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Macki miemiechie na Łotole
Wykrycie tajnej organizacji bojowej

RYGA. Łotewska Agencja Teie-
graficzną donosi: Wiładze bezpie-
czeństwa wykryły na Łotwie tajną
organizację niemiecką, (której dzia-|
łalność miała charakter antypań-;
stwowy. W. skład:organizacji wcho-|
dzili przeważnie młodzi ludzie, któ-|
rzy. odbywali.regularne zebrania nie-'
łegalne_i utrzymywali ścisły kontakt
z zagranicą. Ostatnio zdemaskowa-
no cztery takie zebrania, urządzone
pod maską zebrań towarzyskich.
Aresztowana kilkanaście osób. Przy-/
wódcę.tej onganizacji aresztowano
w Rydze dn. 12 b. m w chwili, gdy
zamierzał «on odczytać. na jednem z
takich zebrań sprawozdanie, zawie-
rające ataki narząd łotewski. Aresz-
towany przyznał się, iż raport ten
otrzymał „on z zagranicy w przed-;
dzień aesztowania. |
RYGA (Pat). Prasa łotewska do-

nosi, że. wykrytą tajna organizacia
niemiecka „ma. zabanwienie narodo-
wi jalistyczne. Zakres jej dzia-
łalności był. szeroki. Ruch ten istniał
już od dłuższego czasu pod. nazwą
„Bewegung“ i początkowo opierał
się na istniejących w Łotwie legalnie
niemieckich organizacjach. oświato-

Zaparcie. Przodujący kliniści poświad-
czają, że naturalna woda gorzka:
„Franciszka Józefa” stanowi fakże dla
umysłowo "pracujących neurasteników i ko-
biet szybko i przyjemnie działający środek
przeczyszczając,. Zalecana przez lekarzy.   

 

wych i sportowych, a po zamknięciu
tych organizacyj, przeszedł do dzia-
łalności konspiracyjnej.

„Bewegung” dzieliła się ma ob-
wody i rejony. Zebrania tajne odby-
wały się systematycznie i były na
nich rozważane Ikwestje polityczne,
skierowane przeciwiko państwowości
łotewskiej. Odbywano również ćwi-
czenia wojskowe, Kierownikiem tej
organizacji był pomocnik. adwokata
Kregers. Pozatemi należało do niej
szereg lekarzy, adwokatów, dzien-
nikarzy i wybitnych przedstawicieli
inteligencji niemieckiej w Rydze.
Zamieszanych w tę sprawę jest wiel-
ka ilość studentów niemieckich.
Aresztowano przeszło 20 osób.
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Francja nie zgadza się na dyskusję
o sprawie Nadrenji w Radzie Ligi

ii

przez.przedstawicieli państw neu-
tralnych wobec projektowanej. przez

Turniej mody i elegancji
rozpoczyna „POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA"

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ui. ZAMKOWA Nr. 9

Nejmodniejsze pończoszki z naturaliego jedw biu, a aszki gazow» i szale, kompleciki
2- mazowe (kołnierzyk, paseki mank/ety) rękawiczki „Nappa” Jedwabne pyjamy i garnitury

uchwalonemi przez państwa locar-
neńskie propozycjami — było nie-

 

Luiendori chce niszczyć całe parody
Przyszła wojna w oświetleniu niemieckiemzoo: isss -powa

Na półkach księgarskich Berlina

ukazała się ostatnio książka gen.
Ludendorifa pt.

szłych starć orężnych narodów i

państw.
Gen. Ludendorit oświadcza, że

cielskiej, ale zupełną zagłada cał
marodów. Udział w.tej wojniepor

I chociaż aulor pozostaje
Jnadal zwolennikiem' utrzymania
larmgi regularnej, podkreśla jednak
„konieczność pzysposobienia do woj-

,zowane, oznaczone k enty. pie-
choty, lekka flota i jednostki mor-

„Wojna totalna”, zarówno wszyscy mężczyźni, jak i'skie zdatne do| adzeni j
NECCG Lodaca niejako programem przy- kobiety, Ów A.|„handlowej” będą już gotowe do roz-

poczęcią działań.
! Wszystkie inne  forimacje
"reszta floty powietrznej i

armji,
morskiej

celem „/wojny totalnej'" będzie nie- |ska całego narodu, zarówno fizycz- gotowe będą do walki w drugim

tylko zniszczenie armji nieprzyja-

 

NOWA MOWA HITLERA
Wczoraj. kanclerz. Hitler wygłosił

w olbrzymiej Jahrhunderthalie we
Wrocławiu szóstą skolei mowę wy-

borczą, w obecności 40,000 zebra-
nych. Kanclerz przybył do .Wrocła-
wia samolotem, w towarzystwie am-
basadora- nadzwyczajnego  Ribben-|

tri .
wine do obecnego kryzysu

europejskiego, kanclerz apelował do
ludności śląskiej, pokreślając m. in.,
że Śląsk ma za sobą duże i ciężkie

doświadczenie historyczne i jest „sy-
nonimem honoru i wolności!.

Tak jak dotychczas — mówił da-
lej kanclerz — postępować będę na
przyszłość, zgodnie z honorem, nie
zgadzając się na kompromisy. Nierra
ustroju równie silnego i zonganizo-
wanego, jak obecny ustrój niemiecki.
Nie rządzę przy pomocy bagnetów,
lecz opieram się na większości poli-
tycznej, najsilniejszej, jaką sobie wo-
góle można. wyobrazić. !

Kanclerz oświadczą następnie, że

by wyciągnąć naukę z faktów. Zwcó-

ciliśmy honor narodowi niemieckie-
mu — oświadcza mówca, — Staral.s-
my się ożywić w nimi poczucie pra-
wa i wiarę w przyszłość oraz we

własną siłę.
Przechodząc do spraw zagranicz-

nych, powiedział: Wersał nie jest ka-
mieniem. węgielnym nowego porząd-

ku rzeczy, Jest to kamień, zamyka-
jący. trumnę przeszłości. Podstawy
polityczne, moralne i gospodarcze

jednego z traktatów są naruszone
przez jedno z państw. Niemcy wy-
ciągnęły z tego nieodzowne konse-

Ikwencje. Przywróciliśmy suweren-
ność .militarną na całym obszarze
Rzeszy.
W dalszym ciągu Hitler oświad-

czył: Usiłowałem przedstawić w spo-

sób możliwie prosty koncepcję no-
wego porządku rzeczy. Nie chcę
żadnych gestów, chcę 25 lat pokoju
dla Europy. Inne narody życzą so-
bie również, by mężowie stanu pra-

urzeczwiwistnił jedność w życiu nie- cowali dla pokoju, a nie robili ge-

miedkiem. Dziś już można stwier- stów. Zagraniczni mężowie stanu

dzić — podkreślił on — że dążenie mogą spytać swe narody, czy podzie-

do ocalenia Niemiec i ich gospodar- |lają tę opinję: czy życzą sobie, aby

stwa jest spełnione. Może
wszystko jest jeszcze doskonałe, ale czy też wolą, by bezmyślną wojnę

kanclerz może sobie pozwolić na to, między narodami zlikwidowano.

Gen. Blomberga niema na hitlerowskiej
liście do Reichstagu

BERLIN (Pat). Ogłoszono urzę- bichta, przywódcy austrjackich na-
dową listę kandydatów partii naro- rodowych socjalistów, hr. Hellldorfa, ;

dowo-socjalistycznej w wyznaczo- prezydenta policji berlińskiej, Flu-

nych na29 bm. wyborach do Reichs- genberga, obecnego posła w Wie-

tagu. j dniu, oraz ambasadora von Ribben-

Lista obejmuje 1033 nazwiska. Na. troppa. 2
czeje stoi kanclerz Hitler wraz z 4 Žnaimiennem jest, że na liście

ministrami: Hessem, Frickiem, Goe- kandydatów pominięto 6 członków
ringiem i Goebbelsem, oraz 54 naj- Rzeszy, nie należących do partji na-
wybitniejszymi . działaczami paryfj- rodowo-socjalistycznej, a mianowi-
nymi, do których należy również cie: von Neuratha, von Blomberga,

5 członków rządu Rzeszy. ; Schwerin - Krossigha, dr. Guertnesa,
Wśród pozostałych 974 kandyda- von Ruebenacha i dr. Schachta.

tów widnieją m. in. nazwiska Ha- |

nie sojusze wojskowe były umacniane,|

nie, jak i moralnie.

(Wojna totalna — według dawne-
$o naczelnego wiodzą Rzeszy — to
mobilizacja wszystkich żywotnych
sił narodu, bez wyjątkiu, zarówno mi-;
litarnych jak i materjalnych, ekono-
micznych, finansowych.

Propaganda silnie. rozbudowana
szerzyć będzie zamęt i panikę w
szeregach wroga. Samoloty siać bę-
dą śmierć i zniszczenie
frontem butwy. Wiojna morska i pod-
morską. bezlitosna być musi wediug
autora nawet wobec okrętów net-
tralnych.

Teatr wojenny — pisze gen. Lu-
dendorif, rozciągać się będzie na ca-
łość wrogich terytorjów i ludów.
Wojna totalna będzie skierowana
nietylko przeciw anmji, ale przeciw
całej ludności.

Generał. kilkakrotnie podkreśla,
że maksimum. wysiłku w. czasie woj-
n spoczywać będzie na barkach ko-
biety.

Specjalną uwagę zwróci się na
prasę, wydając specjalne  zarządze-
nia przeciw miej, przeciw zdrądzaniu
tajemnic wojskowych, zamknie się
granice od strony państw neutral-
nych, wyda się zakaz urządzania ja-
kichkokwiek zebrań, zgromadzeń i
t. p., specjalną uwagę zwróci się na
radjo i komunikację kolejową. W
samymnanodzie bowiem — powiada

| autor — leży punkt ciężkiości wojny
totalnej.

Generał Ludendorif wypowiada
się jawnie przeciw  wszelkiemu  u-
|przedniemu wypowiadaniu---wojny.
| Nozpoczętą wojnę kończyć trzeba
również w jalknajkrótszym czasie,

W kilka godzin po zdecydowaniu
rozpoczęcia kroków  nieprzyjaciel-
skich dywizje kawalerji, olbrzymie
siły powietrzne, j i zmotory-

Pakt chińsko-sowiecki
nie istnieje

NANKIN (Pat). Prasa chińska do-
nosi, że podane przez prasę japońską
w Szanghaju wi ości o tajnym

| pakcie sowiecko-chińskim, są nie-
zgodne z rzeczywistością.

 

poza:

|dniu mobilizacji. Wszystkie forma-
cje z czasów pokojowych, mające
stanowić uzupełnienie anmji, gotowe
będą między trzecim, a piątym
dniem.

| Siły powietrzne prowadzić będą
| specjalną wojnę na tyłach wroga,
będą wysadzały mosty i tory kole-
jowe, zrównywały z ziemią fabryki
i miasta.

Utworzone zostaną ponadto spe-
„cjalne jednostki bojowe, które mwal-
czyć będą na tyłach armji nieprzyja-
PORE

| Gen. Ludendorii przypomina, że
wojna morska powinna być również
„totalna” i że od pierwszego dnia
muszą być wyznaczone linje moc-
skie, w obrębie których każdy na-
wet neutralny okręt zostanie zato”
piony.

„Nie należy zapominać, że nie bę-
dzie szło tylko o pokonanie wroga,
ile o zupełne zgładzenie całego nie-
przyjacielskiego narodu”. Tetmi sło-
wami kończy gen. Ludendorif swoje
„mocno humanitarne” rozważania.

| PARYŻ (Pat). Stanowisko, zajęte Francję metody prac Rady Ligi nad spodzianką dla francuskich kół poli-
tycznych. Koła te były przekonane,

że Radą ograniczy się do zarejestro-

wania powziętych przez 4 państwa

uchwał, względnie, że po potępieniu

laktu' niemieckiego uzna swoją rolę
| za zakończoną. Teza państw neutral.

'nych, iż Rada Ligi Narodów powinna

dyskutować w sposób zasadniczy

jcałe zagadnienie z zastrzeżeniem

netmi zastrzeżeniami ze strony fran-

cuskiej. Delegacja francuska żywi

bowiem obawy, że wszczęta w ten

sposób dyskusja doprowadzi do żu-
„pełnego porzucenia idei sankcyj wo-
(bec Niemiec, jak również do zrezy-

jgnowania z porozumienia między

sztabami generalnemi Francji, An-

glji, Belgii i Włoch. W konsekwencji

więc, jalk podkreśla „Figaro”, do-

jszłoby do rozpoczęcia natychimiasto-

iwych rokowań z Niemcami i pokła-

jdanoby nieuzasadnione nadzieje w

| przyszłej konferencjimiędzynarodo-

wej.

Francja obawia się. ponadto, że

Rada Ligi, miast wzmocnić tezy pro-

pozycyj, osłabi je. Dlatego delegacia
francuska wypowie się zapewne za

'zalkończeniem już jutro sesji Rady

Ligi Narodów. Min. Paui Boncour

uważa obecnie, że zatwierdzenie -de-

cyzji państw locarneńskich przez Ra-

dę nie jest konieczne, gdyż Rada

Ligi stwierdziła już naruszenie przez
Niemicy Locarna, a państwa, które
podpisały ten pakt, same się już po-
rozumiały co do tego, czem należy
zastąpić udzielone w tym traktacie

| gwarancje, W tych warunkach dele-
gacja irancuską prawdopodobnie zre-
zygnuje więc z powołania się na art.

11 paktu i będzie się sprzeciwiała
"rozpoczęciu szerszej debaty na ten
temat w czasie jutrzejszego posie-
dzenia Rady.

„ Do izb skarbowych napływa
powódź

Wiceminister skarbu Lechnicki

zrzeszeń emerytalnych.
Delegacja zwróciła się do mini-

stra © wstrzymanie wykonalności
dekretu Prezydenta z listopada ub.
rolku, obcinającego emerytom jedną
tezwartą lat służby t. zw. zaborczej, a
į10 z powodu powołania do życia ko-
misji, która: ma rozpatrzeć zagadnie-
mia emerytalne. Posłowie i delegacja
zwrócili uwagę wiceministra. na fer-
menty, które nurtują w społeczeń-
stwie z powodu tego dekretu i uza-
sadnili konieczność wstrzymania
wykionalności * dekretów  przynaj-
|mniej ńa czas obrad komisji. Mimo
|przekonywujących argumentów,  wi-
ceminister Lechnicki oświadczył, że
chociaż przedstawi niezwłocznie tę
„sprawę, to jednak zaznaczył, że nie
|chce brać zobowiązań i ażeby nie u-
'ważali, że sprawa została przez nie-
go załatwiona. — Skarb państwa nie

| zniósłby tego wielkiego ciężaru, a w

 

przyjął delegację  miedzyzwiązkową |

odwołań
gorszej sytuacji od emerytów  znaj-
dują się wielkie masy ludności,
zwłaszcza na Polesiu i na Kresach.
Wobec takiego stanowiska,  dele-

igacja prosiła ministra, ażeby przy-
najmniej p ana przez ministra
komisja rozpatnzyłą jak najprędzej
swoje prace i ażeby do niej zostali
powołani przedstawiciele: zrzeszeń
emerytalnych. P. Lechnicki przy-
obiecał spowodować-zwołanie tej
Ikomisji na przyszły tydzień.

Do powyższej informacji dodać
musimy, że w ostatnich dniach eme-
ryci otrzymali lub jeszcze otrzymują
nowe dekrety „emerytalne, wyzna-
czające zmniejszone pensje. W: wielu
wypadkach zainteresowani nie go-
dzą się z obliczeniem izby: skarbo-
wej, która np. lata pracy w polskiem
szkolnictwie prywatnem za czasów
okupacji niemieckiej w Wilnie rów-
nież zaliczyła do „pracy zaborczej.
Do izby skarbowej napływa powódź
odwołań.

 



 
 

WILNO NIE ZRZEKA SIĘ ORGANI-
ZACJI L.A. MISTRZOSTW POLSKI.

Polski Związek Lekkoatletyczny
zwrócił się do Wileńskiego Okręgo-
wego Związku Lelkkoatletycznego z
prośbą, by wilnianie zrzekli się orga-
nizacji indywidualnych  leklkoatle.
tycznych mistrzostw Polski,

$o wywołał w Wilnie duże rozgory-
«czenie,

Jak się dowiadujemy, w tej spra-
wie odbyło się zebranie Wileńskie-
go Okręgowego Związiku Leklkoatle-
tycznego, na którem postanowiono
nie zrzekać się organizacji mi-
strzostw, ponieważ dla Wilna impre-
za ta stanowić będzie ogromną pro-
pagandę sportową.

BIEG NAPRZEŁAJ WE LWOWIE.
W niedzielę odbył się we Lwowie

na trasie 4000 m. międzykłubowy
bieg naprzełaj. Pierwsze miejsce za-
jął Korzeniowski z Pogoni, w czasie
11:59, przed Jaworskim z Pogoni.

SZEMPLIŃSKI ZWYCIĘŻA
W SZPADZIE. -

W sobotę rozpoczęły się we Lwo-
wie szermiercze mistrzostwa Liwowa,
w ramach których odbyła się rów-
nież i eliminacja pzedolimipijska.

Dotychczas zakończyły się zawo-
dy w szpadzie, w których wzięło
udział 22-ch zawodników.
Pierwsze miejsce zajął kpt. Szem-

pliński (Legja), mając 10 zwycięstw
i jedną tylko porażkę, Dalsze mitj-
sca zajęli: 2) Kantor (WKS Łódź),
3) Zaczyk (JKS Katowice), 4) Sobik
(PKS Katowice), 5) Frantz (Pogoń
Lwów), 6) Panaś (WKS Łódź).

CRACOVIA BIJE GARBARNIĘ 2:0.
Rozegrany w Krakowie mecz pił-

ikarski pomiędzy Cracovią a Gar-
barnią zakończył się niespodziewa-
nem ale zupełnie zasłużonem zwy-
cięstwem Cracovii w stosuniku 2.0
(1:0). Cracovia ze wszystkich dru-
żyn krakowskich, które walczyły w
miedzielę, wypadła najlepiej. Odmło-
dzony atak bez Malczyka, Kossoka,
Zielińskiego i Kisielińskiego wylka-
zał dużo zrozumienia dla gry zespo-
łowej i skutecznie wyzyskiwał do-
godne momenty podbramkowe. Naj-
lepiej grał Stępień w ataku. Poza-
tem wyróżnili się Sara w pomocy,
Pająk w obronie i bramkarz Pa-
włowski. в

Garbarnia, która wystąpiła w peł-,
nym składzie z Pazurkami i Riesne-
reim, zawiodła na całej linji.

Pierwszą bramikę zdobył dlą Cza-
covii Zembaczyński w pierwszej po-
łowie. Po przerwie Stępień podwyż-
szył wynik do 2:0.

Widzów zebrało się około 2000.
Sędziował p. Sławikowsiki.

TRÓJMECZ ZAPAŚNICZY
W WARSZAWIE,

W Warszawie rozegrany został
trójmecz zapaśniczy o puhar Skry z
udziałem Legji, Skry i Elelktryczno-
ści.
W pierwszy meczu Skra pokona-

ła niespodziewanie Legję 13:9.
W drugim meczu Elektryczność

wygrała ze Skrą 15:6.
Trzeci mecz Elektryczność

Legja rozegrany zostanie w przyszłą
niedzielę,
SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI

NA MECZ Z AUSTRJĄ.
Polski Związek Pływacki ustalił

List |
Polskiego Związku Leklkoatletyczne-|

następujący skład reprezentacji Pc!-
ski na mecz z Austrją:

100 m. Bocheński, 200 m. Karli-
czek, 100 m. st. iklas. Heidrich, Bo-
guth, 200 m. st. klas. Heidrich, 100
m. nawznak Karliczek, Jastrzębski,

WIOSENNY BIEG NAPRZEŁAJ
O MISTRZOSTWO ŚLĄSKA.
Wiosenny bieg naprzełaj o mi-

strzosbwo Śląska, rozegrany w Biel-

rych największą byłą porażka Hart'i-
Ika i Orłowskiego. Pierwsze miejsce
zajął Stokłosiński (Bielsko), kitóry
przebiegł dystans 51000 m. w czasie
17:13 sek. przed Kąkolem (Solkół)
17:15,2 i Hartlikiem 17:15,3.

HOKEIŚCI POZNAŃSCY
ZAPROSZENI DO BERLINA.
Hokeiści poznańskiego AZS za-

proszeni zostali na 25 i 26 b. m. do
Berlina, gdzie rozegrają dwa spotka-
nia. Drużyna wyjeżdża w pełnym
składzie z olimpijczykami Stogow-
skim, Zielińskimi i Ludwiczakiem
na czele.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW NAR-
CIARSKICH (© MEMORJAŁ

POR. WÓYCICKIEGO. |

wodów o memoujał ś.p. por. Wóycic-

kiego, organizowanych przez sekcję

narciarską Wisły, odbył się na Hali
Kondratowej slalom oraz konkuws

skoków. Trasa dla senjorów: prowa-
dziła z ramienia Łopaty w stronę
schroniska. Długość jej wynosiła 700
m., przy różnicy wizniesienia około
220 m. Dla junjorów trasa była o
połowę krótsza.

jonc (SNPTT) 2:34,7, 3) Lipowski
(Wisła) 2:39,2; 4) Wiślanński (Wisła)

'2:47; 5) Bobowski (Wisła) 2:59.
(W. slalomie junjorów pierwsze

Dnia 21 bm. w gmachu głównym
U. S. B. w sali V odbył się odczyt

Ipod powyższym tytułem prof, dr. M.
| Morelowskiego.

Prelegent na wstępie wyjaśnił celi

|zorganizowania cyklu wykładów pi.
„Piękno Wilna a urbanistyka”.

į Gronu ludzi dobrej woli chodzi
Lo to, aby nastąpiło zżycie między
naukowemi sferami sztuki zgrupo-
wanemi przy U. S. B. a szerokiemi
warstwami ludności. Więcej, chodzi
o to, żeby wrazie powstania jakiegoś
projektu zburzenią zabytku lub ob-
darzenia Wilna nowem brzydactwem

| protestowało nietylko szeżupłe gro-
no artystycznych sfer lecz całe wi-
leńskie społeczeństwo. Jalk wielką
ignorancję wylkazują „pewne
niki” w stosunku do wymagań pięk-
na świadczy cały szereś przykładów
jak projekt pizóbicżi, arterji Ikiomuini-
kacyjnej koło Ostrej Bramy i zbu-
rzenia w związku z telmi jednej stro-

ny wspaniałej całości jaką tworzy
Ostra Brama wraz z otaczającemi
ją domami. (Chodzi o skrócenie o
kilka minut drogi dla setek tysięcy
aut, które prawdopodobnie projek-
todawca widział oczyma swej

szy).

 
Interpelacja posła Karśnickiego

„ABC”* donosi: Pos. Karšnicki
złożył na posiedzeniu Sejmu interpe-
lację w sprawie stanowiska, zajętego
przez policję w stosunku do mto-
dzieży akademickiej w: dniach 11 i

ETUCBZPODŁY ARTURO TEODDAŃ

KUPUJCIE

„WIELKĄ POLSKĘ"
Narodowy organ walki

Cena 10 groszy.

do nabycia w kioskach.

 

WE WTOREK

24 marca

w Teatrze na Pohulance

„Wesele Figara"
Dochód przeznaczony na budo-
wę kościoła o o. Redempto-

rystów na Pośpieszce

 

12 marca rb. Interpelacja ta opiewa:
„Po wyjściu z Politechniki miło-

dzież szła ulicą Marszałkowiską,
wznosząc okrzyki: „Niech żyje Wlar-
szawa', „Dziękiujemy
„Niech żyją tramwajarze”, a nawet
„Niech żyje policja!'. Żadnych poli-
tycznych okrzyków nie było.

- Pomimo tego zostali ciężko po-
bici 4-ej akademicy, co stwierdzają
maoczni świadkowie zajść.

Zapytuję p. Ministra Spraw We-
wnętrznych, jakie stanowisko zaj-
mie w tej sprawie?".

Dźwina grozi Łotwie
‘ powodzią
|. RYGA. (Pat).
Dźwiny nocy ubiegłej
podniósł i wynosi 3,5 metrów ponad
stan niormalny. Czynione są próby
rozsadzenia zatoru lodowego pod
Dyneburgiem. Lody po stronie so-
wiedkiej jeszcze nie ruszyły. Zacho-
dzi obawa, że z chwilą ruszenia tych
lodów, sytuacją jeszcze bardziej się

pogorszy.

Poziom

sku, przyniósł kilka sensacyj, z któ-|

W niedzielę w dalszym ciągu za-

W slalomie pierwsze miejsce za-|
jął Orlewicz (Wisła), 2:33,8; 2) Za-,

czyn- |

za paczki!!”, |

rzeki ,
znacznie się,

Sport
miejsce zajął Jarząbek (SNPTT)
1:39,8; 2) Kula (SNPTT) 1:44,7.
W wyniku biegu zjazdowego isla- ,

lomu w kombinacji alpejskiej pierw-
sze miejsce w $rupie' senjorów zajął
Zajonc Karol, z notą biegu zjazdo-
wego 94:30, ze slalomu 99,40, łącz-
|nie 193,70; 2) Lipowski — 193,66;
3) Orlewicz — 190,44; 4) Bielato-
lwicz — 185,23; 5) (Wiślański
173,33.

| W konkursie skoków, do którego
stanęło kilkunastu zawodników, wię-
'kszość jednak, po oddaniu pienwsze-
go skoku, odstąpiła, z powodu silae-
go wiatru.

{

W. „Wiadomościach Literackich'*
(Nr. 13) zabiera głos p. Emil Zegad-

; łowicz w odpowiedzi na liczne słowa
(krytyki i oburzenia, jakie wywołało
"w społeczeństwie polskiem ukazanie
„się pornograficznej powieści „Zimo-
| ry”, skonfiskowanej przez władze
| państwowe.

Odpowiadając p. Jerzemu  Ban-
'drowskiemu, p. Zegadłowicz czyni
' następujące wyznanie:
' „Stwierdzić mi trzeba ad oculos,
że nie jestem (nie byłem i nie będę)
ani katolikiem ani narodowcem; ci,

Zegadłowicz nigdy nie był
katolikiem

Autor „Zmor*„ma głos
nigdy nie był katolikiem. Każdy mu-
si w tem miejscu postawić pytanie,
jak mógł on, wolnomyśliciel, być
redaktorem, mało kierownikiem
ideowym tygodnika katolickiego
„Tęcza”, wydawanego przez Księ-
garnię św. Wojciecha? Przecież wy-
dawnictwo katolickie ani jednej go-
dziny nie chciałoby wispółpracować
z naczelnym redaktorem, któryby
uczciwie wyznał, że jest wiolnomyśli-
cielem, antynarodowicem,  antypań-
stwowcem, sympatykiem komuniz-
mu, anarchizmu... A więc czy symu-ы oda: * ы k. м ы ©. *

PAA Бикасае których to interesowało, wiedzą, że lował wtedy p. Zegadtowicz swój
Jan (Wisła), skoki 53 i 39 m, — no-

| ta 138,6, 2) Kula Stan., 3j Roj, 4)
| Rajski.
| Ze względu na silny wiatr, skoki
ina Kondratowej odbyły się z ogra-
| niczonego rozbiegu.

ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODO-
PWYCH ZAWODÓW BOKSERSKICH
{ W TALLINIE,

| W. niedzielę wieczorem zakoń-
czyły się w Tallinie międzynarodowe
zawody, bokserskie, w których, jak
wiadomio, - wzięli mdział bokserzy

, warszawskiej Polonji.
Polacy uzyskali znaczny sukces,

zajmując trzy pierwsze miejsca, dwa
drugie i jedno trzecie.

Pierwsze miejsce w swoich wa-
gach zajęli Wejman, Damski 3 i So-
wiński.

Drugie miejsca zdobyli Damski 1
i Fabisiak.

| Trzecie miejsce zajął Łukasze-
rwicz.

|oznacza

Schorzeniom ślepej kiszki zapobiega się
prżez oczyszczanie jeden do dwóch razy

‚ м tygodniu przewodów pokarmowych wy-
| próbowaną naturalną wodą gorzką
Franciszka-Józeta — jedna szklanka rano
uaczczo. Zalecana przez lekarzy.

1

Drugim nieudanym  projekitem
również z dziedziny „komunikacji,
był projekt zbudowania autostrady
przez Cielętnik tuż za Bazyliką —
tam gdzie kryją się niezbadane jesz-
cze lecz według wszelkiego prawdo-
podobieństwa ogromne skarby archi-
tektoniczne wpostaci pozostałości po
zamiku królewskim. Dość wspomnieć
o jednym fragmencie wi postaci sali
opierającej swe sklepienie na jed-
nym filarze ,,..i to wszystko, miaż-
dżyłyby koła autokarów!”

Wiele zabytków Wilna złożono
już w ofierze „komunikacji”, Aktów
wandalizmu w tem imieniu dokona-;
nych nie sposób wyliczyć. Wspania-
ły zabytek stylu zachodnio-europej-
„skiego w postaci bramy Subocz...
jŚliczny kościół na Bosaczkach...
|ostatnio arterją wiodąca na Rossę...
NT skwer przed pa-
jlacem reprezentacyjnym i wiele in-
nych.

Następnie prelegent wykazuje, że
tłumaczenie się kryzysem! jest fikcją,
Rezultatem oszpecania jest zanik
turystyki. Po ostatnim „kiermaszu
św. Kazimierza” sfery miarodajne
zastanawiają się nad tem czy warto
turystów lkierować do Wilna. Na
kiermasz przybyło 4,000 osób, a
chyba każda z nich parę złotych zo-

stawiła w mieście.
Za umiłowanie piękna Włochy

oddawna inkasują spore procenty,

Jednym z ważniejszych zadań
urbanistyki jest wyszukiwanie od-
powiednich kierunków dla rozbudo-

i
|
| Dnia 201II bm. odbyła się kon-
ferencja między Izbą Sikarbową, a
przedstawicielami branży mięsnej.

„„lzbę Skarbową reprezentowali: na- zebraniu
II wydziału Izby Skarbowej
naczelnicy poszczególnych

Urzędów Skarbowych.

 

|

Ostatnio Wileńska Izba Skatbo-

przeprowadziła przy udziale

funkcjonarjuszów skarbowych, po-

lici, K. O. P. i straży leśnej wielką

obławę przeciwikio tajnemu gorzel-

niciwu na obszarze całego woje-

wódzitwa.

Wykryto 112 tajnych gorzelni,

wa

3

nawet słowo „Jkatolicyzm' wzbudza-
ło we mnie niechęć i abominację...

Wszelka organizacja wyznaniowa
mierzi mnie do głębi. Narodowość'

{
"jako pojęcie szowinistycznej eikiskilu-

zywności, leżąca na jej dnie zabor-
'czość i ustawiczne pogotowie 'wojen-
ne — jest mi zupełnie obca; mówię

| (panowie podchwytywacze) o wszel-
„kiej narodowości; a za najbardziej mi
jtu element obcy uznaję znów) — tej-
że narodowości — organizację, czyli

'łak dziś snobistycznie nadużywane
pojęcie państwowości... stoję poza

| wyznaniem, poza  narodowościa-
mi...

| Kim jest jednak p. Zegadłowicz,
"dowiadujemy się z
słów: „Mam i ja panowie siwój przy-

| dział. przekonania moje są wyraź-
|ne i niedwuznaczne; jestem po stro-
"nie frontu pokoju i pracy — przeiciw
reakcji i nie równości. Komunista?

{ — zapewne; lecz i anarchista z tą
(jedną subordynacją: wobec geniusza
|ludzkiej myśli, wobec heroizmu drą-
żenią otaczających nas imiroków
światłem wiedzy”.

Powyższe wyznanie rzuca cieka-
kawe światło na twórcę „Zmór”,
przedewszystkiem na jego etykę.
Wyznaje bowiem p. Zegadłowicz, że

(NSSTI SETTSG I IIIIG INIT K i III NIO TS

„Dezyderatų estetyczae a urbanistyka Oilna
wy i kierowanie tam! roziwoju miasta

przy pomiocy różnych udogodnień

jak to: elektryfikacja, ułatwienia ko-
munikacyjne i t. d.
W Wilnie widzimy sytuację

wręcz paradoksalną. Taż sama „ko-
munikacja” tak skwapliwa, gdy cho-

dzi o burzenie wykazuje kompletny

brak inicjatywy przy budowie mostu

u wyloty ulicy Arsenalskiej. Rzeki

w innych miastach łączą — Wińlja
! , T
tylkio dzieli.

Piękno architektoniczne znako-

micie podnosi zieleń drzew i trawni-

ików. Tutaj też dzieją się rzeczy

przedziwne. Kościół św. Katarzyny
został skrzętnie zasłonięty drzewa-

mi zato różne brzydactwa odsłonię-

to w całej ich okazałości. Przyznać

mależy, że to nietylko drzewa służą

do zasłaniania — wspaniałą fasadę

kościoła św. Teresy przysłonięto
pokracznym domikiem.

Wręcz skandaliczną jest sprawa

szyldów. Tutaj pobłażliwość konku-

ruje z małpią złośliwością w kierun-

Iku oszpecania miasta.  Wystanczy

raz przejść przez plac przed Ratu-

szem. Wszystkie tezy prelegent ilu-

strował przezroczami. Rzeczywiście,

nieraz wprost nie chciało się wie-

 

dalszych jego| .

katolicyzm, czy dziś pisze miepraw-
dę? Jedno i drugie jest nieetyczne.

(Kap)
ы NE EEKA ALRINYJAKIKE RAY)«ROSYZADKO EI AE

Już czas pomyśleć
o ogłoszeniach świątecznych.

„DZIENNIKA  WILEŃ-Ogłoszenia do

SKIEGO" i innych pism — przyjmuje

ma bardzo dogodnych warunkach

BIURO
STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82,

 

*

Katowicka „Polonia“ od pewnego
czasu systematycznie wykazuje roz-
bieżności między historją, a legendą.
IW sobotnim mumerze tego pisma
cztamy:

Pułk. Koc przemawiał przy  odsłonię-

ciu tablicy pamiątkowej w domu przy ul.

Moniuszki nr. 2, gdzie Piłsudski zamieszkał
po powrocie z Magdeburga. Przyjazd Pił-

sudskiego tak opisuje pułk. Koc:

„Około godz. 6-ej nad ranem dn. 10

listopada o dżdżystym i zamglonym poran-

ku, stanęliśmy gromadką koło t. zw.uroczy-
stego wejścia dworca Głównego. Posterun-

ki niemieckie funkcjonowały w całej pełni,

dwuch żołnierzy w polowych mundurach

stałe przy wejściu. Po chwili oczekiwania

spostrzegłem zdaleka zbliżający się samo-
chód regenta ks, Zdzisława Lubomirskiego.

Był to nieomylny znak, że wiadomość o
przyjeździe Józefa Piłsudskiego do Warsza-
wy jest prawdziwa. Szybko podszedłem do

wejścia: Z samochodu wysiadł ks. Lubo-

mirski w towarzystwie adjutanta rtm. Ro-

stworowskiego i wszedi — mijając poste-
runk: niemieckie — do wnętrza, prowadzą-

cego na peron. Zdecydowałem się pod-

ówczas błyskawicznie, aby bezprawnie
wejść razem z księciem. Za mną kilku mo-

ich kolegów. Zaskoczone tem posterunki
miemieckie, nie próbowały przeszkodzić”.

Ten opis, nakreślony przez szefa P. O.

W., jest chyba zgodny z rzeczywistością.

Przytaczamy go, żeby wykazać, jak i w ta-

kich drobnych szczegółach  historja nie-
zgodna jest z sanacyjną legendą. Wszak

według legendy Piłsudski przyjechał do

Warszawy 11 listopada (stąd święcenie te-

go dnia), względnie 10-go wieczorem, przy-
jechał do Wiarszawy rzekomo już wolnej

opanowanej przez P. O. W., nie czekając na
kapitulację Niemców przed Fochem.
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Kronika telegraficzna
** W Biarritz aresztowano 3 miłodych

ludzi, których hiszpański samolot turystycz-

ny wysadził w nadgranicznej wiosce fran-

cuskiej. Przypuszczają, że są to hiszpańscy uchodźcy polityczni, którzy nie mogli wy-
rzyć, że tak niszczy się i oszpeca *dostać się z kraju legalnie.
piękno miasta.

Na zakończenie prelegent zwró-

cił się z apelem do słuchaczy, aby

krzewili wśród społeczeństwa zami-

łowanie do estetyki gdyż „nie oder-

wiemy się od szpetoty, dopóki
wszyscy | nie
piękna!”

!
i

_ Sprawa podniesienia stawki podatkowej |
w branży mięsnej

Konferencja dała wyniki pozytyjw-
ne. Cały zatarg prawdopodobnie zo-
stanie ostatecznie załatwiony na

przedstawicieli

mięsnef, które się odbędzie 25 bm.
o godz. 19 w lokalu Izby Rzemieśl-
miczej. (s) ‘

Walka z tajnem gorzelnictwem
w Wileńszczyźnie

,23 Ikompletnie urządzonych apara-
tów do pędzenia samogonu, przeszło

| 1006 litrów samlogonki, kilka wypad-
ków odlkażanią denaturatu i poli-

tury, 5 wypadków fałszowania wyro-/;
|bów monopolowych oraz 146 innych,

posiądą poczucia :

branży |

 razem koło 300 przestępstw, (h)

** We Francji w departamentach po-
granicznych aresztowano kilka osób, podej-

rzanych o szpiegostwo.

** W kopalni węgla Bardykes w Szkocji
nastąpiłod osunięcie się ziemi. Pod ziemią

znajduje się jeszcze 5 górników.

** Port Sewilski po raz czwarty od li-

| stopada r. ub, został zamknięty ze względu

Pen ODZEWROCZNAWOZRZCZOWOKSORKZSZWEWEOWE | wysoki poziom wód na rzece Gwadal-
kwiwir. Zachodzi obawa powodzi.

** Na znak protestu przeciwko oficjal-

nemu pogrzebowi Venizelosa, stronnictwa

antyvenizelistyczne urządziły w Atenach

uroczystości żałobne ku czci króla Konstan-

tego.

** We wsi Benitazin w Maroku hisz-
pańskim czworo dzieci tubylców znalazło

granat, który eksplodował, zabijając wszyst-

kie dzieci na miejscu.

** W pobliżu Falsteru znaleziono szcząt-
ki wodnopłatowca niemieckiego. Czynione

są poszukiwania ciał dwóch lotników, któ-

rzy zginęli w katastrofie,
** Ilość wojsk angielskich w Sudanie

obliczają na 40 tys, ludzi, 200 czołgów i

zgórą 300 samolotów.

** Ofiarą powodzi w Ameryce padło

dotąd 170 osób, bezdomnych jest 221.500,

a szkody wynoszą około 300 miljonów do-

larów.

** Po pięciodniowej walce policja Iraku
i Turcji zastrzeliła przywódcę bandytów
Chalilkosza i 17 jego towarzyszów; reszta

bandy, w liczbie 15 osób, tudzież żona przy<

wódcy szajki, są w rękach policji.  



FRONT LUDOWY
I JEGO TYŁY

Idea „frontu ludowego”, jak dobrze

wiadomo, jest obecnie patronowana

przez „Komintern* ji to we wszyst-

kich krajach Europy, :także i w Pol-

sce, W niektórych państwach doszło

już do jej urzeczywistnienia, w innych

gorliwie się nad nią pracuje. W Pol-

sce ła idea nie jest nowa. Oswoiliśmy

się już z hasłem rządu robotniczo-

włościańskiego; przywykliśmy już do

tego hasła, nie robi ono dzisiaj wra-

żenia. Ale ta myśl wraca dzisiaj w

nowych kombinacjach — warto po-
święcić jej trochę uwagi.

W Polsce trudno urzeczywistnić
ten front bez chłopa. Minęły czasy,

gdy klasowe stronnictwa chłopskie

mogły rościć sobie pretensje do re-
prezentowania !udności włościańskiej,

jako swojego monopolu. Ale w każ-
dym razie istnieje Stronnictwo Ludo-

we, które chce się wciągnąć do tego

frontu I rzecz bardzo ciekawa, że o-
becnie w tem Stronnictwie znaleźli

się ludzie. którzy z chłopem nie wiele

mają wspólnego, którzy albo wycofali

się już dawno z tego ruchu, albo wo-

góle nigdy w nim udziału nie brali.
Są to przedstawiciele pseudo-radykal-
nej inteligencji, związani z masone-

rją. Ci pracują gorliwie nad stworze-

niem ludowego frontu.

Pracują oczywiście nad tem i socja-

liści. Dla nich ten front obejmuje ca-

ły proletarjat, „bez różnicy wyznania

i narodowości”. Pod tym względem
socjaliści są wiernymi wyznawcami

nowej konstytucji. Współdziałają już
z żydowskim „Bundem”. Ta ideolo-
gja nie jest oczywiście obca „dzie-

ciom wdowy”. Lęk przejmuje te ży-

wioły, że naród polski konsoliduje

się wokoło wielkich zagadnień; że

sprawa żydowska wysuwa się na czo-

ło. Otóż „front ludowy” chce po-

krzyżować tę konsolidację. Chce u-
śrupować społeczeństwo na podsta-

wie społecznego, a nie narodowego

podziału, "Po jednej stronie mają być
„kapitaliści' — a po drugiej proleta-
rjat, do którego łaskawie wciąga się

także inteligenta i chłopa.
Działalność Stronnictwa Narodo-

wego Stoi oczywiście na drodze ludo-
wego frontu. Trzeba je zepchnąć z tej

drogi. Używa się do tego rozmaitych

chwytów. Oto w chwili, gdy niektóre

żywioły sanacyjne wzywają do repre-

syj przeciw Obozowi Narodowemu,

„Robotnik“ skaržy się na niedość e-

nergiczną działalność władz w tępie-
niu antysemityzmu. Każdy, kto „to
czyta, potrafi sobie resztę dośpiewać.

A przedewszystkiemchce się wy-
kazać, że między Stronnictwem Naro-

dowem a sanacją niema różnicy; su:

geruje się, že następuje zbliżenie.
Coprawda, o PPS. nie mówi się w

"Sejmie i Senacie w ten sposób, jak

się mówi o Stronnictwie Narodowem.
Nie padają tam ataki na PPS., .które

w poprzednim Sejmie głosąwało prze-
ciw poborowi rekruta. Różne opano-

wane przez socjalizm związki zawo

dowe korzystają z lepszej sytuacji, a-

niżeli organizacje, pozostające pod

wpływami Stronnictwa Narodowego.
Ale wystarczy, że ktoś napisze w ja-
kimś konserwatywnym dzienniku na-
iwny artykuł, wykazujący,że między

sanacją a Obozem Narodowym niema
różnic, by „Robotnik” brał to bardzo
poważnie.

* Moglibyśmy wykazać, że właśnie o-
pozycja PPS. nie zwraca się prze-

ciwkocałejsanacji, a tylko przeciw

„łaszyzmowi” w sanacji. Za wiele
różnych rzeczy ponosi tę samą odpo-'

wiedzialność lewica, co i prawica sa-
nacyjna. A właśnie pracuje się gorli-
wie nad konsolidacją całej lewicy.
Byle ktoś stanął wyraźniej na grun-

cie „frontu ludowego',. wiele mu bę-
dzie wybaczone. :

Podział na prawicę i lewicę prowa-
dzi do tego, by zbudować mosty mię-
dzy lewicą sanacyjną i lewicą opozy-
cyjną. Różni radykalni sanatorzy nie

dadzą się zakasować socjalistom w:

rzucaniu skrajnych haseł. Perspekty-
wy frontu ludowego są więc bardzo

rozległe, Zależy komuś na tem, by

|

|
{
1 

CO DALEJ?
Powodzenie kanclerza Hitlera nie

ogranicza się do tego tylko, że prze-
kreślił ostatecznie wszystkie posta-
nowienia traktatu wersalskiego, które
były bolesne dla honoru Niemiec.
Uzyskał on, dzięki jawnemu poparciu
Anglji, jeszcze coś więcej — obietni-
cę rokowań, które mają doprowadzić
do nowego układu politycznego i no-
wych stosunków w Europie. *

Możemy zostawić prawnikom, re-
formatorom i moralizatorom rozwa-
żania tekstów traktatu wersalskiego
i paktów lokarneńskich, oraz „Białej
Księgi” angielskiej. Wszystko to jest
zawiłe i ciekawe dla tych, co wierzą
w „nową” politykę i skłonni są do
„rozcinania wlosėw“ na części. Dla
polityka jest jasne, że dotychczaso-
wy system polityczny Europy zban-
krutował, że trzeba porzucić rozwa-
żania prawne i przejść na grunt
polityczny. Jeśli się zaś to uczy-
ni, to trzeba odwrócić oczy od prze-
szłości, trzeba stwierdzić, że system
dotychczasowy dał tym, co go stoso-
wali, szereg dotkliwych klęsk i do-
prowadził do zmarnowania owoców
zwycięstwa, okupionego tyloma ofia-
rami z krwi i mienia wszystkich na-
rodów koalicji wojennej, a zwłaszcza
Francji...
Rozpoczyna się nowy okres poli-

tyczny w Europie, okres, w którym
jedna z głównych ról przypadnie Pol-
sce. Bo tak się składają warunki ży-
cia politycznego na naszym starym
kontynencie, że Polska może się wal-
nia przyczynić do likwidacji błędów i
błądzeń, wynikających z ginącego
systemu, zrodzonego w  lożach, i
przy tej sposobności z rzędu mocarstw
„o interesach ograniczonych” przejść
do rzędu mocarstw „wielkich”,

Może się mylę, lecz nie mogę się
oprzeć wspomnieniom o przebiegu
kongresu wiedeńskiego z r. 1815,
który ustalił losy Europy na całe
stulecie. Na tym kongresie — mimo,
że była po świeżej klęsce — odegra-
ła rolę kierowniczą Francja, którą re-
prezentował Talleyrand, działający
w myśl instrukcyj Ludwika XVIII-go.
Dlaczego? Dlatego, że polityka fran-
cuska oparła się o odwieczne wska-
zania doświadczenia historycznego i
znajomości aktualnej rzeczywistości.
„Dlatego dalej, że ster tej polityki spo-
czywał w rękach -przedstawicieli ro-
dziny, której od tysiąca lat- jedynym
„zawodem była troska o istnienie i
 

Sojusz ukraińsko-żydowski
' Nie ulega żadnej wątrliwości, że na
horyzoncie polskiego życia politycznego
zaczynają się rysować kontury sojuszu
undowsko - żydowskiego. Inne uśrupo
wania ukraińskie poza Undem narazie
obserwwą wymianę myśli pomiędzy naj-
"większą partją ukraińską, a kołami ży-
dowskiemi. W każdym razie nie m »žna
zauważyć, żeby te inne ugrupowania
ultraifskie miały za złe partji undow-
"skiej je umizgi do Żydów. Pa

Zaczęło się od artykułu posła Barana,
który w styczniu br. przypomniał
wszystkie dobrodziejstwa, które Żydzi
otrzymali od Ukraińców i nawzaem.
Dla młodszego pokolenia rewelacją oka-
zało się przypomnienie pos. Barana, iż
w r. 1907 po.raz pierwszy wystąpili par-
lamentarni przedstawiciele żydowskiego
ruchu sjonistycznego, wybrani do wie-
deńskiego parlamentu głosami parti
ukraińskiej. Wszyscy trzej posłowie s'0-
niści — chełpił się p. Baran — wybrani
zostali przeciw narodowymkandydatom

polskim.
Później przypomniał pos. Baran, że

Żydzi nie okazali się niewdzięczni. Do
znanych faktów popierania wojsk ukraiń-
skich przez Żydowską milicję w listopa-

dzie 1918 r. dorzuca dobrze poinformo:

wany pos. Baran (minister ukraiński w

1918 r.) takie kwiatki, ja żydowski ba-
taljon w armji ukraśńskie, złożony z Ży-
dów tarnopolskich, wołyńska sotnia
ochotników, złożona głównie z Żydów
it p.
dos w komisi administra-

cyjno - samorządowej nad ubojem — гу-

tualnym Ukraińcy głosowali razem Z >0-

słem żydowskim przeciw wszystkim gło-

som polskim. Lwowskie „Diło” takie za-
chowanie się uzasadniało szeroko argu-
mentami o konieczności tolerancji prak.

»

przez wysunięcie radykalnego pro-
gramu społecznego zepchnąć z oczu

społeczeństwa wielkie narodowe za-
gadnienie,
żydowską, Tem się zajmują ci, którzy
działają na tyłach ludowego frontu.

R, RUBARSKI

w szczególności sprawę .

przyszłość Francji — dynastji fran-
cuskiej, że wykonawcą tej polityki
był artysta swego zawodu — Talley-
rand,

Talleyrand, fascynująca i zagadko-
wa postać księdza, który porzucił su-
tannę, rewolucjonista z okresu Wiel-
kiej Rewolucji, człowiek — jak o nim
mówiono — bez czci i wiary, jeden z
winowajców ohydnej zbrodni Napo-
leońskiej — zamordowania ks. d'Eng-
hiee, polityk, który zdradzał po kolei
wszystkich, z którymi pracował.A je-
dnak wielki polityk; dla którego

: wielkość Francji była celem życia,
choć może nie ż pobudek uczucio-
wych, lecz — jeśli się tak wyrazić
wolno — zawodowych, bo dobre wy-
niki jego sztuki były jednoznaczne z
powodzeniem polityki francuskiej.

ka XVIII i Talleyranda na kongresie
wiedeńskim? Stanął on na czele
państw „małych'”* przeciw państwom
„wielkim“, przeciw zwycięzcom w
wielkiej wojnie, przeciw tym, co spo-
wodowali upadek największego polity-
ka i wodza tego czasu—Napoleona I.
Taktyka króla i jego genjalnego do-
radcy zwyciężyła na całej linji, ratu-
jąc Francję z otchłani, w którą wtrą-
cił ją nie ziemski, lecz niszczycielski
genjusz Wielkiego Cesarza.

Dziś — mutatis mutandis — rola
podobna przypada Polsce. Opierając
się o interesy państw o „interesach
ograniczonych,może państwo nasze
*przyczynić się do sprowadzenia poli-
tyki narodów wyrosłych w kulturze
zachodnio - europejskiej z wysokości
przysłoniętych chmurami i obłokami
genewskiemi i lokarneńskiemi ku
sprawom przyziemnyrmą, mniej górnym
i chmurnym, lecz za to skąpanym w
słońcu i przez to bliższym rzeczywi-

PRZVPOMNIEN
BEZPIECZNĄ i KORZYSTNĄ
LOKATĄ, OSZCZĘDNOŚCI
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tyk obrzędowych każdego uznanego wy-
znania. Powoływało się przytem, iż dzi
siaj takka nieprzyjemność spotyka  Žy-
dów i ich wyznanie, a 'utro może spot.
kać Ukraińców, jako katolików, lub pra-
wosławnych. Oświadczyło przytem, że
nie ma pretensji do takiej zna;omości
talmudu, co polska „endec'a“ i nie zna
żadnych argumentów,  któreby kazały
traktować żydowską talmudyczną — те-
lig'$ zasadniczo odmiennie od innych re-
Kgij uniwersalnych, a przedewszystkiem
katolickiej. ;

Nie wzieto „Dito“ pod uwagę, že do
znajomości żydowskie  religji nie trzeba
specjalnie stud'ować talmudu, wystarczy
obserwować życie, Żydowska relig'a róż-
ni się tem od wszystkich innych, że | do
swoich obrzędów, a raczej do zachowa-
nia swego rytuału, koniecznie potrzebuje
usług nie - Żydów. Żeby istniał ubój ry-
tualny, muszą istnieć goje, którzy będą
zjadać trefne części zwierząt zabi anych
rytualnie. Bez gojów taki ubó' stalby się
marnotrawstwem na otbrzymią skalę
Nie jest do pomyślenia bez gojów ścisłe
zachowywanie szabasu. W. najbardziej
żydowskiem mieście świata, w palestyń-
skim Tel - Aviwie, istnieją _ specjalni

| funkc'onarjusze „mie'scy narodowości
arabskiej, którzy obsługują zakłady
miejskie tylko w soboty. Tylko w tym ce-
lu zaangażował ich żydowski magistrat
tego przez Żydów rządzonego miasta.
Są to pierwsi na świecie szabesgoje u-
rzędowi obok tak licznych zawsze pry
watnych.

Podóbnie przedstawia się.sprawa z
kwestją trupów. na wydziałach lekar.
skich. Religa żydowska zabrania uży-
wać do doświadczeń zwłok żydowskich,
ale wcale nie zabrania studiować  Žy-
dom medycyny. Stąd prosty wniosek, że

"stwie Żydowskiem w Palestynie, lub
gdzieindziejj  hodowani będą spec'aln'
nie - Żydzi, których zwłoki służyć będą
dla nauki żydowskich lekarzy.

Ukraińcy z „Diła” udają,
wszystkiego nie wiedzą. Jeżeli bowiem
wiedzą, ale o tych sprawach nie myś'ą

° Ю jeszcze gorzej dla nich. A naigorze
| jeżeli i wiedzą i myślą, ale mimo to pod
dają się —pod żydowską komendę. Już

 

Co było podstawą taktyki Ludwi- į
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že tego

stości ziemskiej i bardziej zrozumia-
łym dla człowieka, wychowanego pod
wpływem cywilizacji rzymskiej —
Rzymu Starożytnego i Rzymu Pa-
pieży.
Wartość polityczna państw i naro-

dów podlega zmianom. Wielkie mo-
carstwa zachodnie, wyrosłe pod bez-
pośredniemi wpływami cywilizacji
rzymskiej, nie zdały w ciągu ostat-
nich dziesiątków lat egzaminu poli-
tycznego. . A już ich polityka powo-
jenna, w okresie 1919 — 1936, jest
zaprzeczeniem wielkiej tradycji euro-
pejskiej, zdrowego sensu i logiki.Prze-
ciwstawienie się zastosowanemu
przez te mocarstwa systemowi poli-
tycznemu, związanemu z przeklętem
nazwiskiem Brianda, nie będzie ak-
tem wrogim w stosunku do tych mo-
carstw, lecz największą wobec nich
zasługą, objawem dbałości o ich
przyszłość, aktem wiary w niewzru-
szone zasady, na których budowana'
została społeczność europejska i cy-
wilizacja największa, jaką wydała
ludzkość i jaką oglądały oczy miesz-
kańców naszej ziemi,

Otwiera się nowy okres w dzie-
jach Europy, Ważnym w tym okresie
czynnikiem będzie Polska. Przystę-
puje ona do odegrania wielkiej roli w
bardzo trudnem położeniu i w bar-
dzo trudnych warunkach. Nie posiada
takiego czynnika tradycji i ciągłości,
jaki miała Francja w postaci tysiąc-
letniej dynastji, nie wiadomo, czy bę-
dzie miała Talleyrandów, nie posiada
uregulowanego życia wewnętrznego,

skłócona wewnętrznie i mająca zde-
zorganizowane życie społeczne, nie
posiada zasobów materjalnych i tego
wielkiego porywu duchowego, jaki i
bez zasobów materjalnych dokony-
wać może cuda. |

Dobry układ stosunków i pomyślny
układ okoliczności nie trwają wiecz-
nie, nie powtarzają się. Dlatego to
koniecznym jest wysiłek nadludzki,
by tak przetworzyć stosunki we-
wnętrzne w Polsce, by mogła ona
sprostać zadaniom, jakie przed nią
stoją. Nadchodzi czas, gdy nie wy-
starczy oświadczyć się za jakąś „or-
jentacją”, gdy trzeba będzie stworzyć
„orjentację“ własną i zmusić innych,
by się do niej przystosowali,

Idziemy ku wielkim czasom i wiel-
kim przeznaczeniom. Obyśmy do nich
dorośli!

S. K.

LWÓW, w marcu.

bowiem znowu Żydzi zamyśla'ą odn »wič
twór osławionego  Grynbauma: blok
mnieszości narodowych w Polsce, skie-
rowany przeciw państwu polskiemu, a
prowadzony przez żydów.  Nienadarmo
chyba ogłosił żargonowy „Hajnt”  „ dn
10 marca br. artykuł, sirwapliwie prze-
drukowany przez „Diło” W artykule
itym czytamy m. in.: „„Niedawny odważny
krok wkraińskich posłów w. Sejmie po-
twierdza jeszcze raz, że droga do poro-
zumienia między mniejszościami naro-
dowemi, w Polsce stoi otwarta i że
„ukraińscy politycy nie pozwolili zaciem:
nić swojej trzeźwej myśli politycznej ani
kon'unicturalnemi łaskami, ani ciemnem*
wyparami trujących gazów antysemic.
kich. Jest to dalekosiężne stwierdzenie
dla Żydów w chwili, kiedy żydowska
ulica zaczyna pozbywać się nadziei, jaką
ją karmiono w ostatnich latach Zbliża
się moment, kiedy polskie żydostwo.
gnębione męką i rozpaczą, znowu pod-
niesie sztandar hardej i mężnej walki o
swoje narodowe i ludzkie prawa. A wal.
kę taką można prowadzić tylko wspólnie
z innemi uciskanemi  mniejszościam”.
Nie jest to sprawa sentymentu, ale szcze-
rego poczucia słuszności i sprawiedli-
wości, a także dobrze zrozumianego
wzajemnego interesu“.
Zobaczymy, czy Ukraińcom spółka z

Żydami wy'dzie na zdrowie. Zobaczymy.
czy masy ukraińskie d/brze się będą
czuć w roli politycznych  szabes$»ów.
„Polskie społeczeństwo narodowe musi
jednak na wszelki wypadek czuwać i po
myśleć o środkach przeciwdziałania.

OBSERWATOR

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

JANUSZ RABSK)  ALMA MATER|
Powieść

Nakł, KsięgamiŚw. Wojciecha |

Str, 384, Cena6zł.
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RZEGLAD PRASY
wWRACAMY DO STOSUNKÓW)

PRZEDMAJOWYCH*

P. Mackiewicz zamieszcza w »„Sło*
wie' ciekawy artykuł wsiępny pod
tytułem: „Rady, których on nie usłu*
cha". On — to jest w tym wypadku
p. premjer Košcialkowski. Zaczyna
swe uwagi p. Mackiewicz niespodzie*

wanem stwierdzeniem, że i :
wracamy do stosunków przedmajowych

z dokładnością sprężyny, która naciśnięta

mocną dłonią przybrała kształt zgodny =

wolą człowieka, a która gdy dłoni tej za=

brakło, wraca do swego położenia poprzed«

niego"

Dłoni tej od maja ub. roku zabrakła
i według p. Mackiewicza — „rząd.

premiera Kościałkowskiego mrzypo*

mina przedmajowe rządy t. zw. fa*
chowe Jest to rząd „z lewego cent"
rum', podczas gdy '+wszystkie gabine*
ty marszałka Piłsudskiego byly dwu*
stronne,, prawicowo-lewicowe.“
„Owa napręžona sprężyna — czytamy,

-dalej w „Słowie” która się odpręża, o któ«
rej wyżej mówiłem, robi znów z kraju nas

szego pustynię woli, pustynię siły, Porów=

najmy tylko. W roku 1923 mieliśmy Sejm,

w którym obóz rządowy liczył 110 przed-

stawicieli, opozycja 330. Nic, — tylko kała=

sy. awantury, trybunały stanu. Dzisiejszy

Sejm ma przewodniczących komisji, którzy

uchwały niemiłe rządowi bez żadnych ces

remonji, czy subtelności uchylają i ko=

niec. A jednak, o którym rządzie powie

historja, że był s'lniejszy, o tamtym z 1928
roku czy dzisiejszym. Oczywiście, že o tam-
tym..**

„ENDECY ROSNĄ NA SIŁACH"
W dalszym ciągu udziela pan Mac*

kiewcz rad p. premjerowi, „będąc pe*
nwy, że fremier tych rad nie wysłu*
cha”, Radzi więc najpierw skończyć
z rozprzężeniem administracji i po*
wstrzymać parcelowanie Polski przez
mafje. A dalej:

„należy zaniechać  straszenia endcków

rozwiązaniem ich stronnictwa, To do nicze-

go nie prowadzi, Przeciwnie, radziłbym

premjerowi rozwiązać komisaryczne „bej« -

raty“ po wielkich miastach, dopuścić en*
deków do współodpowiedzialności, cho
ciażby w tej dziedzinie. Stronnictwo, które

nie ponosi najmniejszej odpowiedzialności

za rządy i nigdzie nie ma możności wyka*

zania się pracą realną, ma uprzywilejowa-

ną sytuację w propagandzie, To straszenie

endeków nic p. premjerowi nie daje, nato-
miast endecy rosną na siłach. Widzimy to

chociażby na uniwersytetach.'*

Równ'eż ciekawą jest trzecia rada.
wTaksamo trzeba przestać „rozwalania'

P. P. S. przez Z. Z. Z. i inne jakieś kombi
nacje. Metoda ta nie przedstawia dla p.

Kościałkowskiego żadnej wartości, Dla rzą*

du polskiego o wiele ważniejsze jest dzisiaj,

aby niedopuścić Р. Р. $. do: wspólnego
frontu z komuną, niż rozwalanie tej partji,
Różnym parom z Z. Z. Z. i. .t d. trzeba pos

wiedzieć: „było, ale minęło.*

„ZNALEŹĆ LIKWIDATORA
KATASTROF",

Nie jest p. Mackiewicz — zdaje się
— zadowolony i z obecnego mini*
stra oświaty,
Nad tą domeną pracy państwa przeszła

katastrofa, która się nazywała p. Janusz

Jędrzejewicz. Trzeba jakoś likwidować

skutki tej katastrofy. W dziedzinie stosun*

ków akademickich trzeba likwidować wal

kę z endecją, opartą na używaniu frazesów

bołszewizujących, W szkołach średnich

trzeba naodwrót zrobić to samo co bolsze*
wicy, mianowicie wrócić do starego syste”

mu. W szkolnictwie powszechnem niemniej

jest roboty. Tu trzeba znaleźć jakiegoś za-

wodowego likwidatora katastrof.”

Dalsza rada — to przywrócić rzą*
dowi charakter prawicowo-lewicowy.
Trzeba, by w tym rządzie „znalazła
się osobistość, któraby była tem dla
słer umiarkowanych i katolickich,
czem p. Poniatowski jest dla inteli*

| gencji radykalnej. lewicowo-rewolu*
| cyjnej."

Według p. Mackiewicza tylko ta*
ki program, mógłby wyciąśnąć Pol-
skę z ciężkiego położenia obecnego,

'prośram dostosowany do polityczne”
$o charakteru p. Kościałkowskiego.
Możnaby polemizować z tym po*

glądem. Ale sprawa nie jest aktual-
ną, Przecież p. Mackiewicz jest pe*
me że premjer jego rad nie usłu*
cha...

     



 

JAK UCZCIC 50-LECIE ARCYDZIELA
0 POMN.KOWE WYDANIE „TRYLOGJI”

Świeżo rozpoczęło lwowskie Osso-
lineum doskonałą Po edyc,ę
„Irloži w małych bardzo tanich
książeczkach. Poniżej zamieszczamy
interesujący projekt kowego
wydania tego arcydzieła

W, związku z poruszoną kilkakrot-
nie na łamach „Warsz. Luiennika Na-
rodowego” sprawą uczczenia 50-ciole-
cia  sieraiewiczowskiej  „Trylogji*
przez poprawne, krytyczne wydanie |
tego nieśmiertelnego dzieła, niech mi
wolno będzie na tem miejscu way
projekt wydania ilustrowanego. Za.
znaczam z naciskiem, że nie chodzi mi
© sceny i portrety fantastyczne np.
Pana Zagłoby i t. p., lecz o wizerunki
autentyczne, współczesne, historycz-
nych bohaterów epopei, których tak
liczny zastęp mistrzowskiem piórem
naszkicował autor.
Jakkolwiek modne dziś jest kryty-

kowanie wiedzy historycznejSienkie-
wicza, stwierdzić należy, że jako po-
wieściopisarz i poeta korzystał on
wprawdzie z praw licencji poetyckich, |
co mu jednak nie przeszkadzało trzy”
mać się bez porównania daleko daj
prawdy historycznej, niż tacy poprze
micy jego na polu romansu historycz*
nego, jak Walter Scott, Dumas i inni.
iTo też faktem jest, że poza olbrzy*
mią wartością artystyczną i wydawni-
czą, Trylogja do dziś dnia jest najpo*
a. może podręcznikiem
istorji naszej XVII wieku, zarówno

politycznej, jak kulturalnej i obyczajo*
wej. Uzupełnienie tedy tego dzieła
przez dodanie autentycznych ilustra*
cyj, przedewszystkiem portretów, ja*
ko też widoków miejscowości histo*
rycznych i map, byłoby niewątpliwie
bardzo pożądane i zostałoby > rado-
ścią powitane przez najszersze warst-
wy czytelników.

Zaznaczyć tu wypada, że epoka, o*
bięta przez Trylogię, była też epoką
majwspanialszego u nas rozkwitu ry“
townictwa, kiedy w Polsce pracovrali
tacy mistrzowie, jak rodak nasz Falck,
który mimo nazwiska niemieckiego,
uważał siebie za Polaka i podpisywał
się „Falck polonus“, jak spolszczony
Holender van Hondt, podpisujący się
z łacińska „Hondius” i wielu innych.
Z pod mistrzowskiego rylca tych

sztycharzy wyszła cała galeria portre-
tów najwybitniejszych współczesnych
wodzów, polityków, dygnitarzy, któ”
rzy też prawie bez wyjątku mniej lub
więcej wybitną rolę odgrywają w
Hrylogji.
Dla przykładu przytoczę kilka:
A więc przedewszystkiem portrety

królów polskich. Władysława IV ma*
mv bardzo liczne podobizny, ryte na
miedzi przez wspomnianego Hondiusa
(wedł. obrazu Danckersa), Falcka
Suyderhoefa, Pontiusa (wedłuś orygi-
mału Rubensa) i wiele, wiele innych.
IWvmieniam tylko najbardziej. znane,

Roboty Falcka jest także portret
ke, Karola Ferdynanda, jak wiadomo
brata króla Władysława IV i po jego
zsonie kandydata do tronu, o czem  dość szeroko rozpisuje się Sienkie-

wicz. Z pośród portretów miedzioryt:
niczych Jana Kaz mierza wymieniam
najcenniejsze: ©. Danckersa, B. Mon*
corneta (na koniu), szereg miedziory*
tów Hondiusa z lat 1648—50. Najcie*
kawszy z nich przedstawia króla w
stroju polskim, w czapce futrzanej na
głowie z piórami, oraż drugi, przed”
stawiający króla na tronie, u dołu herb
królewski, otoczony godłami wojen*
nemi i ośmiu jeńcami: Tatarami i ko*
zakami,
Królową Ludwikę Marję upamięt*

nili tacy mistrzowie rylca jak Hondius
(wedł. oryginału Juste'a) oraz Nan:
tueil, Mellan, Moncornet i inni.
Z portretów na miedzi króla Micha*

ła Wiśniowieckiego najbardziej znane
są P. Flirsta i Francka, Można tu je“
szcze wymienić portrety jego mal-
żonki arcyks, austr, Eleonory P. Fiir*
stą i Ha'nzelmana.
Przechodząc nareszcie do Jana So*

bieskiego, który występuje dopiero
na końcu Trylogii, zaznaczyć należy,
że bardzo liczne jego portrety pocho*
dzą przeważnie z epoki wyzwolenia
Wiednia,
miast ilustracją na zakończenie „Pana
Wołodyjowskiego” byłaby niewątoli*
wie dość rzadka aquaforta, przedsta*
wiająca późniejszego króla Jana III,
jako hetmana, na koniu, na tle bitwy
pod Chocimem. Autor tej ryciny jest
nieznany, Znajduje cię ona w spisie ry"
ji Emer. Huiten Czapskiego pod nr.

Co do innych, nieśmiertelnych por
staci Trylogji, nie znam wprawdzie
miedziorytu ks, Jeremiego  Wiśnio-
wieckiego, z czego zresztą oczywiś"
cie bynajmniej nie wynika, 'że taka ry-
IaBE DAWCY DNET

Nafodpowiedniejszą nato*| |

 

cina nie istnieje. Natomiast znane są
portrety o.ejne wielkiego wodza. Re*
produkcja jednego z nich znajduje si
w wydawnictwie zbiorowem p. t. Žž
dziejów Ukrainy, księga pmiątkowa
pod red. W, Lipińskiego. Kijów 1912 r.
W tem samem dziele znajdujemy też
repródukcję z portretu olejnego woje*
wody kijowskiego Adama Kisiela,
tak dobrze nam znanego z „Ogniem i
Mieczem”, Nieznany portret ls. Jere*
miego zdobi większą monofralję tego
rycerza, pióra dr. Wład. Tomkiewi-
cza (Warszawa 1933, Kasa Mianow*
skiego).
Dalej wymienidm portret kanclerza

Jerzego Ossolińskiego rytowany przez
Hondiusa.
Nieznany szerszemu ogółowi jest

drugi portret, wielkiego kanclerza,
wyryty na blasze erebrnej, > podpi-
sem: „Johannes Baes fecit“. Przed woj
ną blacha ta znajdowała się w Ermita*
żn nełtersbursk'm. Odbitka (negatyw)

аоааста 
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tego przepięknego portretu, może uni-
kat, znajduje się w mojem posiadaniu,
Zawdzięczam ją uprze,mości ówczes'
nego kustosza p. Bohdana Pułjanow-
skiego, który ją specjalnie dla mojego
wydawnictwa „Kwartalnik Litewski“
sporządzić kazał.

Dalej: Kazanowski Adam, marsz.,
miedzioryt Hoadiusa, według Martena
van Konwenburś oraz inny P. de Jo*
de'a. Portret marsz, Łukasz» Opa*
lińskiego rytował Falck.

Portret tylokrotnie « Sienkiewicza
w „Ogniem i Mieczem” wspomn'anego
generała Krzysztoła Arciszewskiego,
ryty na miedzi przez anonimowego
mistrza znajduje się w spisie Emer.
Hutten Czapskiego pod nr. 36, Hiero*
nima Radziejowskiego oraz Arcyb.
Maoieja Łubieńskiego rytował Falck.
Ks, Andrzeja Leszczyńskiego znamy
dwa portrety, obydwa arcydzieła —
Hondiusa i Faleka,

Przechodtąc do wrogów naszych:
portret Bohdana Chmielnickiego rvto*
wał Homdius, są inne jeszcze, niedużej
wartości artystycznej.

Istnieje też bardzo ciekawy portret:
karykatura krwawego watażki Ma-
(Muz. im, Emer. Hutten Czaoskiego).

ksyma Krzywonosa, Autor nieznany.
Anonimowego rytownika jest także
portret pośmiertny wodza kozaków
Michała Krzyczewskiego. Autorstwo
ieto przypisują nadwornemu rytowni*
kowi ks. Janusza Radziwiłła, Abraha*
mowi van Westervelde, obecnemu
podczas bitwy pod Łoiowem, który
ten portret naszkicował  prawdopo-
dobnie z natury,
Głównym bohaterem historycznym

„Potopu” jest niewątpliwie hetm. Ste- 
 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA KULTURALNA

Bibljoteka beletrystyki bułgarskiej. ——
Przy Słowiańskiem Tow. Literatów
(Warszawa, Kredytowa 9 m. 48) otwarto
bibliotekę poezji, powieści i dramatu
bułgarskiego, obejmującą dzieła k Iku-
dziesięciu współczesnych autorów buł-
garskich. Jest to 'edyna w języku buł
garskim bibl oteka w Polsce. Biblioteka
jest bezpłatna i czynna od 3 do 4 co po
niedziałek. !

Budowa Bibljoteki Jagiellońskiej. —
Przy budowie Bibljoteki Jagiellońskiej w
Krakowie wykonane zostaną z wiosną
b. r. prace budowlane nad urządzeniem
wewnętrznem. Praca postępować będzie
w miarę otrzymywanych na ten cel kte-
dytów.  

ZJAZDY NAUKOWE
Konśres wychowania mnuzycznego. —

W/ dn. od 4 do 9 kwietn.a odbędzie się w

Pradze pod protektoratem prezydenta re

publiki Benesza międzynarodowy kon-

gres wychowania moralnego, organizowa
ny przez Tow. Wychow. Muzycznego w

Pradze. Program «ongtesu przewidu e

szereg interesujących releratów. pokazy
z zakresu rytmiki i pedagogiki muzycz
nej etc. W pokazach rytmiki i umuzyka;
nienia wezmą udział uczenice proi. Dal

croze'a z Genewy oraz grupy szko! pre-

skich. Spośró. relerentów v'ymienić nale
ży nazwiska profesorów: Denta z Cam
biidge. Roger Ducassa i Jean Chamta

voine ż Paryża, Breauze!a z Bukaresztu,

Erqesta Kreneka z Wiednia etc. Referaty

TS RETE A IETSAS K DINCLATiiD

Artretycy muszą czuwać,
aby ale dopuścić do stałych bolesnych cier-
pień, które w niektórych wypadkach mogą
doprowadzić nawet do kalectwa. Zioła ma-
Gistra Wolskiego ze znak. och. „Reumosa”,

KA niezmiernie rzadką roślinę
chińską Schin - Schen, łagodzą bóle, ceżu-

lują przemianę materji, dlatego też stosuje
się je w cierpieniach artretycznych, reunia-
tycznych i bólach ischiasu.

Wytwórniaa MAGISTER WOLSKI, War-
szawa, Złota 14, ;

będą ilustrowane produkcjami wokalne-
mi i muzycznemi grup szkolnych holen -
derskiej, duńskiej, 'ugosłowiańskiej, ru-
muńcłciej i szwajcarskie. W związku z
kongresem będzie urządzota wystawa wy
chowania muzycznego, obrazująca stan
pedagogiki mizycznej w Czechosłowacji
i w ianych krajach. Przewidziane są róż
ne wycieczki, przyjęcia dla uczesta:ków
kongresu. przedstawienia teatralne etc.

WYSTAWY WARSZAWSKIE

„Sport w szłuce”, — Wobec zbliża'ą-
cego się terminu wystawy „Sport w sztu-
ce“, w której ramach będzie przygctowa
ny udział Polski w Olimpiadzie 1936 w
Berlinie, Instytut Propagandy Sztuki ko-
munikuje: Termin przyjmowania prac
upływa z dniem 2 kwietnia. Wystawa
obemuie architekturę, rzeźbę, malar
stwo, gralikę oraz rzeźbę i grafikę użyt.
kową: pukary, medale, ałisze, dyplomy
{ & d. Suma nagród na wystawie wynos'
5.000 zł. Formularze zgłoszeń i segula-
min olimpijski wyda'e bezpłatnie kasa
1, Р. 5., Warszawa, Królewska 13. 

fan Czarniecki. Piękne portrety ieda
Baer rytowników A. Melacra i

rh Meyssensa, Ks, Janusza Radzi*
wiłła rytował Hondius — Bogusława
Radziwiłła -—— Falck. Jego roboty jest
także portret Jerzego Lubcmirskieca

Tylekrotnie wspomnianemu, genjal-
nemu rytownikomi, Falekowi zawdzięe
czamy dalej portrety króla szwedzkie-
go Karola Gustawa oraz głównych je»
go radców: Arfrida Wittenberga, Poa*
tusa de la Gardie, Karola Wrangla,
Oprócz portretów niezmiernie ciee

kawą ilustrację stanowiłyby współcze*
sne widoki i mapy: A więc mapa Ukra
iny z r. 1648 Hondiusa.
Oblężenie Krakowa przez króla

szwedzkieśo (według szkicu z natury
E. J. Dahlberga ryt. Swidde).
Toruń w czasie oblegania go przez

wojska króla nolskiego. Anon:mowy
miedzioryt XVII wieku. Bitwa że
Szwedami pod Warszawą 20 lipca
1656 r. (Dahlberg). Plan sytuacyjny
miasta oraz widoki 3-dniowej (18, 191
20 lipca 1656 r.) bitwy ze Szwedami.
(Dahlberg — Swidde).
Widok pola elekcyjnego pod Wolą,

w czasie obioru króla. Miedzioryt anos
nimowy XVII w. Oblężenie Często*
chowy, rycina Jana Benszheimeta,
oraz druga, podobna Jana Gorczyna.
Karta tytułowa do dzieła Joachima

Postoryusza o wo'nie kozackiej, ro=
boty Hondjusza (Gdańsk 1652 r.) Ist-
nieje też rycina przedstawiająca obro*
nę Lwowa przed wojskami Chmielńic"
kiego, której autora nie pamiętam. Z
nowszych widoków warto wspomnieć
litośrafię Kamieńca — Bicheboisi
wiele innych,

Przytoczyłem powyżej nieliczne tyle
ko przykłady, jakie znam na pamięć.
W istocie materjał ilustracyjny przed-
stawia się daleko obficiej, należałoby
tylko raz jeszcze uważnie przeczytać
Trylogię, wypisać wszystkie nazwiska
i porównać je z katalogiem większych
zbiorów rycin, co nie jest zbyt trude
nem zadaniem.
Co się tyczy strony technicznej ta-

kiego oo. zwłaszcza kosz*
tów, nie byłyby one zbyt wygórowane,
gdyż chodzi prawie wyłącznie o szty*
chy, które dają się reprodukować tech=
niką kreskową i wychodzą doskonsie
nawet na dość lichym papierze. Moż-
naby oczywiście Hostracie te wydać
także w osobnym albumie, ku uczcze=
niu półwiecza Trylogji.

J. OBST.

KADETT AZCZZCZAJOE TAI STT OUT ON

Z MARKĄ NN
STOSUJĄ SIĘ:
SAKO REGULUJĄCE saus
PRZY CIERBIENIACH sa OBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI
UŚMIERZAJĄCE HEMOROI

4 PRZY SKŁONNOŚCIACH
BO OBSTRUKCH ROA
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.

GŻYCIE 1-8 DIGUŁKI NA NOŁ.
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KONCERTY W STOLICY

Dwudziesty pierwszy
Aifred

Na bięg życia muzycznego duży nie-
wąipliwie wpływ wywiera ustosun-

kowanie się wielkich artystów do li-
teratury i do kwestyj, ściśle-się z nią
wiążących.

Ile razy spotkamy się z wynurzenia-

mi artystów miary najwyższej na temat

repertuarów koncertowych, zawsze

osnową oświadczeń będzie jedno i to

samo: gram j grać mogę tylko te u-

twory, które kocham, cenię, do któ:

rych mam przekonanie najgłębsze.

Stanowisko takie jest jedynie uczci-

we. Artysta nie powinien schodzić z.

wyżyn sztuki takiej, jak on ją rozumie

4 czuje, wchodzić w kolizję ze swem

sumieniem i, grając utwory mu na-

rzucone, do których sam przekona-

nia nie ma, nie może stawać się nie-

jako precyzyjną maszyną, służącą do

ich rrykonania, Nie powinien i nie

moż. — jeśli jest naprawdę artystą,
zdającym sobie sprawę zw szczytno*
ści swego powołania.
W świetle wynurzeń wielkich od-

twórców, działających na terenie róż-

nych gałęzi sztuki muzycznej, bardzo
ciekawym i pouczającym staje się ic

repertuar koncertowy. Tutaj bowiem
wyraźnie zaznacza sięustosunkowa-

nie ich do bieżących, często dražli-

wych, zagadnień twórczych.
Analiza repertuarów i prośramów

mówi niedwuznacznie, że żyjący dzić

artyści najwięksi, najsławniejsi, ci,  którzy naprawdę mogą pozwolić so-

koncert symfoniczny
Cortot |
bie na=
nie takich, którym oddać się mośą ca-

łą duszą i sercem całemm, wykazują

przywiązanie bardzo silne do literatu-
ry, niemającej nic wspólnego z ekspe-
rymentowaniem. Grają dzieła o walo-

rach ustalonych, takie, które wytrzy*
mały już próbę czasu, Jeżeli rzucimy
tu nazwiska największe, reprėzen-

tujące osobistości o indywidualności
nieraz krańcowo różnej, to zobaczymy

jeden rys, wszystkim im wspólny: moc
ne oparcie się o sztukę wielką i prze-

chodzenia do porządku nad muzyką
chwiejną,  eksperymentującą, nie:

posiadającą jasnego, ściśle określone-.

go oblicza.
Czy to będzie Ignacy Paderewski,

czy Jóżet Hofmann, czy Setgjusz Rach : żych jej form żewiętrżnych? | czyż

maninow, czy dalej Backhaus, Cortot
w dziedzinie fortepianu, czy Fritz

Kreisler, ze skrzypków największy,

czy nawet dyrygenci (chociaż ci nie-
zawsze mogą iść za swem przekona-

niem) jak Furtwaengler, Abendroth,

Weingartner — repertuar ich i pro-
ramy zdradzają cechy wspólne, o

"których mówiliśmy przed chwilą. Z
prog”amów tych prżebija się wyraźnie
stosunek do t. zw. modernizmu, raczej

silnie negatywny, niż entuzjastycznie
życzliwy.

I teraz staje przed nami pytanie:
czy źródłem tego negatywnego stostn-
ku jest zbyt mocne zżycie się z pew-
nemi ideami artystycznemi, pewńe le-

!

 
nistwo duchowe, utrudniające dokład-

ne zbliżenie się do nowego sposobu
rozwiązania zagadnień twórczych, czy

t. zw. „nierozumieńie” rzekomo „no*

wych” prądów, świadczące o pewnych

mankamentach organicznych, — czy

też poprostu tak wysokie wymagania
od sztuki, twórczej którym mało kto
dzisiaj odpowiedzieć może.

Trudno przecież byłoby zrozumieć,
by artystom, którym daną jest możność
i siła wnikania w najgłębsze tajniki,

największych mistrzów, działających

ma przestrzeni kilku wieków, którzy
posiadają boski dar interpretówania i

wyczuwania , myśli twórczych naj-

wznioślejszych, nagle była zamknięta

droga do „rozumienia” tego, co się

dzieje w ciągu kilku czy kilkunastu
lat ostatnich,

Jeżeli tący artyści jak Paderewski,
Hofmann, Rachmaninow, Kreisler mu-
zykę czują i zdolni są ją rozumieć (a

chyb . tak jest przecież?), to czyż na-

prawdę nie mośliby oni zrozumieć mu-

zyki także wieku XX-go mimo odmien

można myśleć, że byle początkujący
mużyk więcej ma zdolności wyczuwa*

mia i rozumienia sztuki, niż najwięksi

jej apostołowie, tylko dlatego, że jest
od nich o dwadzieścia lat młodszy?

W poszukiwaniu podstaw.do umoc-
nienia swego stosunku do muzyki tego

rodzaju, co „Mała suita” Igora Straw.ń

skiego, grana w piątek ubiegły, na-

tknąłem się na kilka oświadczeń ar-

tystów najwybitniejszych, a zaraz po-

tem poddałem analizie repertuar zna-

komiłego pianisty francuskiego, Al-

freda Cortot, przebywającego w sa-

mem centrum ruchu modernistyczne-
go. Uwagi i wątpliwości swe pozwalam

sobie podać moim czytelnikom do spo.
kojnego tozpatrzenia.

a suita Strawińskiego, przez p. Bier-
diajewa tia estradę wprowadzona, jest
utworem, z czterech części złożonym:
Mars2, Wale,, Polka, Galop. Wszystkie
częšė holdują kakofonji w jej najpierw
dziwszem żnaczeniu. Ponadto trzy ka-
watki ostatnie są wyrazem wyjątkowo
ordynarnego, hiemał karczemnego,
smaku, Tak grać walca, polki į galopy
może chyba ną harmonji pijany żołe
nierz rosyjski, pod czadem alkoholu
ni 'rozróżniający! klawiszy instrumen-
tu I ciągnący jego części w stronę nie*
właściwą! I to nazywa się muzyką!
To się gra, bo jest opatrzone nazwis-
kiem Strawińskiego, któremu sławę
zrobił Diagilew, a reklama i rzesze
pozbawionych talentu wyznawców
wysunęły go na czoło rewolucyjnych
kompozytorów powojennych... Swoją
drogą, gdyby Strawiński był napraw-
dę dużej miary twórcą, to cżyż mógł-
by puścić w świat taką tancetę mu-
zyczną? Każdy genjusz ma chwile o”
słabienia twórczego, ale ma też zaw-
sze wyczucie dystansu, dzięlącego
sztukę od paskudztwa. Strawiński
zdaje się być pozbawiony tego calko-
wicie. *
W piątek, poza Strawińskim, pro-

wadził p. Bierdiajew znaną symfonię
K. Sikorakindų oraą poemat C. Fran-
cka „Strzelec potępiony”, o orkiestra-
cji znacznie przeładowanej, ale w po-
mysłach tematycznych zdradzający du-
żo rozmachu młodzieńczego.
Solista—Imre Ungar, w koncercie

D-moll Mozarta, sonacie E-moll Beet-
howęna i w kilku utworach Chopina
wykazał raz jeszcze, że posiada duży
talent, którego cechą główną jest wra-
żliwość na piękno brzmienia i wnikli- 

| wość w uczuciową stronę dzieła. P. Un

ar jest, jako wiadomo PRE

hwilami daje się to odczuć w techni*
cznej dziedzinie. Ale tylko chwilami;
rzadko. ;

Środowy recital Alfreda Cortot zśro
mądził tłumy wielbicieli francuskiego
ianisty. Program składał się z dzieł:
ivaldiego Beethovena, Schumanna i

Chopina, P. Cortot jest artystąo indy=
widualności silnej, ostro zarysowanej.
Ponieważ zawsze w koncepcjach
swych wychodzi z pobudek niewątpli=

wie szlachetnych, szanujemy je bar»
dzo, ale często zgodzić się na nie nie-
możemy. Tak w „Appassionacie” wie
dzimy oddalenie się od stylu Beetho=
vena bardzo wielkie. Zmian” tempa,
luftpauzy, kontrasty dynamiczne, w
interpretacji p. Cortot łamią naszem
zdaniem  linję Beethovenowską w
strzępy. W „Kreislerjanie" Schuman-
na element romantyczny oddał p. Core
tot naogół bardzo subtelnie, chwiląn.i
hawet przepięknie. Ale i tutaj zdarza*
ją się mo.nenty, nasuwające wątpi:*
wości co do ich racji absolutnej. ił0-
dobnie w Chopinie. Po naprz. wpro*
wadzać dodatki do tych arcydzieł I
poprawki? Czyż Chopin jest przesta*
rzały? Czyż nie był największym do»
tąd mistrzem w dziedzinie operowania.
fakturą foriepianową?

P, Cortot dał nam kilka pociagają*
cych urokiem poezji obrazów Chopi*
nowskich (naprz. dwie etiudy), ale o-
bek » go niejednokrotnie zmuszał nas
do czynienia zastrzeżeń, tak co do
koncepcji ogólnej, jak ji szczegółów
(zanikanie nut basówych, skracanie
lub wydłużanie wartości rytmicznych,
zmiany tekstu).

WITOLD SZELIGA, 



Uprzemysłowienie Kresów Wschodnich
Starania Izby Przemysłowo-Handlowej

Izba Przemysłowo - Handlowa w dukcyjnych ze środków publicznych
Wilnie czyni usilne starania o wyda- — w ramach rozporządzalnych środ-
nie ustawy o ulgach dla przedstawi- ków — uwzględniał specjalne po
cielstw, powstających ma terenie trzeby województw. wschodnich. (h)
ziem wschodnich, wskazując na to,
iże ustawodastwo polskie ma przy-
kłady specjalnego popierania nowo-
powstających przedsiębiorstw bądź Zerwanie tranzakcyj drzewnych

 

NASIONA
NYCH ORAZ KWIATÓW

z najpoważniejszych źródeł krajowych
i zagranicznych poleca

Zygmunt Nagrodzki
WILNO, Zawalna 11-a.

Proszę żądać cenników i ofert.
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Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Najpierw dość pogodnie lub pogodnie,

potem stopniowy wzrost zachmurzenia, po-

cząwszy od zachodu kraju.

Ciepło.

Początkowo słabe, potem umiarkowane

wiatry południowo-wschodnie i południowe.

W górach możliwy halny.

Z MIASTA.
— Znaczny spadek wód na Wilji.

wileńska
tolickiego Stowarzyszenia Mężów.
Odczyt o świętym Józefie wygłosił
prezes Kat. Stow. Mięż. p. H. Bar,
Pozatem wystawiono żywy obraz
p. t „Dzieci Wielkopolskie”. Śpie-
„wat solo p. Jan Markiewicz (bary-
ton) Moniuszki „O! Panie!*. Poza-
tem wystąpił Chór Ostrobramski pod.
batutą prof. W. Leśniewskiego.

: RÓŻNE.
— Czy straż pożarna będzie czy-Groźba powodzi w Wilnie minęła.!

z Łotwą "Wilja jak i Wilenka opadają z każdą ścić kominy? Związek straży pożar-
iż prowa- dzielić gwaranoji kiupiectwu łotew- godziną. W ciągu ostatnich 2 dni nych wystąpił do władz z memorja-

| aldowii, że drzewo, zostanie mw ter- poziom wody na Wiilji opadł o 11/2 m. łem, w którym domaga się powie-

na pewnych terenach (np. Gdynia),
bądz w pewnych branżacb (ulki dla
budownictwa mieszkaniowego, dla' Z Brasławia donoszą,
elektryfikacji). Industralizacja Ziem dzone od paru tygodni tranzakcje z
Wschodnich jest jedną z kardynal-
nych przesłanek ich podniesienia go-

spodarczego. Należy przeciwstawić zostały zerwane, a to z powodu, że |nabyć w Litwie, dokąd udała się!
się industralizacji za pieniądze pu-'|kupcy polscy nie byli w stanie u- |delegacja. Th)

Komasacja wsi w pow. wileńsko-trockim
bliczne, natomiast

Dalszy postulat dotyczy wiprowa-
dzenia do tekstu wydawanych ustaw,
rozporządzeń tak zw. „klauzuli
wschodniej".
polegałaby na umieszczeniu w po-.skomasowanych. W! niektórych gmi-|

Wojna hypnotyzerów
stanowieniach
przejściowych  nowoopracowanych
ustaw artykułu, któryby w razie po-
trzeby wprowadził dlą województw
wschodnich odmienne niż normalne
przewidziane w ustawie terminy
wejścia w życie danego przepisu, za-
wieszał niektóre z postanowień me-
rytorycznych, określał w sposób od-
mienny, a dla terenów wschodnich
właściwy ustalone w ustawie normy
i granice ilościowe, wymagania ja-
kościowe.

Samorząd gospodarczy domaga
się też, ażeby kredyt, udzielany na
«cele imwestycyj bezpośrednio pro-

i

‘

przemysłem łotewskim w. sprawie
mabycia 40 tys. mtr. sześc. drzewa

zastosowanie;
wypróbowanych już środków popar-|
cia i zachęty dla inwestowania kapi-|
tałów prywatnych byłoby ze wszech:
miar pożądane. i W pow. wileńsko-trockim akicja

scalenia gospodarstw wiejskich w
ciągu lat ostatnich poczyniła dość
duże postępy, tak, że obecnie ok.

końcowych lub i

Džwiną. i obecnie wynosi 4.12 cm. (h)
! SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

|minie dostarczone rzeką
Kupcy łotewscy drewno postanowili:

,czeladnicze. W ostatnich dniach ob-
,niżone zostały opłaty ze egzalminy
|czeladnicze. Jaki wiadomo; prawo
| przemysłowe przewiduje, że, chcący
wykonywać rzemiosło, musi wyka-

nach liczba skomasowanych wsido- |zać się conajmniej świadectwem cze-
chodzi do 95 proc. Na przeszkodzie ,ladniczem, uzyskanem w wyniku
natężeniu ikomiasacji stoją wysokie egzaminu, przeprowadzonego przez
opłaty zą scalenie, ikitóre dla zubo- Izbę Rzemieślniczą. W! pewnych

„Klauzula wschodnia”40 proc. wiosek w powiecie zostało żałej ludności są wielkim ciężarem. poszczególnych wypadkach kandy-
dat, zabiegający o kartę rzemieślni-
czą, dającą mu prawo do urucho-
mienia warsztatu, zdaje t. zw. egza-
min ikwalitikacyjny. Jeżeli zaś czyn-
ny rzemieślnik chciałby trzymać ucz-
niów, t. zw. terminatorów, to miusi

Zajście na przedstawieniu sztuk magicznych mrzednio złożyć w Izbie Rzemieśl.
POSTAWY. W. okresie.ostatnich

tygodni objeżdżał poszczególne miej-
scowości tamtejszego powiatu teatr
sztuk magicznych pod Ikierowinic-
twem Michała Sembulerusa. Obec-
mie zatrzymał się na terenie gminy

Wonopajewo, dając przedstawienie
w sali tako "A Przysposobienia
Wojskowego. ainteresowanie i

 

Samobójstwo właściciela folwarku Kowalkl
i rządcy majątków dyr. Kognowickiego
W dniu wczorajszym) ZA ag wezwał Wiejza: do Wilna, ce-

z rewolweru odebrał sobie życie
właściciel fobkwarku Kowalik, gm. ru-
doraiūskiej, Stefan Wejz. Denat był
rządcą majątków w Białostockiem.
własności dyr. Kognowickiego.

Przed paru dniami dyr. Kogno-

Krwawa bójka na tle
podziału ziemi

Między mieszkańcami wsi Mi-
chałowo a zaścianikiem Konwaliszki, j znieść ikompromitacji, rozstaje się z słowskiego (Trakt
gm. jaźwińskiej, wynikła bójka na
tle podziału gruntów. Włościanie,
uzbrojeni w kosy, widły, drągi i no-
że, wywołali krwawą bójkę, podczas
której poranienia odniosło 11 wło-
ścian. 2 włościan poraniono ciężko,
wobec czego skierowano ich do szpi-
tala. Wczoraj, w czasie operacji|konia przez 23-letniego Jana

lem złożenia sprawozdania z działal-
ności za rok ubiegły. 'Wejz przybył
do Wilna, lecz "sprawozdania nie
mógł złożyć i nazajutnz opuścił Wil-
no. Dyr. Kognowacki nadaremnie
oczekując powrotu rządcy, w obawie
jego zaginięcia powiadomił policję.
Dopiero w dniu wczórajszym dowie-
dziano się, iż Wlejz w swoim folwar-
ku odebrał sobie życie.

; zostawił kilka listów, a m. inn. i do
żony. W. liście Wejz wyjaśnia, że ani

| pił, ani nie grał w karty, a znalazły
się w jego gospodarce niedobory
„pieniężne, wobec czego, nie mogac

tym światem. (h)

Spadł z Konia i zabił się
W ub. sobotę, podczas ujeżdżania

Micha-

Denat po-|

` В iczej egzamin mistrzowski.
frekwencja na przedstawieniach by- > Dotychczasowe oplat t -с rze płaty w tym za
ło duże. Ostatnio jednak przedsta- (kresie były wyśórowane i wynosiły:
„wienie zostało zamącone TiESDPO- zą egzamin czeladniczy 32.50 zł, za
„dziewanym sporem, jaki wynikt po-! egzamin kwalifikacyjny od 40 do 60
między Sembulerusem, a jednym z! zł ; zą mistrzowski 90 zł.
jwidzów, niejakim Franciszkiem Kio-' Obecnie Izba Rzemieślnicza, w
| tylewiczem na @е sposobu wykony-| związku z ogólną akcją zniżki cen
wania sztuki t. zw. „Siła hypnotyz- i usług, postanowiła obniżyć opłaty
mu'. Należy dodać, że Kotylewicz|zą egzaminy rzemieślnicze. Opłaty
sam uchodzi za hypnotyzera i znaw- |te będą odtąd wynosiły: przy egza-
cę podobnego rodzaju sztuk, Zwo- |minie czeladniczym 20 zł., przy egza-"ennicy Kotylewicza poczuli się 0-|mine kwalifikacyjnym 40 zł, przy

brażeni, wskutek czego wywołali mistrzowskim zaś egzaminie opłata
zajście, przerywając przewody. elek- będzie wynosiła 60 zł. (h)
OZ i rzucając na sali ampułki z | Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
gazem łzawiącytmi.

4

Dalszemu biegowi wydarzeń| Wczoraj w sali parafjalnej przy
przeszkodziła skutecznie  intenwen-| Ostrej Bramie odbyła się akadensja
cja policji. ku czci Św. Józefa, patrona. rodzin

katolickich, urządzona staraniem Ka-

0 R IAI READ PYRA AWSKA TEOESTA BC

własne dziecko
Niedoszły samosąd sąsiadów

Do prokuratora Sądu Okręgowe- | Masłowski, będąc z natury złym
jgo w Wilnie skierowana została czlowiekiem, był już 4-kirotnie żona-
|skarga na az Franciszka Ma- tym, przyczem obecnie żyje z 7-mą

к jszyski 1) i jego z rzędu przyjaciółką. Wobec tego,
| przyjaciółki za maltretowanie i znę- że zachowanie się Masłowskiego
'canie się nad 4-letniem dzieckiem. względem jego prawowitego syna

było nielicujące z godnością ojca,
sąsiedzi onegdaj omalże nie doko-
nals samosądu nad nim i jego przy-
jaciółką.  Wezwana policja obroniła.

się tragiczny wypadek. Michałowicz ich, przyczem, po spisaniu proto-
jspadł tak nieszczęśliwie z konia, iż kułu, skierowała skargę do proku-

 
czaszki, zmarł Wasyli Mirunczew. (h) |łowicza, mieszkańca folw. Franiko- skręcił kręgosłup i przed przyby- ratora za znęcanie się nad dziec-

ъ)

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

wicze, gm. michałowskiej, wydarzył

6

Howe dzieje literatury pięknej
| w Polsce

{ VIL
Następne studjum Szyjkowskiego

o dramacie, 'to największa pozycja
w omawianych Dziejach: zajmuje
przeszło 200 stron, t. zn. niemal trzy
razy tyle, co w I wyd. szkice Hahna
i Tarnowskiego o tym samym: przed-
miocie razem.

Autor, znany ze swych prac o
teatrze polskim, w porównaniu z H

niemi nic tu nowego nie przynosi.
Jest to więc naogół sikrzętna. inwen-
taryzacja, daleka jednak od zacho-
wania należytej proporcji. Wspomi-
naliśmy n. p. już o macoszem potrak-
towaniu Krasińskiego (1 ipół str.)
czy Nonwida (35 wierszy), gdy o Fe-
lińskim mamy tu 5 str., o Wežyku —
tyleż, o Szujskim — 4, o Bełcikow-
skim — 2, o samym tylko Mindowem

- Słowackiego — całe trzy str., i t. @.

Całe mnóstwo tu szczegółów
znanych, których nie było potrzeby
powtarzać w tego rodzaju ogólnem,
syntetycznem opracowaniu; całe też
mnóstwo drobiazgów wogóle  zbęd-
nych. Poco m. p.
wiszystkie komedje Fredry? (386);
dzielić je na właściwe kiomedje i
farsy? snuć ich genezę fabularną?
(n. p. przy Zemście, a Ai
genealogję poszczególnych pos
= sporów o Fredrę? drobiazgo-

wo wyliczać aż 14 autorów, którzy
rzekomo wpłynęli na Lillę Słowac-
kiego?

Nuży też rzetelnie zabójcza po-
prawność Szyjkowskiego i mielmal
zupełny brak sądów indywidual-
nych; spotykamy itu niemal wszyst-
kie akcesorja dramatu, brak zaś
przeważnie. jego samego.

Szczególnie zawodzi charaktery-
styka nowszego teatru. N. p. przy
Wyspiańskim mie zostało omówione
jego niewątpliwe pokrewieństwo z
istoryczną Szkołą Krakowską.

Szyjkowski zdaje się nie rozumieć, że
istotną sprężyną patrjotycznych dra-
matów Wyspiańskiego jest jego za-
sadnicze przeciwstawienie się w
potocznej ideologii galicyjskiego
społeczeństwa, z którem rozpaczli-
wie poetą walczył, wołając o twór-
czą rehabilitację „dziś, Wszak Wie-
sele to satyra na czekanie cudu. By-
najmniej to nie „idea czynu i współ-
pracy z ludową masą* (484) je prze-
paja, lecz nakaz unaturalnienia pa-
'trjotyzimu, przepojenia go rzeczywi-'
ości dzialnością za nią.!stością i odpowie.

Podobnie rażące mieporozumienią
spotykamy przy Wyzwoleniu. Szyj-

dramatu: nie widzi w nim ironii.
' Problemat Wyzwolenia nie tylko nie
„jest « „identyczny z  Improwizacją
Konrada" (485), ale jest wręcz jego
jantytezą (wywodzi się przecie z
Myśli współczesnego Polaka Dmiow-
skiego”), i t. p. ©

Rozwój powieści staropolskiej

 

lciem lekarza zmarł, kiem. (h)

opracowywał w I wyd. Gubrynowicz. łecznego i historycznego. Żywy tok
Obecnie jego pióra pozostał, ja- wykładu, doskonale utrzymana pro-
keśmy mówili, tylko rys powieści w porcja w  charaktenystyce różnych
w, XVII i XVIII (do 1776), natomiast epok i pisarzy, 'syntetyczne wnioski,
powieść w. XVI omówił w II wyd. będące rezultatem zajmiującej i wy-

; Krzyżanowski, który niedawno wy- trawnej analizy — oto naczelne war-
dał dwie książki z tego zakresu. tości szkicu. Autor orjentuje się nie-

I w tym szkicu ujawnia autor w! mal równie dobrze w różnych epo-
pełni te cechy, lktóreśmy 'wskazy- kach, dając n. p. świetne chaaktery-
wali powyżej w obrazie poezji w. styki Chodźki i Jeża, Dygasińskiego
XVI. Więc informuje on czytelnika i Berenta. Nie zdarzyło mi się n. p.
© przedmiocie stylem żwawym i czytać głębszej i bardziej zwięzłej
zwięzłym, z dosikonałą znajomością charakterystyki Dygasińskiego, jak
psychołogii czytelnika. Unikając ta, którą nam daje Szweykowkki:
drugorzędnych (i niepotrzebnych! „Przyrodę uważa on za najwyższe
szczegółów,  zacierających zwyłkle źródło poznania, za bodźce najgłęb-
linję główną, Krzyżanowski umie szych uczuć, za świat, poza którym
wydobyć istotę zjawisk omawianychniemamy nic, który obejmuje <ca-
i zarysować wyraźnie ich kontury,łość życia człowieka, w którym
zasadnicze. Orjentując się świetnie |tkwi jedynie słuszna etyka, jedyne
śród materjałów drukowanych, nie'piękno, jedyna, naśgłębsza tajemni*
ogranicza się jednak do nich i sięga|ca życia" (628). Nic też dziwnego,
parokrotnie dozbiorów rękopiśmien- że Dygasiński, prawe dziecię pozy-
nych. Umie też zainteresować przed- |tywizmu i malterjalizmu „postawił
miotem tak nam dalekim, że czyłtel-jprzyrodę na piedestałach bóstwa” i
nik, nawet laik zupełny, nie doznaje |doszedł wreszcie do penteizimiu.
ani przez chwilę 'znużenia, czytając Tak wydobywając indywidualno-
n. p o opowieściach Sowizdrzała, |ści najciekawsze i najbardziej typo-
czy o romansie miłosnym lub teżjwe, Szweykowski nie rozprasza się
religijnym. na drugorzędne szczegóły, śmiało

opuszczając np. Gawalewicza, Gru-
| WOŚ szeckiego, Krechowieckiego, Dani-
' Ale bodaj najceniniejszą pracą w|iowskiego. Z sądów syntetycznych
Dziejach literatury pięknej jest spo- [podnieść należy n.p. doskonałe uwy-

było wyliczać kowski nie rozumie nawet tytułu ry, 90-o stronicowy rys powieści w|datnienie wpływów Zachodu, cha-
L 1776-go, pióra Szweykowskiego. |rakterystykę powieści historycznej

Autor, którego styli posiada te|po r. 1846, lub też omówienie wza-
wszystkie cechy, któreśmy widzieli |jemnego stosunku powieści społecz-
u Krzyżanowskiego, zdaje sobie do- !nej i historycznej po r. 1866. Wszyst-
skonale sprawę z wszechstronnego ko to każe nam uznać Szwejkow-
charakteru powieści, niepozwalają- skiego za powołanego do napisania
cego ograniczać jej analizy li tylko wyczerpującej monografji o polskiej
do estetyki, toteż omawia ją także z powieści wogóle.
punktu widzenia obyczajowego, spo-| Do braków szkicu należy  zali-

 

— (Obniżka opłat za egzaminy |

— Akademja ku czci Św. Józeła.

„Sinobrody“ wilenski maltretuje,

'rzenia straży pożarnej czyszczenie
fkominów. Związek uzasadnia swój
postulat tem, że dotychczasowa pra-

‘ са lkominiarzy w niedostatecznej
mierze zapobiega powstawaniu po-
żarów. Sprawa ta zdecydowana ma
być w najbliższym czasie. (h)

ADMINISTRACYJNE.
— Protokuły karne. Organa P.P.

sponządziły 9 protokułów za upra-
wianie zakazanego handlu w nie-
dzielę. Kupcy, którym sporządzono
protokuły, są przeważnie z gheta. (h)
— Żydzi handlują w i świą-

teczne. Starosta grodzki 'w trybie
, administracyjnym ukarał grzywną zł.
20 z zamianą na 5 dni aresztu Szy-
mona Skolskiego (Rudnicka 17) i
Hirsza Lewina (Wielka 33) za han-
del w dniu świątecznym.

1 — Wpadła do dołu kloacznego.
WI posesji przy ul. Wielkiej 29 runę-
ła podłoga w ustępie i jedna z loka-
torek tej kamienicy wjpadła po szy-
ję do dołu kloacznego. Ponieważ
wypadek nastąpił z winy właściciel-
ki posesji Liby Sztukatro, kłtóra nie
naprawiła zgniłej podłogi, starosta
grodziki ukarał ją grzywną zł. 50 z
zamianą na 10 dni aresztu.

{ WYPADKI.
\ — Wypadek samochodowy. Na ul. Wi-
'toldowej samochód, należący do Konstante-

go Matulewicza (Witoldowa 51), najechał

na przechodzącą przez jezdnię Stanisławę

Pawchową (Lipówka 4). Pawchowa doznała

' ciężkich obrażeń ciała. (e)

‘ — Konie spłoszone autobusem, Konie

„wojskowe 3 sam. br, kaw. spłoszyły się na

ul. Kalwaryjskiej przejeżdżającego autobusu

i poniosły, wskutek czego wóz uległ zdruz-

|gotaniu, woźnica zaś doznał ogólnego po-

' tłuczenia ciała. (e)

— Zamach samobójczy. Spowodu bra-

ku środków do życia, usiłował popełinić sa-

mobójstwo, wypijając większą ilość esencji

octowej, Paweł Sowicki, zam. przy ul. Kal-

waryjskiej, którego w stanie groźnym prze-

wieziono do szpitala żydowskiego. (e)

— Wpadł do studni, Przy ul. Legjono-
wej 186 wpadł do studni 12-letni chłopiec
Jankowski Ignacy. Dzięki szybko zorgani-

zowanej akcji ratunkowej, chłopca wycią-

śnięto i udzielono mu pierwszej pomocy le-

karskiejj Dziwnym trafem poszkodowany
nie odniósł żadnych poważniejszych obra-

żeń ciała. (e)

KRONIKA POLICYJNA.
— Ucieczka z domu rodziców. 14-letni

Antoni Kwieciński, zam. przy ul. Burbiskiej

46, uciekł z domu, pozostawiając rodzicom

listt w którym wyjaśnia, iż do opuszczenia

domu rodzicielskiego zmusiła go chęć przy-

| sód i poznania świata. (e)

 
czyć dość powierzchowny sąd o
konserwatyzmie katolickim w L
1840 — 60 (str. 600), brak analizy
nowel Norwida, wreszcie, opuszcze-
nie przy Orzeszkowej takich po-
wieści, jak Eli Makower, Widma lub
Dwa bieguny, mających wyraźnie
charakter reprezentatywny.

Sporo jeszcze zastrzeżeń ciśnie
się pod pióro, n.p. rodzaju tego, że
czas już zerwać z lkomunałem, że
Popioły to rzekomo najwspanialsze
dzieło Żeromskiego (637), 2 komiu-
nałem, któremu najczęściej towarzy-
szy pogardliwe kopnięcie najgłęb-
szego, bo najbardziej religijnego u-
„tworu Żeromskiego: Dziejów grze-
| chu — — ale trzeba już. powściąg-
inąć żyłkę polemiczną.

Zwięzły szkic Bystronia o litera-
turze ludowej, t. zn. przechowującej
się w ustnej tradycji, zaokrągla <ca-
łość dzieła.

—*

Zamykając Dzieje literatury
pięknej w II wyd. stwierdzamy, że
pomimo znacznych braków, opraco-
wanie to było potrzebne i pożytecz-
ne: Acz bardzo w poziomie i w cha-.
rakterze swym nierówną pzynosi ta
książka naogół pogłębiony obraz na-
szej literatury.

Wreszcie drobna uwaga natury
formalnej: indeks nazwisk posiada
minóstwo niedopatrzeń, na str. 671,
672, 673, 676, 683, 684, 686 i t. d.,
n.p. Gostomiski podany po Goszczyń-
skim i t. p. Przecież to wielce utrud-
nia korzystanie z indeksu. 



 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś o

godz. 8-ej komedja Beaumarchais , Wesele

Figara", w wykonaniu której udział bierze

cały zespół teatru z Kazimierzem Dejuno-

wiczem w roli Figara. Przepiękna

lownicza wystawa. Chóry i

batutą S. Czosnowskiego.

Wandy Fayn.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiej-

sze widowisko propagandowe. Dziś „Or-

feusz w piekle" z Bestani w roli Eurydyki i

Wawrzkowiczem w roli Orfeusza. Pozosta-
łe role są popisem dla Tatrzańskiego (wspa-

i ma-

niały Jowisz), Szczawińskiego

Pluton), Wyrwicz-Wichrowskiego (Styx) i

innych.

 

Jak rządzą kobiety? |
Jak donosi prasa amerykańska, istnie-

ją w Stanach dwie miejscowości, pozostają-

ce pod rządami kobiet. Jedną z nich jest

miasteczko Waszyngton w Stanie Arkanzas,

którego nie należy mieszać ze stolicą U. S.

A. Stary burmistrz Waszyngton ustąpił

przed kilku łaty ze swego stanowiska i za-

lecił swoim wyborcom następcę w osobie
pami w starszym wieku, nazwiskiem Т. У.

Williams. Burmistrz w spódnicy zgodził się

kandydować, ale pod warunkiem, że będzie

sobie mogła dobrać jeszcze kilka współ-
pracowniczek. W rezultacie
gminy w Waszyngtonie składa się obecnie

ze stateoznych i bardzo pracowitych  nie-

wiast, z których nie wszystkie znajdują się

w wieku matron i nie wszystkie są staremi
pannami. Areopa$g waszyngśtoński zdobi bo-

wiem również młoda i

my urząd sekretarza ś$minnego. 500 obywa-

teli Waszyngtonu — tyle bowiem ludności

orkiestra podiTris premjera

Choreografija — „Licytacja świata”.

(świetny stalowane są odbiorniki radjowe celem u-

  

cały urząd j

 

nader  przystojna|
Mis Kathryn Holt, piastująca odpowiedzial-

— „Ty to ja* z występem Olgi Obar-

skiej. Jutro wraca na repertuar op. Simon-

sa „Ty to ja“.

— Jubileusz A, Wilińskiego. W sobotę
po raz pierwszy grana będzie klasyczna op.

Millockera „Biedny Jonatan".

Teatr „Rewja“ ul. Ostrobramska 5.1

programu  rewjowego p. t.|

Początek przedstawień

o godz. 6 min. 45 i 9 min. 15.

Z za"kotar studio.
RADJO W SZPITALACH

Wspaniały rozwój akcji dla chorych.

W całym szeregu szpitali w Polsce in-

słuchaczom  audycyjmożliwienia chorym
|radjowych. Najwytrwalej akcję tę prowadzi|

 

od roku 1930 ks. Michał Rękas ze Lwowa,

który przed mikrofonem tej rozgłośni wy-

głasza każdy piątek specjalne poga-

danki, p

Już wiełe szpitali w Polsce z inicjaty-

wy Komitetu Radja dla Chorych we Lwowie

wprowadziło siebie instalacje radjowe

spotykając się wszędzie z wdzięcznością

dla chorych. Niektóre nowe szpitale, jak

np. Szpital Ubezpieczalni „Społecznej w

Kwakowie, już w czasie budowy. uwzględ-

niają instalacje radjowe.

w

u

Świeży przykład dobrze  zrozumianej

społecznej akcji radjowej dało Zagłębie Na-

itowe, gdzie dla uczczenia pamięci zmarie-

go dyrektora Szpitala dr. Kozłowskiego po-

stanowiono urządzić radjo dla chorych w

szpitalu w Drohobyczu, W porozumieniu z
centralą Apostolstwa Chorych we Lwowie 

wiast tembardziej, że pracują one honoro- |

wo i nie pobierają żadnych uposażeń. Fakt

ten wpływa niewątpliwie na bezdeficytową
gospodarkę $minną, co roztrąbiono już w
całej Ameryce. Jeszcze bardziej zasługuje

na uwagę fakt, że w Waszyngtonie spadła
przestępczość do zera. Widocznie świat

zbrodniczy składa się w Ameryce z urodzo-

nych džentelmanėw.

Druga mina pod rządami kobiecemi,
znajduje się we wsi Urbandale w Stanie

Missouri. Mieszkańcy jej wyrażają się

również jak najlepiej o ich reżymie, Miesz-

kańców tych jest niestety niezbyt wielu, bo
zaledwie 48. Pani Hayes Wallen, spełniają-

ca obowiązki burmistrza i szeryfa, rządzi

przytem bardzo srodze. Biada mężowi, któ-

ryby z nastaniem zmroku nie znalazł się

przy ognisku domowem i pod opieka swej

małżonki. A mimo to nie podniósł się jesz-

cze w Urbandale głos protestu. Rządy ko-

biet są najlepsze — pisze jeden z miesz-

stworzono Komitet Obywatelski złożony z

przedstawicieli Drohobycza i Borysławia.

Komitet zaprosił ks. Rękasa do wygłoszenia

odczytów, które odbyły się w Drohobyczu i

w Borysławiu przy tłumnym. udziale pu-

bliczności Należy mieć nadzieję, że u-

chwały obu zebrań zostaną w krótkim cza-

sie wprowadzone w życie, i że szpital po-

wszechny w Drohobyczu będzie miał wzo-

rową instalację dła chorych.

Akcja radjowa dla chorych nie zapomi-

na jednak i o chorych prywatnych. Z darów

radjosłuchaczy, którzy przesyłają pod ad-

resem „Radjo dla chorych', Lwów, ulica

Batorego 6, stare odbiorniki lub też drobne

ofiary w gotówce — wysyła się dla chorych

radjo, które im jest największą pociechą.

Dla przykładu wspomnieć należy, że np. w

imarcu w jednym dniu wysłano 19 komple-

tów detektorowych ze słuchawkami dla

chorych w różnych stronach Polski, Ponad-

to dostarczono większy odbiornik sieciowy

i głośnik dla Zakładu dla nieuleczalnych w
Tarnowie, urządzono instalację odbiorczą

w salach szkoły specjalnej dla dzieci niedo-. arytmetyczne: Jak podzielić 11 jabłek mię- : sność?

rozwiniętych we Lwowie, w toku jest

akcja zbiórkowa na radjo dła szpitala dla

i

Poniedzialek, dnia.23 marca 1936.

6.30: Pieśń. Gimaastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka zpłyt. Informa-
cje.Audycja dla szkół, 8,10—11.57: Przerwa.
11.57: Czas i hejnał. 12.03: Dziennik połud-
miowy. 12.20: Chwilka społeczna. 12.25:
Koncert. 13.25: Chwilka gospodarstwa. do-
miowego. 13,30: Muzyka popularna. 1430—
15.15: Przerwa. 15.15: Codzienny odcinek
powieściowy. 15.25: Życie kulturalne miasta
i prowincji. 15.30: Płyty. 16.00: Lekcja języ-
ka niemieckiego. 16.15: Pieśni w wyk. Ade-
liny Korytko-Czapskiej, 16.45: Kupiłam
płaszcz, skecz. 17,00: Dziecko w rodzinie
bezrobotnej, pog. 17.15: Minuta. poezji.
17.20: Recital skrzypcowy Grażyny Bacewi-
czówny. 17.50: Trzmiel, pog. 18.00: Koncert.
18.40: Utwory fortepianowe Franciszka
Schuberta. 18,55: Aktualna pogadanka ž0-
spodarcza. 19.05: Litewski odczyt  ekono-
miczny. 19.15: Hinduski na pierwszy rzut
oka, felj. 19.25: Koncert reklamowy. 19.35:
Wiad. sportowe, 19.45: Pogadanka aktualna
20.00: Koncert. 20,45: Dziennik wieczorny.
20.55: Obrazki z Polski współczesnej, 21,00:
Płyty. 21,30: „Wilno w świetle satyry
sprzed stu laty” Audycja 22,00: Koncert
symłoniczny. 23,00: Wiad, met. 23.05: No-
„wości taneczne.

Polskie Radjo Wilno Nowości wydawnicze
| Ukazał się z druku, nowy 12 (66)
nr. tygodnika literacko - artystycz-
nego „Prosto z mostu”, W artykule
wstępnym „Jeśli. jednak umrze...*
Jerzy Andrzejewski rzuca ciężkie
oskarżenie pod adresem współczes-
nej beletrystyki. Prograimioi cha-
rakter noszą dwa wiersze Jerzego
Pietrkiewicza: ,,Do poezji polskiej" i
'„Epika“. Stanisław Piasecki w od-
,powiedzi na artykuł B. Koskowskie-
go z „Kurjera Warszawskiego”, że
my jesteśmy  franikofilami drukuje

uwagi polemiczne p. t. „Jesteśmy
polonofilami', Numer przynosi dalei
artykuł Jerzego Pietrkiewicza o Ty-
tusie Czyżewskim, Karola Stefana
Frycza o książce Jelusicha: Crom-
well, tekst skargi sądowej złożonej
prez adwokata Hofmokla - Ostrow-
skiego w: sprawie redakcji „Prosto z

mostu“ z Wacławem; Sieroszewskim,
feljeton W. Wasiutyńskiego „Profe-
sor Skarbek” oraz bogaty dział re-
ycenzyj i kironik.

Humor.
NIECZYSTE SUMIENIE.
Kochanie, zapuśćmy zasłonę

przeszłość! — odzywa się skruszony mąż.

-- Ami mi się śni —- odpowiada żona

płaszcz futrzany to minimum.

LOGIKA.
Co pan tu robi?
Łowię szczupaki.

-- A złowił już pan. jakiego?
—- Jeszcze nie.
— To skąd pam wie, że pan łowi szczu-

paki.

MATEMATYK.
Mały Moryc. ma rozwiązać zadanie

dzy dwanaścioro dzieci?

Zdolne chłopię bez namysłu pisze:

na

DOBRY POMYSŁ.

Ciocia wybiera się na bał kostjamowy

„ale nie może znaleźć odpowiedniego ko-

"stjumu dla swej okrągłej figury. Wtem od-

zywa się jej mały siostrzeniec, który zboku

przysłuchiwał się jej kłopotom.

Ciociu, ja cioci dam dobrą radę.

Niech ciocia przebije przez brzuch kołek i

, pójdzie na bal jako rolmops!

KALKULACJA.

—. Panie Moniek, co pan wolisz: tysiąc
! . ° *

| złotych pożyczki, czy dziewięćset na wła-

Naturalnie, dziewięćset ma wła-

sność!

łdjota! Nie żal panu tej setki?

  

liczy miasteczko — chwali sobie rządy nie- kańców w prasie nowojorskiej. dzieci w Tarnowie i dla szpitala w Stryju.| - Robimy kompot i następnie,.. 1

no

: > . BIURALISTA,
Uwaga! K TO dowie się gdzie siwy BAĆ

kich warunkach ma-
|terjalnych, prosi o ja-
kąkolwiek pracę,
|choćby fizyczną. Ma
chorą matkę. Łaska-
we oferty do Admin.
„Dz. Wil." dla J. W.

znajduje się obecnie niebezpieczna banda proi. Anthony oraz IREWJA | Balkon 25 gr. Program Nr. 66 p. t:

mochód Nr 99 „LICYTACJA ŚWIATA"
B

Praczka
poszukuje ania po
domach pna dom.

Wielki szlagierowy program w 2 cz. i 18 obraz. z udziałem najlepszych wykonawców
tańców bojarskich i ukraińskich fenomenalnego Trio Trzosałskich oraz Leona Len-
skiego, Geny Honarskiej, St. Janowskiego, E. Jaskowskiego, Baletu Tanagra i całego

Sa
 

  

 

|. ...._Proszomy jest o komunikowanie sięz kiniem HELIOS. („papais arisiemieės PoaceaedpiRasKuos. Pierze dobrze czysto, | В
jek AR Uwaga Rodzice i dzieci L KISY COWON DAY Z | Połocka 9—12, io Sa A a bė
ARS+ Film dia wszystkich cASINO | Ostatnj "1arioff i Lugosi twalifitowana zaje

в Parts. 4 KRAWCOWA „gowa 2—13, 588—2

awid opper 2 u filmie grozy I niesam ао„NIEWIDZIALNY PROMIEŃ" pasi ее
‚ i uknie strojne i skro-

Już ostatnie dwa dni. Špieszcie! PRZEBÓJSEZONU 33 Za chwile szcząšcia ze,szez dei KE
: W rol. gl. Irena DUNNE i Pawet Taulor Film bardzl<j wzruszającY gancko, akuratnie. —'  NIEZAMOŻNY

e wczoraj" | Ceny przystępne pro- młodzieniec, przyjęty
|szę się przekonać, ul. do zakonu, prosi o
Wileńska 29 m. 9. poparcie w celu wy-

605—2 jęchania do Seminar-
7 jum. Za wszystkich

Ekstaza miłości!
Największa arty-kaz Elżbieta BERGNER
„Nie odchodź odemnie'

niż „Boczna ulica*, cłekawszy ni: „Zaedwi

N ASl0 NA gwarantowane połecają
Zakłady Ogrodnicze

 

  

HELIOS |
we wzruszającym pg. sztuki

SEKCJAdram. duszy kobiecej M. Kennedy ofiarodawców będzie

Akcja tego filmu rozgrywa się na tle przepięknych krajobrazów Włoch i. W WELER Ka, OZPEEWIOA MASA. dw
Riyiery. MNadprogram: Kolorowa atrakcja „Slily Symfonies'* oraz aktualją ist 1860 = telef. 1057 D ALL a ow 4 zamarłR

Wilno, SADOwA 8. jek stałą pra-Początek o 4, 6, 8 i 10.15. ь kąkolwie „Dziennika Wileńsk.",.
| Fortepian s da członka Sekcji Kos

RÓŻE i DALJEJ pesido todo. 22
W niedzielę od g. 2-ej!

Mostowa 1, pod „Nie- 

ROLSKIE kino Wspaniała komedja muzyczna produkcji zamożny,

ŚWIATOWI austrjackiej p. t. | Paa Z wotaSEJagiellośska 6, siągowy, żonaty, lat BARDZO I BARDZO
Miekiewicza 9 99 RE 4. : prosimy drogichKa

® 66 "O COREO ONZEZAZIER IN TOPWWO TEO 2 sąd JUŻCZAS skromn. r

„Wojna w królestwie walca” | wszysTKO STANIAŁO |... KUPIS „iai apaLas
domod 5 —10tys. 1 acować nie
z ogrodem, dzielnica ZEmoże i nic niema ab-Rekordowa obsada: R. Muller, W. Fritsch, A. Wohibrick, R. Barsony I

P. Hórbiger. Humor! Spiew! Akcja! Muzyka Jana Straussa.
'Qierty dla „ogrodni-
(ka - fachowca" Ad-

 

  

a WYROBY ZE ZŁOTA | SREBRA, ZEGARY, a zakeyKÓ, młalotracja. „Da. Wil” wita Akы тч

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE ZEGARKI kiusOnai OD ZL. 4-1 ika Za sd SLS sa `

tir. H. RUSIECKI u W. JUREWICZA || MĘŻCZYZNA, | |siij KONFERENCJA
miody, żonaty, poszu- T.p,M, św, Wincente-
kuje pracy dozorcy, go Ą Paulo prosi ła-

wožnego, jako robot- gkawych ofiarodawców
|Įnika przy budowie, o objądy, lub lokatę
NZ wem dla młodego chłopca,
Re NE ©) chorego na płuca, sy-
Wąwozy 4 <ś't Lic- na 24 = y

kun Antoni, albo też gzjęci, i o pracę dla

proszę pozostawić a-|jej syna zdrowego. O-

MISTRZA FIRMY P. BURE

acław WILNO, MICKIEWICZA 4.«0 AndrukodiCZ|

Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza,

p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in.
Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-

  

J iki || :

Kto próbował ten przekonał się Mieszkanie
 

 

  

  

 

 

Вр
|do 2 poko-|dresw Adm. „Dzien. żerty proszę: skiero-

о jowych i zagr CouyiGiteióWa. iż w I N 0 wytwórni ezkuciez Wil.“ dla „robotnika“, wywa:Polooka 3, m.

" iwygodeai ie ABSOLWENTKA | ©
dka” u 0s mołowski WILNO zienką, W. Pohulan- sio" przemysłowo-| ODWOŁUJE SIĘ ©

EA A esi
i i Poleca się wino „MIESZA p tel. 10-29 od 6 do 7 SJ; Shoćby mało płat-|dc

Jak wiosna przyrodę, tak ogłoszenia W |] z zapycia w sklepach winno-spożywczych ||meeó © | 2ió tj piak aks, "anais

DZIENNIKU WILEŃSKIM" pramansa| DO УАНА Ва oda |zekozane Biecąpe
>

: pokój unmieblowany bre referencje. Łask. cierzowego — Adam

oż i Tw Firm
|Manko) Baia”p m raug > Admin. Apapow

2 4 “; tamže|waryjs! ›
ywią ą ę zk. p „Dzien. t |sE pr ans

  

   
  

 

PAMIĘTAJ — PROSIMY

„o wielkiem dziele spolecznem Ks. Kuzno-
|wicza w Krakowie, o dziele lepszego jutra

dla rzemiosła polskiego. Złóż choćby naj- narskiego 3-a. 515—2

skromniejszą ofiarę na utrzymanie, wycho-| ———
| j

wanie i kształcenie najbiedniejszej polskiej| DO MATURY

pozostającej pod| małej lub dużej przy- |

Be;OEM
Nie będzie zastoju w handlu. Ruch przedświąteczny wzrośnie. Kupiec „Dzien, Wil"

polski będzie miał liczną klijentelę i pełną kasę, skoro zechce się

ogłaszać w

|Dzienniku Wileńskim]
najstarszem i najpoczytniejszem piśmie na Wileńszczyźnie.

NIEMIECKI —
lekcje, konwersacja i
tłumaczenie. UL Ko-

 

Nasiona (htenikalja Opryskiwacze
poleca

(enlrali Zaopatrzeń Ogrodniczych
WILNO, Zawalna 28.

 

młodzieży rzemieślniczej, | gotowaję gruntownie,

opieką Związku Młodzieży Przemysłowej| student, fachowy ko-
i Rękodzielniczej — Konto czekowe P.K.O.| repetytor. Łask. zgło-     Admimistracja czynna od 9 r. do 6 wiecz. — Mostowa 1 — tel. 12-44, Nr. 407-987, | Eh o „Admčai_ wł. JAN KRYWKO

azs racer:|GZEWANIUEKOAOC WYTWARZA | udar
    

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynaa od g. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie .z odnoszeniem do domu !ub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 śr. 50, zagranicą zł. 6. —

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

ryczne о 25%v drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja rastrzega sobie zmiany terminu druku. i ogłoszeń. i nie przyjmuje zastrzeżeń. miejsca.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZ YŃSK] Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,НDrukarnia A. Zwierzyńskiego. Milno, Mostowa 1.

 


