawcy do twór

odmienny od edycji książkowej, uzu*
pełniany zawsze na scenie kilkoma
pysznemi dowcipami. Budującą ciąś-
łość tradycji posiada również popis i
torski w roli tytułowej, kreowanej nie

| śdyś przez Moljera, a w czasach przed
| wojennych przez słynnego Coquelina.
' Po nim odziedziczył tę rolę p. Andre
| Brunot, którego wysoką maestrję gry
li dykcji podziwialiśmy właśnie na
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syna, Ojciec pragnie aby syn był do
niego podobny, w doskónalszym tyl-
ko wydaniu, aby był wcieleniem tego
pragnienia jakie często odczuwamy, a
by pozwolono nam żyć na nowo z do”
świadczeniem zdobytem w dotychcza
sowem życiu: syn cztije nieustanny żal
za brak zrożumienia przeż ojca Owe-
go piętna, które wywarły na nim no*
we czasy, będące przecież właśnie
nie dziełem ojców — poprzedniego
pokolenia. W tem tkwi dranat i ta-
jemnica tak częstych nieporozumień
między dwoma pókoleniami związa-
zanemi naturalnemi ogniwami rodziń-
nemi, a rozdzielonemi przez równie
naturalne różnice stworzone przez
CZa6,
Współczesna sztuka  Geraldy'ego

kończy się równie optymistycznie, jak
pesymistyczne jest zakończenie ko*
medji Musseta. Miłość rodzinna wyro-
zumialsza jest od miłości kochanków.
Pozwala się wystawiać na cięższe pró
by, aby wreszcie zwyciężyć i zatryum
fować, Obie są piękne i prawdziwe.
Współczesność znakomicie uzupełnia
romantyzm, nie potrzebując wcale go
przekreślać,
Bardzo zabawnie jest czasem pójść

na taki występ zagranicznych gości i
przy tej okazji przyjrzeć się miejsco*
wym snobom. Sala nabitą jest oczywi
ście szczelnie. Na dole fraki, wieczo*
rowe 6tutknie i artystyczne fryzury, na
górze snoby pośledniejszego gatunku
wpątrzóne w sżczęśliwych lepszych
śnobów, zapatrzonych w lożę amba-
sadora. Obrazek jak z Dickensa, czy
Thackeraya. W czasie trwania sztuki
śmiech nie zawsze a propos i nie zaw
sze w porę, W. .przerwach  roż-
mowy o znajómych obecnych | nie
obecnych, ostatnie anegdotki o nie-

polecają:
LEJ

IGLA
BYL
Oraz

Piątkowy koncert w Filharmonii.
Koncert kameralny — „Harfa”

Jeszcze z lat dziecinnych pozostało
mi w pamięci zdanie, które przy oma-
wianiu geografji Europy lubił cy-
tować pewien nauczyciel tego przed-
miotu: bella gerunt alii, tu, felix Au-
stria, nube, Przypomniało mi się to
zdanie zupełnie nieoczekiwanie po-
czwartkowym koncercie kameralnym
ze współudziałem Sergjusza Prokofje-
Wa, w czasie słuchania symfonji Jerze-
$o Leielda na wieczorze piątkowym
w Filhamoniji.

Dlaczego? Być może dlatego, że co-
raz częściej i coraz jaśniej widzimy w
życiu muzycznem fakty, bijące w oczy
swą n'esprawiediiwością, Przecież i u
nas eni w vgniu talentu i w pocie
walczą o tworzenie dzieł, wychodząc
z pobudek wv:acznie artystycznych, a
inm zawierała związki — prawie mał:
żeńskie. jakieś 'owarzystwa wzajem-
nej adoracji, wze,emnego poparcia,
wzajemne; seklamy. Gdy tamci pozo-
stają na uboczu, zapatrzeni w swą
sztukę, zawsze niepewni wyników
pracy, zawsze wątpiący o rezultatach
dążeń swych do wymarzonego ideału,
—— wtedy ci „felices”, mocni organ'za”
cją, skupiają jednostki średni. ; małe
(wielkie zawsze idą samotnie), krzy*
czą o sobie, nadają ton, zbierają śmie»
$ankę dzisiejszego życia,
Gdy artyści, rozumiejący pracę swą  

jako trud wielki, odpowiedzialny i cię-
żki, starają się patrzeć w przyszłość,
może nawet w wieczność, — ci, inni,
właśnie szczęśliwcy, żyją tylko dniem
dzisiejszym. Bo jutro śmietanka skwa-
śnieć może... .
Rzecz prosta: jedni pozostają w cie-

niu, drudzy buszują, gadają, rzucają
coraz to nowe hasła.
Jakaż straszna w tem niesprawiedli-

wość! I jaka, w gruncie rzeczy, krzyw-
da dla sztuki, a więc i dla kultury!
Oto naprz, PPE. Przed 15 laty
napisał swą „drugą symfonię", którą
słyszeliśmy ostatnio, Dziś jeszcze mło-
dy, wówczas przed 15 laty, był Lefeld
niema! młodzieńc. Ale już włedy miał
do powiedzenia dużo. Przecież w sym-
łonji jego wszystko mówi, śpiewa, ma
swój wyrazi wyraźne oblicze. Wszy-
stko tam jest muzyką; miejsc pustych,
zbędnych, dla efektu pisanych, niema
zupełnie, Wtedy już, przed 15 laty, Le-
feld umiał tworzyć tematy żywe, rzu-
cać myśli muzyczne o wartości niewąt«
pliwej. Umiał. też wypowiedzieć je w
sposób artystyczny; szczerze, nieba-
nalnie į jasno, Bo naprawdę miał coś
do powiedzenia!

eżeli podejdziemy do symfonji z
surową miarą krytyczną, to znajdzie-
my tam pewne uchybienia, jak naprz.
zbytnie wydłużanie Scherza, powta-
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rzanie kulminacyjnych punktów dy-

 

 

cy wynikający z prawdziwej kultury.
Gra aktorów francuskich jest dyskret-
na i opanowana, więcej ceniąca sobie
całość efektu, niż popisowewr“ranie
poszczególnych ról. Dlatego i w mimi-
ce nie było tych gierek, czasem tak
irytujących u naszych,  doskona-
łych zresztą aktorów, i do minimum o
graniczono dodatki niemych scen ja-
kiemi nieraz wybujały indywidualizm
reżyserów upiększa niepotrzebnie dzie
ło. Dlatego też najbardziej imponu*
jący był fakt zakończenia obu sztuk
nieco po jedenastej, mimo długich
przerw pozwalających odpocząć wi-
dzowi i aktorom. Przedstawienie ma
tempo, nie jest rozwleczone i to poz-
wala ograniczyć obcięcia tekstu do mi
nimum — znowu fakt tak u nas rzadki,
a cenny.. Wreszcie godne uwagi było
przygotowanie djalogu: wyborna dyk*
cja nie pozwalająca uronić ani jedne-
ś0 słowa przy jednoczesnem zachowa
miu i podkreśleniu rytmu prozy tak
znakomicie wzmagającego wrażenie,
Francuska metoda gry jest więcej de
klamacyjna, mniej realistyczna, dlate-
go uderzała nas pewnym egzotyzmem.

Andrzej Mikułowski.

x

Drugie i ostatnie reprezentacyjne
przedstawienie „Komedji Francuskiej”
objęło równieź dwa nieduże trzyakto-
we utwory. Ujrzeliśmy więc bardzo
rzadko grywanąwPolsce farsę Moliera
„Szelmostwa Skapena”, napisaną w
1671 r. Nie jest to bynajmniej arcydzie-
ło, daje jednak aktorom wspaniałe po
le do popisu i związane jest świetną
tradycją z Comedie-Frangaise, Ta
tradycja sięgająca czasów moljerów-
skich, zachowuje nawet własny tekst,

AKA ZARSZYNа)

ZDROWE PIĘKNE TANIE" PARK

Drzewka i Krzewy
majątku

Lubel., tel, 18,

namicznych, przez co punkt główny
traci na znaczeniu. Ale są to raczej
szczegóły, wypływające z niedoświad-
czenia młodości, łatwe do usunięcia
w latach dojrzałych,

I oto Lefeld, autor tej symfonii, tej
niewątpliwie prawdziwej muzyki, kom
pozytor, wykazujący w kilku taktach.
swego dzieła więcej inwencji, niż wie-
lu jego rówieśników w całymi swym do
robku twórczym — znajduje się na u-

czu. Jakieś bezwartościowe głup-
stwa ciągle są nam rzucane przed o-
czy, a kto naprawdę zna rraiłację Le-
felda? Ktoby wiedział o istnieniu tego
kompozytora, gdyby nie jego kunszt a-
kompaniatorski, którym się wsławił
szeroko?

Teraz dwa przykłady od strony
przeciwnej. Jeden wielki, jaskrawy;
— drugi mniejszy, skromniejszy.

Sergjusz Prokofjew. Zrządzeniem
losu urodzony w Rosji w tych czasach,
kiedy muzyka rosyjska stała się wy-
bitnie modną na zachodzie Europy,
siłą przeznaczenia (rewolucja bolsze-
wicka) przeniesiony do stolicy Fran-
cji, niewątpliwie utalentowany, a —
co ważniejsze — zwolennik i propaga-
tor prądów, nieskontrolowanych jesz-
cze krytycznie, należący do grupy ar-
tystycznie bojowej — został w krót-
kim czasie wysunięty na bardzo wy-
soki szczebel drabiny muzycznej. Stał
się dobrze opłacaną „sławą”, Chodzi
w glorji.

Ale, na miły Bóg! Doprawdy nie
trzeba być prorokiem, ani jasnowi-
dzem, by twierdzić, że sława Prokofje-

MML KWSŚWEWIKIĆ
poczła SOBOLEW, woj. Cenniki na sezon

przedstawieniu piątkowem, Entuzjazm
publiczności wzbudzał też p. Lafon
jako niezrównany Argante, jak rów*
nież p, Denis dlnes grający Geronta.

Tradycji zawdzięczamy również za-
chowan'e cię o tym dość poślednim u-
tworze Moljera ciekawej anegdoty.
Współcześni zarzucali autorowi, to co
dziś określamy mianem plagjatu, cho-
ciaż nasycenie uczuciowe tego poję“
cia było zgoła odmienne od obecnego.
Istotnie krytyka późniejsza wykryła
dużą ilość remiscencyj z współcze
snych autorów, oraz poslużenie się
zasadniczym motywem z rzymskiej
komedji Terencojusza  „Phornio“,
będącej zresztą przekładem z greki.

Na zarzuty wcielenia kilku scen
ze sztuki Cyrana de Bergrac „Pedant
joue', miał Molier odpowiedzieć łaciń
ską formułą prawniczą (a łacinę znał
dobrze): „Ubi rem meam invenio, ibi
vindico“ (gdzie własność swoją znajdu
ję, tam ją zabieram), Jeśli wierzyć

rimarestowi, biografowi poety, po”
'wiedzenie to miało uzasadnieni- w
tem, że Cyrano de Bergerac miał sko-
rzystać w utworze swym z opowiadań
Moliera w kołach wspólnych przyja”
ciół Maksyma ta stała się później wy
godną tarczą różnych plagjatorów, któ
rzy z za pleców Moliera chętnie i czę
sto powtarzali i powtarzają ją (równie
u nas) w nieco odmiennej wersji: „Je
prends mon bien partout ou je le
trouve“,
Przedstawienie rozpoczęto stylową

i piękną komedją Marivaux „Igraszki
trafu i miłości',Był to wspaniały popis
owego ,marivaudage'u', sztuki dialo-
ju doprowadzonej do granic doskona-
ści, Mienią się w niej wszystkie od-

cienie subtelności, każde zdanie cyze- 
Pod zarządem

Stef. To'arza

— Inform.: jesieniy na żąda-
Warszawa, tel, 225-33., nie gretls I franco

 

watrwać długo nie możę. Talent to
o możliwościach ograniczonych, wcale
nie wielkich, Niewątpliwie jednostron-
ny, niezbyt au ilka utworów.je:
$o pozostanie w literaturze obok d
giego szeregu dziesiątków innych au-
torów, ale kto może się łudzić, by
cała twórczość Prokofjewa, a w tem
sama Ballada op. 15, grana w czwar-
tek, mogła przejść dowieczności!

Przykład drugi — to autor „Suit
koncertowej”, pea! w piąi
pod sprawną dyrekcją K. Wiłkomir-
skiego, Bolesław Woytowicz. Młod
ten muzyk nie jest pozbawiony zdol.
ności twórczych, ale skala ich — w tej
gprakinių chwili— jest nieduża.

żdym bądź razie zdolności owe
są niewspółmierne w stosunku do za-
mierzeń. W swej suicie p. Woytowicz
ma do edzenia bardzo mało.
Musi więc sztukować  frazeologją
muzyczną i niby nowoczesną, a
właściwie już banalną, retoryką brak
istotnych, ważkich myśli twórczych.
A jednak w stosunku do Lefelda p.
Woytowicz jest raczej szczęśliwcem...

Czwartkowy koncert kameralny zor-
ny był przez Tow.-Wyd.

uz. Polskiej, ściśle związany z S, M.
D. M., wspomagane przez Fundusz
Kul. Nar. Poza Prokofjewem w pro-
gramie znalazły się: dwa utwory usu-
niętego z Niemiec Hindemitha, Trio
smyczkowe M. Neuteicha, który w
Niemczech  żamieszkaćby nie mógł,
Trio smyczkowe J. Francais'a, gdzie
ubóstwo myśli twórczej chowa się za
sztuczki dźwiękowe, oraz Trio Bace-
 

lowane jest z taką precyzją kunsztu
dykcji, iż sama ekspresja gry aktor-
skiej wydaje się jakby zepchnięta
przez ten cudowny popis deklamator=
ski. Święciły w nim prawdziwe triam-
fy panie: Goęmiałać Rower i Jeanne
Sully, Ten stylowy koncert gry dopeł-
niali: p. Brunot p. Lafon, oraz znako-
mitej prezencji p. Jean Weber,
Oba przedstawienia Komedji Fran*

cuskiej, były świętem teatralnem War-
szawy, sprowadziły też do Teatru *ol
skiego niebywałe tłumy wytwornej ru-
bliczności. Gra aktorów francuskich
wywoływała szczere zachwyty, oczeń.
Kada? gorące oklaski i kwiaty.
Przypatrywali się też jej liczni polscy
aktorzy, i mogli się dostatecznie prze-
konać o tem jaką wagę przykłada się
we Francji do wartości i precyzji sło-
wa mówiowóę, jakie efekty mieszczą
się w francuskim stylu gry oraz co zna-
czy ciągłość kultury teatralnej, a wkoń
cu czem nad kolegami francuskiemi
órują.

pi P. G.
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„LAIN=AGEU
kosmetyk usuwający wady
naskórka tak u  dorosłycu
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FILM.

Filmy amerykańskie. Kilka amerykańskich
wytwórni. filmowych przygotowuje obecnie
filmy oparte na scenarjuszach lub tematach

| polskich, a więć: wytwėrnia „Fox“ postano
wiła wyprodukować obraz p. Ł „Quo Va-
dis“ według Sienkiewicza; tow. „Metro Gold

wyn”, przystąpiła do wykonania obrazu
„Hrabina Walewska”. Rolę tytułową kreować

' będzie Greta Garbo, a księcia Józefa Ponia
| towskiego Fryderyk March. Wreszcie przed
siębiorstwo „Watner Brothers” postanowi-
ło sfilmować życie naszej wielkiej uczonej

ś. p. Marji Curie-Skłodowskiej, której rolę
odegra znakomita artystka p. Josephine Hut
chison.

REFOR
Z MARKĄ

STOSUJĄ SIĘ:
$AKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
DRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1PRZY SKŁONNOŚCIACH
BO OBSTRUKCJI 55ŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZE: CYM.

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC.

wiczównyikilka: utworów solowych
Prokofjewa. Nie słyszałem dzieł ostat.
nich, gdyż jednocześnie odbywał się
w Filharmonji koncert „Harły”, ze-
społu, któremu się należy trochę u-
wagi.
Od lat świetnieprowadzony przez

W. Lachmana chór „Harfiarzy” wystę.
puje obecnie rzadko, ale każdy kon-
cert tego stowarzyszenia świadczy o
pracy rozumnej i wytrwałej, Wolno
wprawdzie postawić p. Lachmanowi
pytanie: czy nie wartoby pomyśleć
trochę o repertuarze wielkim, bardziej
poważnym? — ale nie można nie
stwierdzić, że w granicach swych wy-
stępów publicznych „Harfa'* prezene
tuje się znakomicie. Poza chórem w
koncercie czwartkowym wzięli udział
pp.: M. Karwowska, zawsze słuchaną
mile, A. Dobosz, jeden z najmuzykal-
niejszych tenorów żyjących, oraz wir»
tuoz organowy, p. Kornaszewski.
W piątek wystąpili w charakterze

solistów: p. I. Dubiska, której talent,
obecnie bardzo subtelniony, zajaśe
niał w koncercie Karłowicza, oraz J.
Turczyński. Artysta grał nilka utwo*
rów Chopina z właściwą sobie wnikli-
wością w istotę sztuki mistrza; grał
tonem pięknym i dźwięcznym, ze
szlachetną, wolną od przesady i zbyt-
niego mędrkowania, prostotą.
Mimo, że dochód z koncertu przes

znaczony bvl na młodzież akademice
ką sala Filharmonji była prawie pu*
sta. Co to znaczy? Brak organizacją
czy jakieś przykre nieporozumienie?

WITOLD SZELIGA 



 

ai
W

Pay
E
A
1

A
T

м
ai

.
A
E
A

TT
ала

Ne. —.

KONIEC LOCARNA
Niemcy wypowiedzieli pakty lokar-

nefskie į zajęli wojskowo zdemilita-

ryzowaną strefę Nadrenji, Jest to no-

we ich posunięcie w duchu metodycz-

nej i konsekwentnej polityki rewizji

traktatu wersalskiego via facti

Było ono nieuniknione i łatwe do

przewidzenia, Niemcy czekali jedynie

na chwilę odpowiednią na dogodne

dła siebie okoliczności, Okoliczności

takie wytworzył konflikt między dwo-

ma mocarstwami dawnej koalicji —

Włochami i W. Brytanią, Konflikt ten,

zrodzony na gruncie afrykańskim, nie

byłby doprowadził do zmiany układu

sił politycznych w Europie, gdyby nie

chwiejna polityka Francji, która naj-

przód nie mogła się zdecydować na

wybór między Anglią i Włochami, a

po upadku Lavala stanęła wyraźnie po

stronie Angli. Upadek Lavala i doj-

ście we Francji do władzy rządu po-

wolnego wskazaniom koalicji masoń-

sko - komunistycznej, jest niewątpli-

wie bezpośrednim powodem doniosłe-

go kroku politycznego Niemiec, które

usunęly ostatnie (poza terytorjalnemi)

postanowienia traktatu wersalskiego.

Krok kanclerza Hitlera jest przede-

wszystkiem ciosem dla całego systemu

polityki francuskiej, zainicjowanego

przez Brianda i utrzymywanego po

dzień dzisiejszy. System ten polegał

na zabezpieczeniu niezależności i cało-

ści państwa francuskiego przez orga-

nizowanie t. zw. „bezpieczeństwa

zbiorowego”, używając za główne na-

rzędzie Ligi Narodów. Dzięki temu sy-

stemowi pogodziła się Francja z prze-

kreśleniem kolejno wszystkich posta-

nowień traktatu i zdecydowała się na

przedterminowe opróżnienie Nadrenii.

Dziś stoi bezradna wobec decyzji Hit-

lera... 128

Krok Hitlera godzi w całą politykę

państw zwycięskich, począwszy od

konferencji pokojowej po dzień dzi-

siejszy. Będzie on nowym sprawdzia-

nem dla znaczenia Ligi Narodów, tym

razem decydującym. Instytucja ta nie-

tylko nie potrafiła zapobiec żadnemu

konfliktowi zbrojnemu między należą-

cemi do niej państwami (Mandžurja,

Chaco, Abisynja..., lecz nie zdołała

nawet uchronić Europy od tego, że

Niemcy odzyskały znaczną część swej

dawnej potęgi i systematycznie zdoła-

ły przekreślić wszystkie postanowie-

nia traktatu wersalskiego, za wyjąt-

kiem terytorjalnych,

Krok Hitlera stał się możliwy — jak

uż zaznaczyliśmy — dzięki temu, że

polityka W. Brytanji używając Ligi

Narodów dla swych celów, zdołała

przenieść zatarg afrykański na teren

Europy i przy pomocy tejże Ligi wy-

wołać niebezpieczeństwo zatargu eu-

ropejskiego. Niemcy są tym przysło-

wiowym trzecim, który korzysta z te-

$o, że dwóch innych weszło w spór

między sobą,
Łatwo sobie wyobrazić, jakie obu-

rzenie wywoła krok Hitlera w opinii

francuskiej. Oburzenie to jednak bę-

dzie pożyteczne i skuteczne jedynie

wówczas, gdy doprowadzi tę opinię do

wniosku, że trzeba zerwać z polityką

dotychczasową. Zerwanie zaś takie

będzie możliwe tylko wówczas, gdy

będą obalone we Francji rządy wolno-

mularstwa. Bo cały system polityki po-
wojennej Francji wraz z będącą jego

podstawą Ligą Narodów zrodził się w

lożach..,

Dla nas to, co się stało w Niemczech, '

nie jest niespodzianką, jest to logicz-

na konsekwencja tego, co się działo w

Europie w ciągu ostatnich lat kilkuna-

stu. Oceniając ostatnie posunięcia

kanclerza Hitlera, jako dowód ban-

kructwa polityki europejskiej, opartej

o Ligę Narodów, musimy z całą 0-

twartością i jasnością wypowiedzieć

opinię, że trzeba z tego faktu wypro-
wadzić zarówno logiczne wnioski, jak

konieczne konsekwencje.

Polska nie może współdziałać 2

tym zgubnym systemem polityki euro-

peiskiej; Polska powinna wobec wszy*
stkich, a zwłaszcza wobec swoich so-
juszników, a więc przedewszystkiem

Francji, jasne zająć stanowisko, bo
może śwoją postawą przyczynić się do
nawrócenia polityki państw zachod-

nortbnznwczaMWOLĄ >aaa. ——i A oa

Tyle się robiło, by zlikwidować par-
tje, a tymczasem obecnie życie partyj-

ne odżywa ze zwiększoną siłą! Gdy-

byż przynajmniej ten renesans ,partyj-
nictwa” ograniczał - się tylko do
żywiołów, które zostały, odsunięte od
wpływu na władzę” w państwie,' nie

byłoby w tem nic dziwnego. ; Ale wła”

śnie ferment partyjny szerzy się wśród

tych, którzy wystąpili do walki z par-

tyjnictwem, którzy uważali je za nie-

szczęście. Organizują się przedewszy-

stkiem sanacyjne. żywioły lewicowe;

nie zawsze głośno, ale systematycz-

nie. Są zdania, że ich godzina wybi-

je. Niewątpliwie na drogę politycznej

organizacji wkroczy także i główny
trzon grupy rządzącej. Tego procesu

nie nie zdoła powstrzymać, Ž

Partje istnieją zawsze, 'gdy istnieją

różnice zdań na: najważniejsze: sprawy

polityczne. Można do czasu zewnętrz*

ną obręczą spoić pierwiastki, które

nie mają jednego wspólnego poglądu
na życie narodu i państwa. Ale z cza-

sem ta obręcz rozluźnia się, : a potem

pęka, gdy nie nastąpi wewnętrzna,
duchowa konsolidacja obozu.

by udało siędzisiajjuż w Polsce wpro-

wadzić skutecznie monopol partyjny,
nie może być mowy. :

W okresach takich, jak obecny,

zjawiają się zawsze twórcy nowych

partyj. Przez całe lata siedzieli ci-

cho, Pracowali na „niwie gospodar-

czej” czy na innej niwie. A potem na-

'gle poczuli natchnienie, powołanie do

Po ostatnich iąei w Hiszpanii
cała Europa mogła ' się przekonać o
rozmiarach wpływów, jakie posiada w
tym kraju międzynarodówka kómuni-
styczna. Aż tak jaskrawej demonstra-
cji trzeba było, aby uwierzono, że
ruch, dążący do całkowitego zburze-
nia dawnych wartości i wierzeń i bio-
rący swe początki w światopoglądzie
materjalistycznym, nie jest w Hiszpa-
nii lokalnem jedynie burzeniem się e-
lementów wrogich cywilizacji chrze-
ścijańskiej, lecz dobrze obmyśloną, na
szeroką skałę zakrojoną akcją, reży-
serowaną zręcznie przez Moskwę.
Od dawna już prasa katolicka całe-

go świata zwracała uwagę na to, że
impresarjem dków w Hiszpanji są

SŁ. Nietylko zresztąw pismach
katolickich można znaleźć dowody, 
wyborami do izby deputowanych. Ugrupowi

{ „trontowi ludowemu“ i

nich z fałszywej drogi, po której po-
szła. &

Pod wrażeniem kroku Niemiec
zwracamy przedewszystkiem wagę

na najogólniejsze jego następstwa. Bę-

dzie on miał także szereg następstw
w różnych dziedzinach życia politycz-
nego. Oddziała, między innemi, na dalszy rozwój zatargu włosko - angiel-

O tem

wielkich zadań dziejowych; teraz two-

rzą swoje partję ku zbawieniu ojczyz-

ny. Izakładając nowe stronnictwa,
przygotowująsię do odegrania histo-

rycznej roli. Trudno już zliczyć te

stronnictwa, które już istnieją, lub za-

wiąziją się obecnie; a przecież lista

jeszczeniejest zamknięta.

| Odwykliśriy od dawnego życia poli-
tycznego i dlatego społeczeństwo mo-

że mniej wrażliwe jest na grotesko-

wość tych różnych poczynań. Stron-

nictwo wtedy tylko ma rację bytu, gdy

reprezentuje ideę, obejmującą całość

zagadnień naroduipaństwa; gdy ta
idea różni się wybitnie od innych

idei; gdy stoją za nią ludzie gotowi do
walki, a nie tylko zdolni do kombina-

cji politycznej.

W odrębności stronnictw wyrażają
się wielkie przeciwieństwa poglądów

na życie i zadania narodu. Te zadania

nie zmieniają się z dnia na dzień, za-
leżnie od konjunktury i dlatego rację

bytu mają tylko stronnictwa, o okre-

ślonej historycznej treści, Grupki, two-

rzone doraźnie, dla specjalnych ce-
„lów, wywołują tylko zamęt i obniżają

poziom polityczny narodu. Jego nie-

szczęściem nie jest istnienie stron-

„nietw, lecz ich nadmiar, rozbicie, ©-

parfe na podstawach klasowych, dziel-

nicowych, czy też osobistych,

I dzisiaj, niezależnie od tych kon-

"junkturalnych grupek, chcą wypły-

nąć na powierzchnię ludzie, którzy nie 
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Nowe partje i nowi ludzie
należą do żadnej partji, lecz pragną
zostać ponadpartyjnemi wielkościami.

Każdemu wolno nie należeć do stron-

znaleźć sobię miejsca w zorganizowa-
nym politycznie obozie, ani też nie

stworzył własnego obozu, nie ma tytu-

łu do szczególnej wyższości. W życiu

politycznem trzeba reprezentować coś

więcej, niż samego siebie; tylko zor-
ganizowane stronnictwo, które po-

nosi odpowiedzialność za człowieka,

wysuniętego na czoło, zabezpiecza to

życie polityczne przed niespodzianka-
mi i chwiejnošcią.

Naiwną, w swem założeniu, była I
jest walka z tak zw. partyjnictwem.
Nie zdoła się usunąć tego, czego się
nie zdoła zastąpić, Nie pomogą żadne

mechaniczne sposoby, Ale również na-
iwnem jest. głoszenie jakiejś misji
dziejowej jednostek, oderwanych od
zorganizowanego politycznie podłoża.

Ci ludzie, to czasem wodzowie bez ar-

mji, którzy przypuszczają. że. cudze

armje będą się za nich biły,

Jednakże te różne kombinacje i no-

wotwory polityczne, te wszystkie no-

we partje i nowi ludzie, nię sięgają

do głębi życia politycznego narodu.

Jego masy wiedzą dobrze w co wie-
rzyć i komu ufać. Wierzą w wyraźne,

określone idee, a ufają tym, którzy za

nie zawsze walczyli,
R. RYBARSKI
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+ w Hiszpanji
stwierdzające powyższą łączność, nie

brak ich i w prasie komunistycznej,

radykalnej.i neutralnej. hiszpańskiej,

Niedawno na łamach dziennika
„Trabajo" (Praca), ukazał się dłuższy

artykuł pod wiele mówiącym  tytu-

łem: „I Moskwa na to daje pienią-

dze...',w którym zacytowane są licz-

ne dane oraz cyfry, dotyczące działal-

ności Kominternu w Hiszpanii, Wszy-

stkie cyfry zaczerpnięte są z książki
Enrico Matorras: „Komunizm w Hisz-

panji”. Jak wiadomo, Matorras przed
swem nawróceniem na katolicyzm,

które nastąpiło przed paroma miesią-

cami, był zagorzałym komunistą i zaj-

mował stanowisko sekretarza central-
nego komitetu młodzieży partji komu-

nistycznej. Wszystkie dane i cyfry z

powyższej jego książki są autentycz- 

 

We Francji rozpoczęłasię już agitacja przedwybororcza w związku ze zbliżającemi się
ania nacjonalistyczne występują przeciwko

sankcjom antywłoskim.

skiego, zmieni pozycję Niemiec w Eu-

ropie, a przez to zmusi także Polskę

do rewizji różnych dziedzin swej poli-
įtyki wewnętrznej i swej akcj. politycz-

nej nazewnątrz. Do tych zagadnień

wypadnie nam powrócić niebawem,

bo posunięcie Hitlera długo jeszcze
będzie zajmowało opinję publiczną

Europy.  

ne, o czem świadczy uajiępiej fakt, że
komuniści bynajmniej ich nie zdemen-
towali, ‚ ;

Akcia na terenie Hiszpanji drogo ko-
sztuje Komintern; na jesieni ub. r. mie-
sięczny budżet przewidywał na rzecz
finansowania akcji wyborczej w Hisz-
panji ni mniej ni więcej, tylko 2 miljo-
my pesetów. Olbrzymią tę sumę roz-
dano za pośrednictwem „Czerwonej
Pomocy”. W sumie tej figurują stałe
miesięczne zapomogi oraz kwoty,
przeznaczone na poszczególne cele,
jak np. opanowywanie finansowe pism,
organizacyj społecznychit. d. I tak np.
rzekształcenie tygodnika „Świat Ro-
tniczy” na dziennik kosztowało

10.000 dolarów, rozwinięcie dziennika
„Europa — Ameryka" — 200.000 ре-
setów, wydawnictwo w języku :hisz-
pańskim „Międzynarodowej Kores-
pondencji* — 50.000 pesetów, roz-
wój „Ligi wojujących bezbożników'—
25.000 pesetów. Dodać trzeba, że tę
ostatnią sumę przywiózł do Madrytu
specjalny wysłannik z Moskwy.

Na końcu wyżej wymienionego ar-
tykułu w „Trabajo” czytamy następu-
jące zdanie, które jest aż nadto wyraź-
ne: „Trzecia Międzynarodówka posia-
da pieniędzy pod dostatkiem; rząd so-
wiecki zajmuje się dostarczaniem ich;
eksploatując swych robotników, My-
ślą przewodnią całej akcji moskiew-
skiej jest kupić za pomocą pieniędzy
prawo rozkazywania...*
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KRWAWIENIE, SWEDZENIE, PIECZENIE. BÓLE, GUZY,
CZOPKI i MAŚĆ

„NAA GĄSECKIEGO
наMARYCIA W KAZDEJ APTECE

 

Fakty historyczne
W artykule prof. dr. Stan. Głąbiń-

skiego wypadł wczoraj ostatni wiersz,
zniekształcając zakończenie, które
miało brzmienie następujące:

— „Tak przyszedł do skutku majo-
wy gabinet Witosa. Ale żądzy wła-
dzy i przy tej sposobności nie okaza-
liśmy, bo mieliśmy i mamy to przeko-
nanie, że program państwa narodo-
wego tylko w oparciu o własną więk-
szość zdołamy zrealizować".
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PRZEGLĄD PRASY
NIE DOSZŁOBY DO WNIOSKU

Prasa żydowska wita uchwałę sej«

mov'ej komisji administracyjnej obue

rzeniem, zbyt patetycznem i przesade
nem, aby było szczerem. Żydzi piszą*

cy w dziennikach jadają i mięso wie*

przowe i mięso trefne,podobnie, jak

cała inteligencja żydowska. Koszer

nie koszer — jest im Hekubą. Jeśli

dziś lamentują i wrzeszczą na całą

Europę, to nie spowodu rzekomego na«

ruszenia „kanonów religijnych moe

zaizmu, ile spowodu grożącej utraty

zysl.ów z tej wspaniałej i niebywale

rentownej imprezy finansowej, jaką

jest dla żydowskich handlarzy, rzeza-

ków i kahałów rytualny ubój.
Jeśli kiedy, to tu należałoby ina

przypomnieć: Ne misceantut

sacra profanis:
' „NVszyscy Polacy — woła patetycznie

dr. Gotlieb — wszyscy rzymscy katokcy

jak jeden mąż wzięli udział w zamachu

na wolność sumien'a ludności żydowskiejI
A stanowisko rządu? Może ze stano-

wiska rządu wystarczającem było to, ce
przedstawiciel jego powiedział na komie

sji. Z naszego stanowiska jest to bardzo

mało, strasznie mało. Mieliśmy przecież :0
Polsce na podstawie najdalszej i najbliż-

szej przeszłości polskiej zupełnie inna
e

ie nadaremnie Żydzi w Warszawte, i
w Tel-Awiwie, i w ew-Yorku, i w Char=
binie tak gorąco opłakiwali zgon. mare
szałka Piłsudskiego. Mieli oni gorzkie
przeczucia. I nie omylili się. Dzisiejsza
po mogło mieć mrejsce tylko w
lolsce bez Piłsudskiego, Gdyby żył Pił-

sudski, nie doszłoby do głosowania, nia
doszłoby nawet do wniosku”.

Chcielibyśmy wiedzieć, na czem ate
tor opiera to przypuszczenie... W każe
dym razie zwolennicy marsz, Piłsuds-
kiego zobaczą w niem całkiem coś in-

nego, niż hołd, złożony jego pamięci.

WALKA DOPIERO SIĘ ZACZYNA

Inne pismo žargonowe, „Juediszer
Tugblatt' uderza w ton heroiczny:
„Gdy wrogowie chcą ugodzić w duszę

żydowską, chcą zmusić żydów do naru-
szenia zasad wiary, wówczas spotykają
się z zażartym oporem. Žydai stają się
zdecydowanymi na wszystko bojownika-
mi, porzucają wszelkie zimne wyrachowa=

nia i nic nie może jch powstrzymać od 0-
fiarnej walki. Narzuconą sobie walkę w
obronie religji żydowskiej prowadzić
3% Żydzi z całą energją j poświęceniem...

ołać będą pod niebiosa do Stwórcy.
aby d ógł im w chwili nieszczęšcia,
wołać będą tak, aby to wołanię wstrząs=
nęło światem. Dla wszystkich Żydów
jasne jest — kończy autor, — że walka
ZE się zaczyna”,

a całym Zachodzie koszerne mię-
so jest rzadkością, nieznaną opinji pu-
blicznej. Za lat kilka i u nas rawet się
wspominać nie będzie obecnych walk,
0 rzecz tak naturalną z punktu widze«
nia humanitarnego (i gospodarczego),
jak ubój bydła metodami nowoczesne«
mi, godnemi cywilizacji, w której żys
jemy.

WYSTĄPIENIE

KS. ŻONGOŁŁOWICZA

Wystąpienie ks, Żongołłowicza wy=
wołało słuszne zdziwienie katolickie«
go „Małego Dziennika”, który zapytu«
je, w czyjem imieniu ks. Żongołłowicz
wyraził wątpliwość, czy wniosek p.
Prystorowej jest zgodny z konstytucją.
Nie w imieniu rządu, nie w imieniu mi
nisterstwa oświaty, ani nie w imieniu
episkopatu, który w komunikacie
KAP-a oświadczył się za zniesieniem
rytualnego uboju. Więc w czyjem
imieniu? Chyba tylko w swojem.
„Czy ks. Żongołłowicz nie wie, że na-
wet jako dygnitarz państwowy, nie
przestaje być kapłanem?" — zapytuje
„Mały Dziennik”, dodając zupełnie
słuszną uwagę, że ten przykry występ
ks. wiceministra „nie może obciążać
duchowieństwa polskiego i ogółu kaa
tolików”. '

NASZ STOSUNEK DO NIEMIEC
Wobec krytyki, z jaką w kolach sa=

nacyjnych spotykają się poglądy na-
szego obozu na' politykę zagraniczną,
pisze „Kur, Pozn.":
Nie zwykliśmy naszej polityki w sto

sunku do dziejowych zagadnień dosto=
sowywać do — sezonowych nastrojów i
fluktuacyj, Walka z komunizmem, z ży-
dostwem i z masonerją nie zamyka nam
ócz na naród niemiecki, dążenia jegu wie-
kowe, wzrost jego s..7 i zwartości we-
wnętrznej, umontowanie olbrzymie potę-
gi militarnej. Jeżeli kto, to naród nie-
miecki i jego działalność polityczna nia
nadaje sięna przedmiot politycznego poe+
tyzowania'. с  



RUCH MLO
- Godziny urzędowaniawe czwartki g. 19—20 lokalu „Dziennika Wileńskiego"

Lycigstwo narodowców na UA.

Red. Stefan Łochtin.

12 za 5 min.
ża chwilę.zdjęcie masekł

Sanacja akademicka leży w gru-
zach. Nikt do niej nie chce się przy-|
znawać. Wszyscy niedawni „prorzą-
dowcy* zmienili iront i obrażają się, |
gdy ktoś ich nazwie „sanatorami“.!
A tem niemniej istnieje front anty-|

 

narodowy, składający się stale z
tych samych ludzi. Czem to wytłu-
maczyć? i

NA POMOC! ENDECY! |
i

 

Najprostsza odpowiedź zredago-
мапа w stylu grupy „Odrodzenia
Bratniaka" brzmi: „Endecy doku-
czyli już wszystkim. Są nieżyciowi;
szerzą demagogję i zamęt”,

Pięknie! Ale przecież te słowa
niemal nic nie znaczą. Szerzy zamęt
ten, kto coś niszczy, a przecież zwy-
Ikle niszczy się to co jest, aby zrobić
miejsce temu co będzie, więc opor-
tunizm zawsze nazywa tych co pa-)
trzą w przyszłość — nieżyciowymi.
Czy w tym sensie panowie X. Y. Z.
stawiają podobne zarzuty. Czy są to
zarzuty? Nigdy! Jest to poprostu!
wyraz strachu, „święte* oburzenie|
zgnilej „elity“, która widzi, że je-!
szcze dziś trzyma się, ale jutro wez-
mą ją za kołnierz i wyrzucą na
śmietnik, aby nie przeszkadzała. |

į
FRONT -ANTYNARODOWY |

Kto jest tą „elitą“ w Wilme?
Oczywiste „demagog endecki* na-
tychmiast odpowie: „ginący świat
materjalistycznego socjalizmu, ży-
dostwo i masonerja“. Będzie to
twierdzenie bardzo ogólnikowe, dla-
tego trzeba je wyjaśnić.

Socjalizm na U.S.B. to Z.N.MS,,
Legjon i Z.P.M.D. Oczywiste w róż-
nych odcieniach i kolorach, od re-
wolucyjnego, przez biurokratyczno-|
urzędniczy do. ikawiarnianego wiącz-|
nie. Н

Żydostwo nie grą roli w życiu
polskiej młodzieży studendkiej. Cóż
więc można powiedzieć o masonerji?
gdzie ona jest? i czy wogóle jest?

MYŚL MASOŃSKA J
Wilno ma tradycję masońską! O

tem każdy dobrze wie i zawsze wy-

Ofenzywa
Grupa listy „Odrodzenia“ Brat-

niaką informuje, iż jest apolityczną i
apartyjną. Pomijając, iż jest to stary
trick stosowany przez sanację od
lat 9, na który nie wielu naiwnych
można wciąć — twierdzimy, iż stał
się już nudny. Przecież nie można
tych samych dowcipów powtarzać
przez wieki. I tak ludzie wiedzą, że
są niedowicipne.

iį

i

'

(Zagadnienie ogólne). Jeśli jakaś
grupa ludzka opiera się o jakąś
ideję, nazywamy ją obozem, jeśli na
tle obozu występują różne konkret-
ne programy — 'mamy do czynienia.
z partjami. Co 'to jest grupa mająca:
program, ale bez ideologji? Odpo-
wiedź prosta. Po polsku nazywa się
„to“ — KLIKĄ.

Osobiste napaści są nieprzyjem-
ne. Ale w świecie ludzkim występu-
ją nie tylko idee i programy ale i lu-
dzie. Jeśli ludzie nie są w zgodzie z
tem co głoszą, trzeba im to wytykać.
Dlaczego p. Sidorkiewicz — ludo-
wiec, antyobszarnik obrał sobie za
pismo, w którem pisze — „obszar-
nicze' „Słowo i dlaczego ten sam
p. S. „niesanator* pisze później w
„Kur, WiL* podpisując się stronnie
E. S. aby w ten sposób zatrzeć
„wrażenie' powrotu do radykalnej
sanacji, z której ongi wyszedł.

Czy wiecie co to są gruszki na
wierzbie? To jest taki owoc, który
obiecuje akademikom: lista „sanacji””
Bratniaka. Rozczulające widowisko:
Panowie „пйой2!' sanatorzy obie-
cują nawet to czego „starzy“ dać
nie mogli. A więc: 1) zniżenia opłat|
akademickich, 2) 50

  

 

 

ciąga się stary argument „Związku
Szubrawiców” z XIX w. Ale dzisiaj
„urzędowo', oficjalnie lóż niema.
Można tylko stwierdzić istnienie
myśli masońskiej i określić środowi-
sko, w którem ona rozwija się.

Myśl masońska opiera się o ma-
terjalizm, humanitaryzm, szerzy w
życiu społecznem hasła „posiępu”,
ludzkości, walozy zależnie od sro-
dowiska, mniej lub więcej delikatnie
z religją, lub iklerem i w ostatnich
czasach sympatyzując zleklka z ru-
chami lewicowemi, naimiętnie zwal-
cza laszyzm i nącjonalizm, Czytelni-
cy! Rozglądajcie się wokoło i szu-'
kajcie!

WSZYSTKIE SE ZBIEGAJĄ

Na U. S. B. sugesije „postępowe“
i „ludzkie“ wytwarzaty „Klub Inte-
lektualistow“, „Kiub Wlėczęgow“ i
„Klub Dyskusyjny“.

Czołowi ludzie „K. L'* Dembiń-
ski i Jędrychowski skończyli w ko-
munie, ale zaczęli w środowisku
„Kurjerą Wileńskiego”. Do dziś dnia
cieszą się tam sympatją, czego do-
wodęm choćby reportarze z ich pro-
cesu, pisane jeśli nie wyraźnie przy-
chylnie to w każdym razie ciepło.

„Klub Włóczęgów” zawsze był w
dobrej komitywie z tym samym
„Kurjerem Wileńskim” i jego oto-
czeniem. Tu nie trzeba wymieniać
młodych, wystarczą starsi, np. p.
Nagórski, v.-prezydent miasta, któ-
ry nie iak dawno oświadczył przed-
stawicielom Ba. Pom., że pieniądze z
Tygodnia Akademika będą podzie-
lone pomiędzy Polaków i żydów, gd |

„Tasiąmu' nie uznaje
mita),
A najmiodszą iormacja „Klub

Dyskusyjny' rozwijający się pod
opieką doc. Sukiennickiego? Ten
wydał niedawno na świat nową or-
ganizację p. n. „Polski Ak. Ruch Lu-
dowy' pozornie nacjonalistyczną,
aie za,mującą się mietyle walką z
wrogami Narodu Polskiego, ile wal-
ką... z narodowicami.

Tu też wszystkie drogi prowadzą
nie tyle do Rzymu, ile na ulicę Bi-
skupią, |
— „Razem to nie jest odkrycie '

liza.

CEM* SIĘ ZWIE
Źródła frontu

znalazły się. Znalazły się
źródła „delikatnej' nagonki na kler
(maj 1935) entuzjazmu — @а reform
pp. Jędrzejewiczów (Straż Przednia,
działalność radykalnego Zw. Naucz.
Polsk.), studnia zachwytów dla san-
kcyj „antylaszystowskkich“, miejsce
"(na 6 stronie), na którem reklamuje
!„Poprostu“ ,„Wiadomosci literackie“
etc,
| To „mite“ „demokratyczne“ pis-
mo niecolające się przed najpodlej-
szemi insynuacjami w rodzaju impu-
towania marodowicom świętokradz-
twa (tytuł z Kurjera „Świętokradz-
twa w Truskolasach dokonał sympa-
tyk Stronnictwa Narodowego') jest
jak się okazuje poważną cząstką
środowiska, w iktórem wylęgają się
ciekawe i tajemnicze pomysły. Czy-
telnicy! pamiętajcie o tem, to ро-
maga w zrozumieniu wielu spraw.

 

 

(więc. filoase-

Oczywiste! To tylko spokojna ana-!

ve

 

W. nocy z soboty na niedzielę w
sali Śniadeckich U. S$. B. odbyło się
Walne Zebranie Bratniej Pomocy.
I jeszcze raz wykazało, że reprezen-
tacja ogółu spoczywa w ręku naro-
dowców. Zebranie było bardzo liczne.
Masy akademickie były mocno po-
ruszone alkcją sanatorów, którzy za
uzyskane skądś 2000 zł. rozpoczęli
działalność zmierzającą do schwy-
cenia władzy w Br. Pom. w swoje

"ręce. Tę akoję kupowania dusz po-
tępili alkademicy na zebraniu, opo-
,wiadając się mocno i zdecydowanie
"przy Obozie Narodowym.

Zebranie otworzył o godz. 20-ej
jprezes Br. Pom. kol. Witold Świe-

|porządku dziennego przystąpiono do

data narodowego kol. Pacanowskie-
go padło 263 głosy, ma sanacyjnego
lkandydata — 221 głosów, połączo-,
nych sanatorów i lewicowców.
| Opozycja usiłowała kwestjono-
wać głosowanie, ale musiała ustąpić
jwobec zatwierdzenia wyboru przez
kuratora.

W. dyskusji, którą rozwinęła się
| następnie, ujawniło się bardzo wiele
ciekawych rzeczy. Zarzuty stawiane
ustępującemu zarządowi były nie-
jrzeczowe i zostały z łatwością od-
|parte przez licznych mówców- naro”
dowców. Kol. kol. Świerzewski, Ko-
jer, Łochtin, Wasilewski,
Średnicki i inni ujawinili jednak
wiele szczegółów pikantnych, doty-
czących akcji sanacyjnej. I tak oka-
zało się, że suma 2000 zt., za którą
zapisywano „zdobywców*”,  pocho-
dziła z kasy Strzelca (potwierdził to

 

Akcja antyopłatowa
na uczelniach Warszawy

W. piątek miał się odbyć w Szko-;lokalu 'kwestury tylko po trzech Oświaty *0 skutkach nieuiszczenia | prawniczych i no) a w
jie Głównej Gospodarstwa Wiejskie; studentów. W. ciągu dnia wczoraj-|opłat akademickich w terminie, W;punkcie miasta, możliwie najbardziej
$o wiec w sprawie opłat studen-
ckich. Gdy przybyło już na salę wie-
lu studentów, rektor cofnął zezwo-
lenie na obrady. Zarządzenie wywo-
łało wzburzenie wśród młodzieży.
Studenci postanowili, wbrew zarzą-
dzeniu rektora, obradować.

Po Ikilku przemówieniach zjawili
się wożni i usiłowali wiec przerwać.
Wynikła awantura, Młodzież prze-
darła się do kwestury, rozbiła szyby
w drzwiach i boksach, zdemolowała
ККа gablotek. W, paru miejscach
rzucono petary z cuchnącym ply-
nem.

Wobec _ powyższych wypadków
rektor S$. G. G, W., prof. Górski, wy-
dał zarządzenie zawieszające wy-
kłady na 1-ym roku studjów i pole-
cił młodzieży opuścić gimach. Zarzą-
dzenie to odczytał lubiany przez
młodzież prorektor prof. Dziubał-
towski. Młodzież zastosowała się do
zarządzenia,

W godzinach popołudniowych
rektor przyjął delegatów zarządu
Bratniej Pomocy S. G. G. W., którzy!
przedstawili mu postulaty  imitodzie-
ży, następnie omówiojno nastroje pa-
nujące na uczelni.

TYLKO 13STUDENTÓW ODWIE-
DZIŁO "KWESTURĘ NA _ POLI-

TECHNICE.
Na_ Politechnice w związku z

ostatniemi zajściami zarządzono spe-
cjalną ochronę ikwesitury, iktóra po-

jszego kwestura otwarta była tylko
w godz. 9—12. W tym czasie weszłło
13 studentów.

| OSTRZEŻENIA REKTORÓW
| WYWIESZONE W. UCZELNIACH.

Na wyższych uczelniach wywie-
szone zostały obwieszczenia zawie-

Każdy człowiek jest pod pewnym
względem snobem.

Istnieje jednak pewna kategorja
ludzi, których, nazwaćby można by-
ło ultrasnobalmi.

bec panującego porządku i stanu
rzeczy. Pierwiastek rewolucyjny jest
lmu najzupełniej obcy.

Skoro według sfer rządzących
„nacjonalizm ma równi z komuniz-
mem jest doktryną, godzącą w pań-
stwo „polskie, skoro się nagminnie u
kuglarzy pseudointelektualistów mó.
wi o nacjonalizmie jako ©0 wstecz-
nictwie i barbarzyństwie, skoro na-
wet Juljusz Benda (oczywiście z na-
rodu wybranego!!) w -płomiennych
słowach buduje wieżę szczęśliwości
w utopijnej Pan - Europie, skoro, co
najważniejsza słową „to endek*, wy-
mawiane są szeptem i ze zgrozą,
|skoro... jalkże więc nie iść śladami...

 
 

lega na tem, że woźni wpuszczają do silniejszych, choćby chwilowo?

 

Wiesłuszne oburzenie
—Wijednyrm ze swoich artykułów

napisałemi zdanie, że „mocarstwo-
wiec ramię w ramię z młodolegjoni-
stą śpieszy ną front wyborczy, zda-
„nie które wywołało żywiołowy od-
ruch na łamach Tyg. Alkad., spro-

‹ ‚ proc. znižki kko-|stowanią i oświadczenie, że wiado-
lejowe, 3) zwięłkszenie subsydjówod; mość ta jest wyssana z palca. bo
władz uniwersyteckich. | „Myśl Mocarstwowa” udziału w wy-
A jeśli to możliwe? Głosujcie, borach do Bratniaka. nie bierze.

więc na sanację! Jeśli miała 1000 zł.!
na płacenie hurtem składek w Br.
Pom. to może znajdzie i na obniże-
nie czesnego. Szkoda tylko, że p.
min. Świętosławski twierdzi, iż mie-
mą na to pieniędzy. Ale to drobiazg,
młodo - sanatorzy! Prawda? Grecja
jest bogata!

Otóż to „święte” oburzenie sza-.
nownych przeciwnilców nie wydaje
mi się zupełnie słuszne,
pisałem, że Myśl Miocarstwowa
mię w ramię z Legjjonem Młodych
śpieszy na front wryjborczy, lecz mo-

Primo: nie
ra-

carstwowiec. A to jjest różnica. Nie
sądzę bowiem, żebyj wszyscy człon-l

kowie podporządkowali się uchwale
organizacji. Ale to jest mało istotne,
Bardziej istotnem jest to, co było
podstawą mego twierdzenia. Te
wszystkie organizacje, które wów-
czas wymieniłem, nie zostały wzięte
z powietrza, ani też wylęgły się w
mojej fantazji, tylko wziąłem je z li-
sty członków om., wpisanych
jza owe głośne „1000 złotych”.

A to, że „Myśl Mocarstwowa”
nie poszła ramię w ramię z takiemi
organizacjami, jak Legjon Młodych,
Z.P.M.O. i Z'N.M.S. i potępiła me-
todę kupowania głosów za pieniądze
które mogłyby być użyte na lepszy
cel, godne jest uznania.

Sław.

Ultrasnob jest zawsze lojalny wo-;

obwieszczeniach tych podkreslone
zostało, iż w razie nie pokrycia [l-ej

Matysik,

 

strzelec kol. Sikorski). Dalej okaza-
ło się, iż T-wo Przyjaciół Młodzieży
Akademickiej też agitowało za listą
sanacyjną (wypadek z kol. Sroczyń-
skim),

W ataku na młodzież narodową
połączyli się niemal wszyscy od le-
wicy do prawicy (z. wyjątkiem о-
carstwowcówj. Jednak atak zawiódł,
Wnioski zarządu. przeszły, większoś-
jcią giosów, został również uchwalo-
ny budżet w brzmieniu wniosku za-
rządu.

Uchwalono kol. Świerzewskiemu
i jego zarządowi absolutorjum z po-

, dziękowaniem.

W wolnych wnioskach zgłoszono
„„GOSPODA STOI „POD STRZEL- rzewski. Po zagajeniu i ustaleniu|wnioski o 1) rozwiązanie Tow. Przy-

jjaciół Młodzieży  Aikademickiej, ja-
antynarodowego wyborów przewodniczącego, któreko instytucji biurokratycznej, szko-

również stały się walną próbą sił. Na kandy-| dliweg i t. p., 2) poparcie przez mło*

'dzież akcji pieigrzymki Jasnogór-
skiej w dniu 17 maja r. b.

Większość wolnych wniosków
kurator uchylił.

Zebramie zakończono Hymnem
Młodych.

Wybory do zarządu odbędą się
dnia 13-$go b. m. przez głosowanie
przy urnach. Narodowy Komitet Wy
borczy zgłosił listę z kolegaimi Świe-
rzewskim i Kiellkiewiczem na czele.

Księgarnia młodych
prawników
w Warszawie

Jak się. dowiadujemy, ruchliwe
Towarzystwo wydawnicze młodych
prawników i ekonomistów  urucho-
miło w tych dniach księgarnię pod
nazwą: „Księgarnia prawino - eko*
nomiczna” przy ul. Miodowej 1 (róg

* Krak, Przedmieścia).
‚ "W, ten sposób, po zlikwidowaniu
dotychczasowej ółpracy z Księ-

| garnią rolniczą, spółdzielnia mło-
dych prawników wkroczyła na ry-
nek księgarski otwierając nową pol-
ską placówkę sprzedaży książek

i ekonomicznych «w

| dogodnym dlaprawnika.
Księgarnia zaopatrzona jest we

raty w przewidzianym czasie do 10|wszelike nowości z zakresu prawa,
marca, studenci którzy nie uzyskali
oficjalnego odroczenia terminu wno-
szenia opłat skireśleni będą z albu-
mów, a ponowny wpis pociągnie za
sobą konieczność uiszczenia opłat

rające tekst przepisów Ministerstwa! manipulacyjnych w wysokości 40 zł.

Ultrasnobizm przed sądem opinii
Ultrasnoby i wy wszyscy „za-

„straszeni” z całej Polski łączcie się!!
° Ale niech tylko sytuacja się zmie-
"ni, niech tylko powieje inny wiatr,
| wtedy niewątpliwie nastąpi natych-
miastowy odwrót i ultrasnob „prze-
forsuje'' swoje oblicze.

Ustawiczny kołowrot i tan mier-
not, małych duszyczek, zamknię-
tych w niewybredne formy fizyczne.
Życie ich, pozbawione prawdziwych
wzruszeń, radości i konfliktów, prze-
biega prosto i łatwo.

A przecież niema lepszego dowo-
du (twierdzi Giovani Papini „Żywy
człowiek') małości duszy, jak zado-
wolenie ze wszystkiego! O ultrasno-
by! korne stado nędznych  imitacyj
człowieka! Przeżuwacze wieczni i
przetrawiacze.

Niestety trzeba przyznać, że sno-
bizm jest jednak formą masową i
wieczną, jak wiecznem jest głup-
stwo.

Walka z nim zgóry jest skazana
na niepowodzenie. Nie pomogą tu
słowa i czyny, W ogólnymi chaosie
słychać tylko krzyk — anachorety-
pesymisty: „Nikt mie rozumie samego
siebie, nikt nie pojmiuje innych". ||

Anarchista, korzystając z chwi-
lowego zamętu, przypomina światu,
że życie człowieka jest przemyśla-
nem szyderstwem przeznaczeń i że
prawdą jedynie jest negacja!

Komunizm usiłuje wytłumaczyć
(zresztą częściowo słusznie) ogólno-
ludzki bałagan zwyrodnieniem ustro-
ju Ikapitalistycznego, i znajduje na
to lekarstwo... ludowe, to znaczy...
klin klinem. Imperjalizm państw bur-
żuazyjnych zastąpić imperjalizmem
państwa. proletarjackiego.  Kapita
lizm jednostek — Eda pań-
stwowym ; ' 

ekonomli i dziedzin pokrewnych.
Celem informowania klienteli o

nowościach wdawiniczych z tego za-
kresu Towarzystwo wydaje biuletyn
 bibljograficzny p. n. „Miesięcznik

 

Jest to swoista dialektyka, któ-
rej sprzeczności są oczywiste,

Wróćmy jednak do nacjonalizmu.
Zaspane lub wrogie miu jednostki
zdają się zapominać o tem, że obec-
nie w całej Europie najpiękinieiszą
ideą polityczną jest idea nacjonaliz-
mit. :

Ona to uzasadnia i przekształca
wiele uczuć człowieka i jest stałym
motywem ważniejszych poczynań
jednostkowych i zbiorowych.

Ideą nacjonalizmu nie pokrywa
się zupełnie z ciasno pojmowanym
szowinizmem.

Nie idealizujemy siebie, znamy
swoje wady, chcemy potęgi swego
państwa jednolicie narodowego,
chcemy pracować dlań, oddając na
jego usługi wszystkie nasze zdolno-
ści i możliwości. Chcemy: pracować,
owiani wielką. ideą postępu, t. zn.
walki z teraźniejszością, chcemy
wylkuwać nowe lepsze kształty gma-
chu naszej ojczyzny. Chcemy: uczuć,
że jesteśmy potrzebni, że nie można
nas traktować na jednakowej pfasz-
czyźnie, łącznie z komunistami, za-
patrzonemi elkstatycznie w czerwo-
ny wschód.
Naród, który nie odczuwa drgnień

swego własnego pulsu, skazany jest
na zagładę!

Mamy odwagę twierdzić, my na-
rodowcy, że pulsem narodu dzisiaj i
w najblówzej przyszłości jesteśmy
imy!

My inteligencja młoda, studjująca
ną uniwersytetach polsikich,. pozba-
wiona wszelkich zapomóg i stypen-
djów, odtrącana od wszelkich posad,
my „wrogowie i barbarzyńcy" —an
Ltysemici miepoprawni? 2 '
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w/g słynnej powieści Rafaela Sabatiniego. Obie części w jednym seansie. W rol. gł.

OLIVIA de HAVILLAND jako piękna arystokratka, znana z £ „awanturnik i korsarz, oraz
widziane na ekranie, Oszałamiające tempo.

 

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski па Pohulance. Dziś

o godz. 8-ej poraz ostatni komedja w *-ciu
aktach M. W. Gogola (przekład W. Po-'

pławskiego) p. t. „Rewizor”. Ceny propa-

terystycznych

mre" pa Šiii alio iфе ооьй ай

HELIOS | v--»"« rrenier. 119 minut

bilety bewzględnie nieważne.

dla ludu jugosłowiańskiego
ubranych jednak w  współczesno - arty-

styczną formę operową. ‘

Utwory kompozytorów francuskich w kon-
cercie radjowym. !

Ciekawe kompozycje francuskie о-

statnich kilku dziesiątków lat usłyszą ra-

šandowe. | djosłuchacze dnia 10.111 o godz. 16.15. Będą
— Koncert Janiny Familier (Hepuero- to utwory: Vincent d'lndyego 2 Fantazja

waj. W środę dn. 11 marca o godz, 8 m. 15 74 tematy ludowe na obój, fortepian op. 31,

wócbzakT ati ah Polakiaow: orystapi R lg Pawła Rougnon — Scena baletowa na

ystapi £ ten sam zespół instrumentów, Wykonają je:

jedynym recitalem  fortepianowym Janina! Scweryn Snieckowski (obój) i Jerzy Suli-

Familier (Hepnerowaj. W programie: L.|kowski (fortepian). Ponadto pianista Jerzy

Van - Beethoven. Chopin, Liszt i im. Ceny| Sulikowski odegra utwory ojca impresjo-

zizmu francuskiego — Gabrjela Feurego

4-ty Nocturn op. 86, oraz.zawsze eiektow-

nego Emanuela  Caabrier'a — „Bourróe

fantascque. Г

Tatjana Nolier - Mazurkiewiczowa przed

mikrofonem.

miejsc zwyczajne. Zniżki ważne, Bilety

wcześniej do nabycia w kasie zamawiań

Teatru „Lutnia”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś
„Rose Marie”. Ceny propagandowe,

— Ostatnie przedstawienia „Orfeusza
w piekle* Pomimo wielkiego powodzenia
świetne widowisko Offenbacha „Orfeusz w
piekle' wkrótce schodzi z repertuaru
— „Ty, to ja*. Występy Oli Oborski, |

MW piątek wchodzi na repertuarnowość|

teatru „Magador” w Paryżu, „Ty to ja”.

Oprócz pięknej muzyki „Ty to ja“ odzna-!

cza się niezwykle dowcipną treścią w tło-|

maczeniu Tuwima, W popisowej roli prima- 3
donny wystąpi gcėcinnie Ola Obarska, uta-

lentowana primadonna teatrów stołeczaych.
„Ty to ja” w swej muzyce nowoczesnej,
podobieństwem treści przypomina żywo

„Rose, Marie“.
— Teatr „Rewja“, ul. Ostrobramska 5.

Dziś premjera programu rewjowego p. t.
„Bańki mydlane'* Początek przedstawień

ogodz. 6min. 45 i 9min, 15,

2 га kotar studjo. '
Transmisja operowa z Zagrze|

Polskie Radjv transmituje we wtorek
tO.III o godz. 22.00 trzeci akt opery do-
tychczas u nas zupełnie nieznanej, kompo-
zytora jugosłowiańskiego Jakóba Gotovasa,
według tekstu Milana Bogovica Opera ta
oparta jest na ludowych opowiadan'ach
fjugosłowiańskich i nosi tytuł „Sowizdrzał z
tamtego świata”. Bohater opery to według
tamtejszych legend wesoły, swawolny chło-
pak, zawsze gotów komuś spłatać figla, ale
igla nieszkodliwego, ani złośliwego, jednem
słowem synonim — sowizdrzała. W operze
Gotovaca podaje się on za przybysza z nie-
ba i w ten sposób zdobywa miłość wiej-
skiej dziewczyny Djuli i po wielu pery-
petjach i figlach, ostatecznie dostaje dziew-
czynę za żonę. Akt trzeci, który usłyszą
polscy radjosłuchacze przynosi sceny jar-

 

Piękne pieśni odśpiewane przedmikro-/

fonem Polskiego Radja dnia 10.I o godz.

18.10 odśpiewa Tatjana Nolier - Mazur-

kiewiczowa (mezzosopran). Będą to pieśni

starych kompozytorów włoskich: Montever-

di'ego, A. Scarlatti'ego, Galdary i Marcella,

oraz utwory: Beethovena, Schumanna i

Brahmsa. Akompanjuje prof. L. Urstein.

Utwór  miodego polskiego kompozytora
Tadensza Kasserna w Radjo,

Polskie rozgłośnie transmitują we wto-

re ko godz. 20.00: (10.111) koncert symfo-

miczny z Poznania tamtejszej orkiestry pod
dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego. W kon-

cercie tym poznają radjosłuchacze utwór

na orkiestrę „Dies irae" młodego, polskiego,

bardzo zdolnego kompozytora — Tadeusza

Kosserna. W ramach tej samej audycji wy-
bitna pianistka poznańska, Gertruda Ko-
natkowska, wykona Koncert Fortepianowy

d-moll Brahmsa.
„Koledzy samowara* wesołe opowiadanie

dla dzieci przez Radjo.
We wtorek, dnia 10 marca o godz. 12.15

młodsza dziatwa szkolma będzie miała nie-
małą uciechę. Benedykt Hertz opowie im

o swoich przygodach szkolnych gdy z mi-
lymi koleżkami dokazywał, psocił no... i

woła napewno dużo radości i śmiechu
wśród zgromadzonej przy radjoodbiorni- o
kach dziatwy. '
 

Dwugłowy węgorz |
Półwysep Helski jest pod wraże-|

niem połowu rybaka Budzisza z Ja-|
starni, który (w przeręblu zatoki
Puckiej natrafił na gniazdo węgorzy.
Po wydobyciu ościenia, znalazł w
żelazach marzędzia węgorza o roz-
miarach 1 metra, który posiada dwie.

IZY

najcudowniejszych. wrażeń!
Superiilm korsarski niebywałych przygód

KAPITAN BLOOD
król aktorów i aktor królów ERROL FLYNN jako lekarz,

Ń К‹ i SEN NOCY LETNIEJ". Sceny dotychczas nigdy nie

Publiczność uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10.20. Honorowe i bezpłatne

Wszyscy spieszcie ujrzeć ten film nad iilmy.

 

Zmiana granic po
1 święci

BRASŁAW. Wydział Powiatowy

w Brasławiu w porozumieniu ze sta-

nostą święciańskim opracowuje о-

becnie plan zmiany granic powiatów

brasławskiego i święciańskiego.

Zlikwidowana ma byč gmuna

rymszańska pów. brasławskiego, z

tem, że miejscowości tej gminy zo-

staną przydzielone wwiększej części

Zniszczenie sadów
NOWOGRÓDEK. Głośna w ca-

łej Polsce klęska sadzi lodowej w

Nowogródczyźnie w końcu grudnia

ub. r. wyrządziła miljonowe szkody

w tutejszym drzewostanie, zwłasz-

cza w sadach owocowych. Wprawna

fachowa ręka mogłaby jeszczę nie-

które z drzew owocowych uratować

przed całkowitem zniszczeniem, to

też nowogródzki wydział powiato”

WYPADKI.
— Samobójstwo. Z powodu braku środ-

ków do życia, popełnił samobójstwo niejaki

Leon Orłowski, szewc z zawodu, zam. przy

ul. Trakt Batorego 10, przecinając sobie na

obu rękach arterje żylne. W/ stanie bez-

nadziejnym,odwieziogo go do szpitala ży-

dowskiego.' (e). :

— Wybuch w kieszeni Niezwykły wy-

padek zdarzył się wczoraj na ul. Zawalnej.

Niejaki Lejzer Hitlic,

z przyczyn dotychczas nieustalonych,piła,
Siłą wybuchu podarte zostało naeksplozja.

ciało. (e)

— Taksówka wpadła na siup. Przy

zbiegu lic 'Arsenalskiej i Mostowej tak-

sówka Nr. 14388, prowadzona przez szofera

| Stanisława Kozakiewicza (ul. Lwowska 73),

najechała na słup telegraficzny. Wskutek

uderzenia oberwało się kilkanaście drutów

telefonicznych.

 

 

w.brastawskiego
anskiego

do gminy duksztaiskiej, pow. šwie-

KRONIKA POLICYJNA.
— Materjał wybuchowy na sali zabaw.

Podczas zabawy dziecięcej w sali Ogniska

Kolejowego w N. Wilejce, urządzonej przez

komitet żydowski rodzicielski, nieznani

sprawcy podrzucil: paczkę z materjaiami

wybuchowemi, zacpatrzoną w zegar. Pacz-

kę znaleziono na pół godziny przed wybu-

chem, przyczem powiadomiono polic;ę i

pyrotechnika, który paczkę rozebrał. ih)

— Ucieczka inkasenta. Wielkie

szenie wywołała wśród sfer kupieckich m.

Wilną ucieczka inkasenta wielu firm pry-

watnych Jakobsona Borysa, który, zde”rau-

dowawszy kilka tysięcy złotych, zbiegł w

miewiadomym kierunku. Policja wszszęła

za zbiegiem poszukiwania. (b)

—Strzały na ul. Mickiewicza. Na rogu

ul. Mickiewicza i placu Katedralnego po-

poru-

ciańskiego, a reszta do gmin smoł- wstała wczoraj pomiędzy Romualdem :wa-

weńskiej i dryświackiej, pow. bra- nowskim (ul. Tatarska 20), Czesławem Ła-

;pińskim (ul. Mostcwa 23) i JanemMilczew-

| Likwidacja gminy rymszańskiej skim (Pióromont 2) bójka, podczas «tórej
sławskiego.

podyktowana jest
szczędnościowemi, $dyż gmina ta nie

jest samowyst:

względami

; trafił.

©- R. Iwanowski oddał z pistoletu kilka sirza-

'łów w kierunku Milczewskiego, lecz go nie

Wszyscy, biorący udział w bójce,

s a zam. przy ul, Zawal-;

So I atowai "ca. popełnione rzechy.' nej 43, niósł w kieszeni pudełko, napeł-

98 e to napisane z humorem Wy.| odė korkami do straszaka. Nagle nastą- |

į

r . {
4

'w Nowogrūdzkiem |
wy wstawił do tegorocznego budże-

tu 600 zł, na utrzymanie w okresie
wiosennym personelu fachowego dla

ratowania poniszczonych przez sadź

sadów. Jednocześnie wydział po-
wiatowy zwrócił się do. wojewody,
który bardzo interesuje się tą spra-

|wą, o zasiłek na tenże cel w kwocie
| zł. 5000.

sław Iwanowski (Wąwozy 31), pozostawiony

bez opieki, wpadł przez nieostrożność do

kotła z wrątkiem, gdzie ugotował się na

śmierć. Zwłoki chłopca zabezpieczono do

dyspozycji władz lekarsko-śledczych. th)

— Porzucone dziec. W lokalu Opieki

Społecznej niejaki Gryszkiewicz podrzucił

|

 4 mieletnich dzieci. Gryszkiewicza zairzy-

"mano. Tłumaczy on swój postępek brakiem|

zostali zatrzymani

—Pobicie. Jak wiadomo, ZZZ co pe-

wien czas przydziela swoich bezrobotaych

do różnych warsztatów pracy. Jeden z bez-

robotnych piekarzy, Józef Krupski, zam.

przy ul. Legjonowej 16, dostał podobny

przydział do piekarni na ul. W. Pohulance.

Krupski zgłosił się do pracy, lecz w pie-

karni został pobity i wyrzucony. O wypad-

ku pobicia powiadomiono policję. (e)

— Groźba zebójstwa. Scygler Jozei,

jzam. przy zauł. Bernardyńskim 3, doażósł

policji, iż zięć jego, Witold Parluszkowicz,

zamieszkały tamże zagroził mu zabójstwem,

Wyjaśniło się, iż powodem groźby zabėj-

stwa stały się ciągłe nieporozumienia ro-

dzinne. (e)

— Na tle zazdrości. W sobotę wieczo-

rem D. Gilewicz (l. 21), zam. przy ul. Stra-

szuna 9, w towarzystwie swojej znajomej

przechodził ul. Straszuna. Nagle z wnęki

bramy wyłoniła się postać osobnika o nie-

ustalonym narazie nazwisku, Kfóry, zbli-

żywszy się do Gilewicza, zbił go prawie do

utraty przytomności. W ambułansie pogo-

towia ratunkowego poszkodowany oświad-

' środków do życia i utrzymania dzieci. (h)| czył, iż został pobity na tle zazdrości. (e)

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

! z iwi
e

chłopcu ubranie, oraz dotkliwie poparzone macje. Audycja dla szkół, 8,10—11.57 Przer

„Wa 11.57 Czas i hejnał. 12.03 Dziennik po-
łudniowy. 12.15 Płyty.
łeczna. 12.25 Muzyka salonowa. 13.25 Chwil

„ka gospodarstwa domowego. 13.30 Muzyka
' popularna, 14.30—15.15 Przerwa. 15.15 Co-
| dzienny odc. pow. 1525 Życie kulturalne
' miasta i prowincji, 15.30 Koncert pieśni
' Stanisława Niewiadomskiego. 16.00 Lekcja
pięezyka niemieckiego. 16.15 Koncert. 16.45
Sprawa pana Fijoła, skecz. 17.00 Krzywda

„pogadanka. 18.00 Płyty.

12.20 Chwilka spo-

Polskie Radijo Wilno
Poniedziałek, dn. 9 marca.

17.20 Koncert, 17.50 „Pod gnijącemi liśćmi”
18.40 Landowska

gra na klawesynie 18.55 Aktualna pogadan-

ka gospodarcza. 19,05 Litewski odczyt eko-

nomiczny. 19.15 Kraina bez śmiechu, felj.

19.25 Koncert. reklamowy. 19.35 Wiad

sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00

Niewydane utwory Mieczysława  Karlowi-

cza. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Ob-

razki z Polski współczesnej. 2100 Greta

Turnay śpiewa wiedeńskie piosenki, 21.30

Wywiad ze zdemobilizowanym aktorem.

23.00 Wiad. met. 23.05—23.30 Muzyka ta-

marczne, o melodjach i pieśniach charak- — Ugotował się żywcem, Dwuletni Cze- dziecka, pogadanka. 17.15 Minuta poezji u

r

F7AN, TYLko U NAS POLSKI FILM
najnowszej produkcji p. t.

Jego wielka miłość

Stefan JARACZ
KOLOROWY FILM i najnowsze aktualja w nadprogramie.

CASINO | ULUBIENCY WSZYSTKICH, KROLOWIE HUMORU

FLiP i FLAP
zademonstrują niezwykłe przygody i ol įRo4tera e SER t 7 najnowszej kreacji

Nocny eatroeol
Nowe pomysły! Nowa bomba humoru! Nowe wulkany śmiechu! Nad

głowy. i

 

Balkon 25 gr. Program Nr. 64 p. t.:

Banki mydlane
zampańska rewja w 2cz. i 16 obrazach z udziałem nowopozyskanychsiłartystycz-

nych, w przebojowych numerach. ata wystawa dekoracyjna. Nowe pomysły in-

scemizacyjne. Udział całego zespołu. lenie 2 seanse: 6.45 i 9.15. W niedzielę

iświęta3soanst: 445,7,9.15.

WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKI
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4—:

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE

WILNO, MICKIEWICZA4.

      

a Puszukuję

Mieszkanie zus,zakopokojowe ze wszel-|
a ,

Šarasao п a| aa. ad l.

 

OBIADY
smaczne, zdrowe, higjeniczne — wydaje.

 

  

  

     
   

В НЙ ОЕ паprogram Tygodnik „Foxa“ i dodatki, JAGŁODA JNHIA | tro balków do 8% mąee

- Z ь josz. 14

POLSKIE kino Dzk  Saezyłowy film prodskojiecztcjeckiej,|| Pe ŽAKĖŲIs SW,RAE ааараiaa „L BS
ŚWIATOWID opromieniony aureolą piękna nieśmiertelnej muzyki Wycieczkom specjalne ustępstwo. || 7MIERNICZY

Miękiewiczn © FRANCISZKA SCHUBERTA pt — a km x długoletnią prakty-

mopem Long UK ką poszukuje pracy u

i: —— | poi Е

„NIEDOKONCZONA SYMFONJA DOM z,
W rolach głównych: czaująca MARTA EGGERTH i niezrównany HANS do sprzedania Belo — świadectwa i własne

JARAY. Muzyka w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej. | drogo, piękna  miej- POŻYCZAJĄCY |Przyrządy miernicze,

g: mne Z scowość przy Zakre- do 2000 zł otrzymaj Wino,  poste-restan
106 LAT MIJA, RO OD 1540 ROKU ISTNIEJE wwo vie, Konarskiego 68 posadę kasjerki (ra)|'“ 101 325

m. 1. 529--2 Adres w Adm. „Dz.

tir. H. RUSIECKI
L]

VE

vl. ()ainu

Fisdarmonję
vw dobrym stanie za*
|raz kupię. Ofertynad-
|syłać: Kalwarja, Ks.
iProboszcz Tracewski.
н 518--2

532—2 sa] (ms miąć
prace w ogrodach:

Poszakiwana Cięcie drzew  pien-

siła biurowa, prowa-|nych,  karłowych i ы dzenie kasy, „Įkrzewėw owocowych;

Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza,. ||| ALAporad gy Aaaa šainsiio par dn

p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in.) STYLOWA DO WYNAJĘCIA nie.  Wynagrodzeniejprzesadzanie — roślin

Solidna, gwarantowane naprawa oraz sprzedaź zegarkówkra ŽAS i mieszkanie 6 pokojo- zł. 120. Zgłoszenie: pokojowych.  Oierty

i hi mahoniowa toaleta ilwe z wygodami, sło- Administracja  Wiel-|dla „ogrodnika - ia-

ZŁ. takież łóżko do sprze-|neczne. uL Mostowa kie Soleczniki, poczta|jchowca” do Admin.

Севу kryzysowe, dania. Zawalna 54—10 Nr. 25. 531—2)w/i —2 Wi.“
mW Godz 48 520 KE e. DARA. „a

   

ADMINISTRACJA! Wilno, wl. Mostowa 1; szyana оё . % —18. CENA PRENUMERATY:

CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimet:: przed tekstom ! w tekście (5 tsm.) 40 gr., askrologi 29 gr.

' ryczne > 25*/4 drotej, Dia pearakujavysk ру№еу 50*/ saiżki, Administracja nestrooga 10bix smiyzy terminu druku | ogłoszeń | mie przyjmuje sastraetot

Drukarnia A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostowa 1.
Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI
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eczna

„lub

uwróć

Spółdzielni Pracy

„PRA

WDOWA
imieligentna, energicz
ma, wiek średni, zna
jąca kuchnię b. do-

м2е przyjmie pracę
jako gospodyni, ku-

do pojedyn-
czej osoby, najchęt-
niej ва probostwo.
Jaroszewska. Wilno,

Misja Dworcowa. —
Dworzec Osobowy

„PRZYJMĘ
zarząd domem z»
skromne wynagrodze-
mie, lub za mieszka-
mie. Referencje pier-

| wszorzędne. Oierty
madsyłać do Admin,
„Dzieanika Wileisk"
pod „Zarząd domem“|

35—;

Wilno, ul. Jagieliošska 6—23, tel. 22-24
ka ia

|cego

Chcesz sprzedać!
kupić

NIERUCHOMOŚC
siemską, miejską, lub podmiejską   

   

się do i
Prac. Umysłowych

CUM”

MIŁOSIERDZIU
Czytelników  poleca-
my biednego, ślepną-

stolarza Ogo-
nmowskiego Ludwika
zam. ul. Szkaplerna
59 — 2 „Łask. ofiary
pz adm. „Dz.

iL“ lub bezpośred-
nio.

ODWOŁUJE SIĘ
do miłosierdzia bliž-
mich przymierający
głodem, nieuleczalnie
chory na przewiekłe
schorzenie mlecza pa-

2 cierzowego — Adam
Zmitrowicz, zam, Kal-
waryjsku 95—4, albo
łask. ofiary do Adm.
„Dzien. Wil” 

 

KOREPETYTOR |
maturzysta udziela ko
repetycji w zakresie
szkoły _ powszechnej
oraz przygotowuje do
gimnazjum lub szkoly
technicznej. Wymaga-
mia skromne, Adres:
Popowska 30—2 Wa-
cław Załęski lub do
Adm. „Dz. WiL* pod
„Maturzysta“.  43—6! 
miejsc».

RODZINA J. F,
składająca się z 6 о-
sób bez środków do
życia błaga o pomoc
w kupieniu czy też

maszyny
do szycia. Najstarsza
córka mogłaby zara-
biać na chleb.
T-wo Š-jo Winces-
tego 4 Paulo prosi
bardzo społeczeństwo
© przyjście z pomocą
tej rodzinie. Adres w
Admin. „Dz. WiL“,

 

miesięcznie s odnozroniem dc domu lub przesyłką posztową — «i. 2 ge. 50, kwartalnie xi. 7 gr. 50, nagranqivą zl, & —

sa tekstem [10 am. 15 gr. Kronika redakcyjaa i komunikaty „4 wieras druku 30 gr. Zn ogłowwenia ogłrowe i Зв #ва

__ Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


