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і Zarząd Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego - Najlepsze życzenia Noworoczne
na Antokolu w Wilnie z siedzibą Mikiewicza 1 róg Placu Katedrainego, dom włesny Sz. Klijenteli i Znajomym składa

składa najlepsze życzenia PP. członkom, wkładcom i klijentom z okazji W. J UREWICZ

1937 Nowego Roku 1937 Wino umiektowiza4
Bank przyjmuje nowych człorków i wydaje pożyczki
Bank przyjmuje wkłedy welkie i drobne od 1 złotego
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serdeczne žyczenia Noworoczne sklada Wszystkim Szanownym Swym Klijentom
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re oświadczył, iż deparmanet stanu nie, iż są obywatele amerykafscy,| M kolach politycznych zapewnia-' Ё i
wysłał do -.Aaa w Ber- którzypostępując niezgodnie zpoli- a że nowa ustawa będzie Przypo-| Wielki stra ktransportowy
linie, Rzymie, Moskwie i Walencji tyką nieinterwencji. minała ustawę, przyjętą podczas, Ww Si. jedn. A P.
wyjaśnienia w sprawie udzielenia Zważywszy, iż samoloty i moto-|Wojny w Chaco, Prezydent będzie с
firmie amerykańskiej zezwoleń na ry które maj być wie, nie są miał jednakże prawo rozciągnięcia| NOWY JORK, 31.12. Linia okrę- pierwszy od 13 lat nie wyruszył ża-wywóz samolotów i motorów ame- nowe i że naprawa ich i restauracja działania nowej ustawy na kraje, w towa Dolar Line jest całkowicie u- den okręt tej linii, która utrzymuje
rykańskich do Hiszpanii. Wyjaśnie- będzie wymagało pewnego czasu. których toczy s.ę wojna domowa, nieruchomiona przez strajk maryna- regularną komunikację z Dalekim
nia te mają być zakomunikowane Wysłanie ich do Hiszpanii nie bę- narzy i służby okrętowej. Po raz , Wschodem.

wie wywozu materiału wojennego do Departament wojny przyznaje, iż

motorów, ponieważ embargo na ma- skowych.-Następnej tranzakcji do- c. ny komunikat stacji radiowej w darce nisiów w tych

   

odnośnym rządom. Moore dodał, iż jzię mogło nastąpić wcześniej, niż;
instrukcje jego mają na celu stwier- przed upływem 2-ch miesięcy, a ca- ;
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Hiszpanii Rząd amerykański n.e a < i :
mógł wprawdzie odmówić zezwoleń |w,Bocjałkaci Uyomlet Company Żołnie: ze milicji czerwonej przechodząna stronę narodowcówna wywóz do Bilbao samolotów i pewną ilość starych motorów woj- RABAT, 31.12. Wczorajszy wie-nego_ zbierania danych o„BS ku Ronda powstańcy zajęli wiosi

o teriał wojenny,w myśl ustawy przy”|konano w październiku z firmąjSewiiti donosi. Na ironcie aragoń- podczas ichpobytu. SSSR— jętej przez kongres, dotyczy stron Р : W t : 2 t pa: x
о° wojujących, nie. znajdując zastoso- IK"Śl saa lo | ies. ееечФаои аоага ВSz depoBilaos pa WYMIANAZAKLADNIKOW

z walki czwoinia zawarcia:Alyssa biran i Campullonieprzyjaciel „cofa dowano6 księży i 4żołnierzy żan- PARYŻ, 31.12. Z SaintJean de
› ski sprzedanych motor RWdalszym ciągu, pozostawiając darmerii (śuardia civil). Ci ostatni Luz donoszą: Dziś na ratuszu odbę-ro. dobnie tranzakcja ta nie zostanie na piacu boju licznych zab.tych, jeń- przed śmiercią zostali poddani tor- dzie się narada w sprawie wzajem-е = SIN” zrealizowana, ców i maieriai wojenny. W okolicy turom. W Caneto zamordowano 39 nego uwolnienia zakiadników władzMIGRENO-NERVO: N, 31.12. Przewo-| basurero wojska rządowe zaatako- osób, między nimi byłego deputowa- i ijskiWASZYNGTON, 31.12. Przewo-į : я : „ między ego deputowa- Burgosi rządu baskijskiego.
ga3 00 dniczący kom.sji spraw zagr. senatu wały pozycje powstańcze, Nieprzy- nego I. Escudaro. Przęd zajęciem
TEL Pittman i przewodniczący komisji OS: w dawgo?Be, za „przez A je Mi NARODOWCY BRONIĄ

agr. izby reprezentantów : в MJ - komuniści zamordowali SKARBÓW KULTURY.
MacRejnolde, Ry: rożmowie z pre- nym ogniem karabinów maszyno- wyżej wskazanych 39osób, 10 PARYŻ, 31.12. Korespondent Ha-
zydentem Rooseveltem, oświadczyli, wych, poniósł wielkie straty. Na biet, któreniechciały uciekać ra- vasa z Avila donosi: Wydział tech-
iż ustawy, dotyczące embargo na Przedpolu znaleziono 80 nieprzyja- zem z nimi, požostawiając trupy na niczny Junty w Burgos postanowił3 : В $ 5 iskich trupów, przy czym ze zna- uli ойmaterial wojenny, są juž opracowa- CIE! ‚ „ulicy utworzyć w prowincjach, zajętychlezionych przy nich dokumentach| przez wojska narodowe, й

  
   ZASTOSOWANIE:

GRYPA,PRZEZ
BOLE GŁOWY?    

 

  

ы tas=stwierdzono, iž atak ten byi oddaw-| ANGLICY WYJEŻDŻAJ. ыRae SE SKOK W_ NIEZNANE. nai starannie przygotowany. Wgo-| MADRYT. 31.12. Aisbry- ay, JADÓW AE iųdzinach popołudniowych odparto na tyjska opuści Madryt w piątek o] AMERYKAŃSCY MARKSIŚCIodcinku tym ponowny atak wojsk godz. 4-ej. Samochody ciężarowe z “ DO HISZPANILrządowych. Wypadki przechodzenia aktami ambasady zostaną skiero- NEW JORK, 31.12. Pismo kon-żoinierzy rządowych na stronę po- wane do Alicante. cernu Hearsta „New York Ameri-wstańców stają się coraz częstsze. can'** donosi, że socjaliści nowojorscy
Na wszystkich odcinkach irontu u-| KOMUNIKAT NARODOWCÓW,. przygotowali podobnooddziałochot-
trudniają operacje niekorzystne wa- SALAMANKA, 31.12. Wedł do Hiszp łożony z 1000
runki atmosieryczne. komunikatu głównej kwatery =ludzi, s >

WYCZYNY CZERWONYCH||Šolapanaaga „Ii— aaa RADE y S) Dzia- :KATOW. | аяоб A paliasias,Н Ojciec św czuje się
BURGOS, 31.12 Po zajęciu przez | wijają się pomyślnie. W/ miejscu, lepiej

wojska powstańcze miasta Bualance| gdzie toczyły się w ostatnich cza-| RZYM, 31.12. Papież Pius jekle-(ok. 12 tys. mieszkańców) i Gomoni-| sach walki, wojska rządowe pozo- nasty spędził noc spokojną i z rana
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cywilne przystąpiły do protokular-| obfity materiał wojenny. Na odcin- lan! i 6ekr. stanu leard. Pacelli'ego.
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zmiana w r.
Rok 1936-ty nie minął bezwcale ,

znacznych przeobrażeń w zakresie
pe polityki zagranicznej.

prawdzie p. minister spraw zagra-
nicznych płk. Beck, jak jeszcze w
przemówieniu swem  ostatniem w
komisji senackiej, a wraz z nim zwo* |p'
lennicy, dość zresztą nieliczni, jego
polityki kilkuletniej zapewniają
dziś gromko i gęsto: nic się nie
zmieniło, to właśnie ten sam kieru-
nek, wszystko niewzruszone, jak
opoka. Ale wszyscy widzą, jak na
dłoni, że do lata 1936, tj. do wymia-
ny odwiedzin gen. Gamelina i gen.
Śm głego-Rydza, było inaczej, a te-
raz jest inaczej i.. lepiej.

Trzechlecie poprzednie, od poło-
wy r. 1933 do połowy r. 1936, tj. ok-
res włodarstwa p. ministra Becka,
który objął ster w końcu r. 1932 to-
czyło się pod znakiem przewagi t.
zw. porozumienia polsko-niemietkie
go w naszej polityce zagranicznej.

ozmowa Hitler — Wysocki z 2-go
maja 1933 i Hitler — Lipski z 15-$0
listopada 1933 prowadziły ku ukła-
dowi z 26-go styczna 1934. Od teżo
czasu, wśród objawów takich, jak
przyazd p. ministra Goebelsa i pa
rokrotne bytności p. ministra gen.

* Goeringa w Polsce, oraz urzędowe
odwiedziny i liczne zatrzymywania
się w przejazdach p. ministra Becka
w Berlinie, hodowano starannie na-
strój niemal sielanki polsko-nie-

/ mieckiej,

Uderzająca była jednak stale, od
początku i to wzrastająco, rozbież-
ność między pozorami a rzeczywi-
stością w tej t. zw. przyjaźni polsko
niemieckiej. Przedewszystkiem bo-
wiem towarzyszyło jej, mimo swo-
bód ludności niemieckiej w Polsce,
korzystającej cblicie z tych nastro-

„jów, najbezwzględnie'sze _wynara-
dawian'e i pozbawianie wszelkich

_ praw półtoramiljonowej, przeważnie
,pogranicznej ludności polskiej w

 

Najlepsze Życzenia Noworoczne
składa Szanownej Klijenteli

B, M. ' ondratowicz
Piekarnia ! Cukiernia

ul. Wileńska 28
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niech zawczasu sprawi

. KŁODw firmie

Rzeszy Niemieckiej. Zarazem zaś
Trzecia Rzesza, zbrojąc się w roz-
miarach bezprzykładnych, stale u-
trzymywała _ rozróżnienie
swem  wyrzeczeniem się zdobyw-
czych zamysłów na zachodzie Euro-
y a hasłami pochodu na wschód

Europy, który cokolwiekby! mówio-
no, nie mógłby Polski ominąć i mu-
siałby podważyć podstawy jej sa-
modzielności. Dlatego w t. zw. przy-
jaźni polsko-niemieckiej tkwiło sta-
le jakieś złowrogie niedomówienie,
znakomicie odczuwane przez ogół
społeczeństwa, a nawet nazbyt lek-
ceważone przez urzędowe k.erow-
nictwo naszej polityki.

Nadto zaś koszty nasze, na grun-
hie międzynarodowym, tej śry nie-
miecko-polskiej były bardzo znacz-
ne. Berlin całkiem świadomie i gor-
lwie nadawał układowi z 26-50
stycznia 1934 znaczenie, wybiegają- 

 

Pani pragnąca wyjść

ce daleko poza jego treść pisaną,
ustalającą jedynie t. zw. odprężenie
przez wzajemne powstrzymywanie
się od działań zaczepnych w ciągu
lat dziesięciu. Stale podsuwano pod
ten układ, ze strony niemieckiej, ja-
kieś zamysły współdziałania Polski

między|w całokształcie
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Po trzech latach tej przewagi,
zakrawającej niemal na wyłączność
porozumienia polsko - niemieckiego

naszej polityki za-
granicznej, zaczęła jednak rzeczywi-
stość kołatać coraz dobitniej do u-
mysłów. Trzecia Rzesza, uzbrojona
jak nigdy, a zarazem coraz nalar-
czywiej rzucająca hasła pochodu na
wschód, celem uzyskania t, zw. prze
strzeni do życia, nie bez wyraźnych
"wzmianek o utraconych ziemiach

z Niemcami.w takich czy siakich
przedsięwzięciach. A z Warszawy
wcale nie przeciwdziałano takim
oświetleniom i nawet je wzmacniano
jednoczesnemi tarciami z wszystkie-
mi innemi państwami. Popadliśmy
w zatargi z państwami Małej Enten-
ty, w nieufne stosunki z Państwami
Bałtyckiemi, w podejrzliwości z Ro-
sją, a przedewszystkiem w zupełne
uśpienie sojuszu z Francją. )

rolniczych tj. polskich, ujawniła się
nam na Śląsku, gdzie wyłkryto roz-
legły spisek nacjomal - socjalistycz-
ny, a szczególnie w Gdańsku, który
zamieniono na przybudówkę Nie-|

Wówczas w wojskowo poii-miec.
tycznem kierownictwie państwo”
wem u nas, w połowie r. ub. zazna-
czył się zwrot, a wymiana odwie-
dzin wodzów naczelnych Francji i
Polski stała się wyrazem przebudo-
wania sojuszu polsko-francuskiego,
z czem związała się bardzo dziś ni2-
obojętna pożyczka francuska na ce-
le wzmocnienia naszej siły obronnej.

Dzieje się to na tle doniosłych
przeobrażeń europejskich. Pod na-
porem roszczeń niemieckich odżyła
w całej pełni w ciągu r. 1936 emten-
te cordiale angielsko - francuska.
Dzięki temu po pojednaniu polsko-
francuskiem z lata r. ub. mogło
przyjść nawiązanie polsko-angiel-
skie z jesieni r. ub. Przewaga poro-
zumienia niemiecko - polskiego w
naszej polityce zagranicznej skoń-
czyła się.

Stanisław Stroński.

— TAE—

G| Zydzi chcą odroczenia

 

wejścia w życie
Dziś wchodzi w życie ustawa o

Ustawa ta ogra-uboju rytualnym.
|nicza ubój zwierząt sposobem rytu-
„alnym do potrzeb ludności żydow-
i skiej. związku z tym, jatki ko-
szerne będą koncesjowane i pomię-
dzy te jatki porozdzielana będzie
ilość mięsa, przypadająca do uboju
rytualnego.

Żydzi, ktrzy robili dotąd wszyst-
jko, aby osłabić znaczenie ustawy,
jobecnie pragną uzyskać odroczenie

"Nowy rok źle

 

Mało pocieszającą wiadomość
dla emerytów państwowych przyno-

(si koniec roku:
Ministerstwo skarbu  odstąpiło

od załatwienia reformy; emerytalnej,
zarówno na drodze  dekretowej,
jalk też przez wniesienie do sejmu
odpowiednich projektów ustawo-
dawczych. Tak więc sprawa za-
sadniczej reformy ustawy emerytal-

Kandydaci P.P.S.
Sąd okręgowy w Łodzi ogłosił

wyr w rawie _Mieczysława
Zdziechowskiego, Gustawa Kozłow-

„skiego i Chai Wajsówny, oskarżo-
inych o działalność antypaństwową,
| dążenie do stworzenia z Polski pod-
| ległej Rosji republiki sowieckiej.

 

 

Czyżby „czerwona wiosna” 1937 r.)
44. Instrukcje Kominternu dla Komunistycznej Partii Polski

Jak donosi „Goniec Warszaw-
ski” otrzymał on z poważnych źró-
det szereg danych.o.planowej akcji
komunistycznej w Polsce.

Jeszcze we wrześniu rb. władze
Komunistycznej Partji Polski otrzy-
mały szczegółowe instrukcje z Mo-
skwy, w których wiosna 1937 roku
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mąžw 1937 r.
Całkowitą wyprawę ślubną

ZAMKOWA 17
telefon 9-28.ECKI

która poleca: niedoścignionej jakości, plerwszorzędnie wykonane we wła-
snej pracowni bieliznę pościelową, stołową, koszulki nocne i dzienne, rę-

cznie haftowane, ręczniki, obrusy, pokrowce, poduszki, i kołdry watowe.
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Wileński Kalendarz Narodowy.
NA ROK 1937

JUŻ TERAZ MOŻNA NABYĆ w Sekretariacie Stronnictwa Narodo- |

określona jest jako  „przełomowa”
dla akcji komunistyczn ej. Komu-
niści są zdania, że główną część po-
wierzonego im zadania muszą wyr
konać zanim jeszcze dojdzie w Pol-
sce do wyjaśnienia wewnętrznej sy-
tuacji politycznej, którą w dzisiej-
szym okresie znamionuje „bezwład
i niezdolność żadnej z dwu walczą-
«ych stroon do całkowitego opano-
wania sytuacji.

Wobec tego, że bezpośrednia
akcja komunistyczna nie może li-
czyć w Polsce na 'wodzenie, in-
strukcje nakazują, * działalność
partyjną ograniczyć jedynie do ści-
śle zakonspirowanych jaczejek, a
właściwą akcję oprzeć na opanowy-
waniu _ wszelkic| organizacyj i
stronnictw. W. szczególności in-
strukcje polecają komunistom wsię-
powanie i opanowywanie:

1) wszelkich organizacyj mło-
dzieży na terenie wiejskim;

2) straży pożarnych, Strzelca,
związków rezerwistów i przysposo-

* bienia wojskowego;

3) nie należy uchylać się od

winna być utworzona jaczejka, po-
za tem opanowywać środowiska w
ważniejszych centrach przemysło-
wych.

Na wspomniany okres komuniści
mają wstrzymać się od wszelkiej
walki z religją i hasłami narodowe-
mi, a wysuwać na pierwszy plan
hasła demokracji i ii, wo-
gėle ideologję t. zw. frontu ludowe-
go.
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ustawy o ubojuś
wejścia jej w życie, W tym celu in.
terwenjowała w Min, Przem. i Han-
dłu delegacja zażądała odroczenia
wejście ustawy w życie do 1 lutego.
Jak twierdzi prasa żydowska, inter-
wencja ta ma odnieść skutek pozyr
tywny.

Również żydzi czynią starania o
zniesienia okólnińa Min. Spraw We-
wnętrznych, który obniża opłaty za
ubój zwykły i zezwala na zwiększe-
nie. opłat az ubój rytualny.

się zapowiada
Dekret emerytalny nie będzie zmieniony

nej= w tej chwili nie aktualna.
ym niemniej ministerstwo w

preliminarzu na rok budżetowy
1937-38 zarezerwowało kwotę prze-
szło 7 milionów, przeznaczając ją
na częściowe choćby złagodzenie
przepisu z jesieni 1935 roku, oraz
naturalnie na pokrycie zwiększo-
nych wydatków, związanych ze
wzrostem ilości emerytów.

członkami KP.P.
Socja:-Komuna w łódzkiej Radzie Miejskiej

Radny z PPS kandydat na ław-
nika, wiceprzewodniczący Komitetu
Wyborczego Mieczysław Zdzie-
chowski został skazany na 1 lat wię-
zienia za wybitnie antypaństwową
działalność, Pozostali: Gustaw Ko-
złowsiki i Chaja Wajs zostali skaza-
ni na 4 lata więzienia, Wszystkich
oskarżonych pozbawił sąd praw o-
„bywatelsk'ch i honorowych na prze-
$ сід%&:іезіесіц_ lat.
| | kole radzieckiem PPS w Lo-
'dzi jest ogółem 13 komunistów.

|
|
Sport.

JĘDRZEJEWSKA NA LIšCIE NAJ-
, LEPSZYCH RAKIET ŚWIATA.
| Po opublikowaniu własnej listy
najlepszych tenisistów świata, An-

| glik Pac: podal obecnie listę naj-
lepszych tennisistek, która ok
Kstawić się następująco:

1) Jacobs, 2) Sperling, 3) Round,
4) Marbleu, 5) Stammers, 6) Jadwi-
ga Jędrzejowska, 7) Mathieu, 8) Pal-
frey, 9) Lizana, 10) Babcock.
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Wszystkim Szanownym Odbiorcom
Serdeczne życzenia Noworoczne

zasyła

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"
Wilno, ul. Zawalna 13.

TYYYTYYYYTYTYYYYYYYYYYYYTYVYYYTYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYVY

 

WYYYYYYYYYYY

L i) i UVM)UM!į

wego — Mostowa 1, w Sekretariacie Aikcji Katolickiej — Zamkowa 6. | ćwiczeń wojskowych, a przeciwnie,
CENA 1 ZŁ. 25 GR.

©99990090000009000000000006' voskiem;
 

Dobry opał dostarcza „Centroopar“
TEL. 17-90, ZAMKOWA 18/2.

 

STANISŁAW CYWIŃSKL

Siedemdziesięciopięciolecie
Zenona Przesmyckiego

Чеййа z najbardziej jaskrawych
cech  rozwielmożnionego dziś w najkrzykliwszych i  majpłytszych |
Polsce chamstwa jest pogardliwe przedstawicieli raz po raz lekcewa- |
traktowanie jednostelk zasłużonych,
o głowę przerastających panoszący
się aktualizm. Ludzie, którzy się bez
reszty oddali przemijającemu „dzi-
siaj' i zaprzęgli się w służbę intere-
som chwili bieżącej, nie chcą i nie
są w stanie zrozumieć, że ne
wszyscy mają obowiązek ich naśla-
dować, że obok nich są i takie jed-
mostki, których zasługi nie * miarą
aktualności m'erzyć należy, śdyż
tworzą one żelazny kapitał polskiej
kultury.

Obok Dmowskiego, Świętochow-
skiego, Tetmajera, Berenta, Luto
sławskiego do tego' grona najbar-
dziej zasłużonych należy również
Zenon Przesmycki, (znany powsze-
chnie pod pseudon'mem  Miriama),
ur. w Ls dn. 22 grudnia 1861.

A. przecież Stefan Żeromski,
właściwy inicjator Akademji Litera-
tury Polskiej, proponował ją nazwać
imieniem Zenona Przesmyckiego, ze
względu na olbrzymie jego zasługi
dla tej literatury. Niestety, pokole-
nie najmłodsze przeważnie tych za-

sług nie zna i przez usta swych naj-

ważąco się odzywa o trudach Prze-
smyckiego, jak zresztą o tyłu, tylu
innych, podejmowanych przecie nie į

klasku. |
edy w vbliczu 75-ej rocznicy

urodzin znakomitego siewcy kultu-
ry artystycznej w Polsce godzi się
pokrótce przypomnieć sobie tę nie-
pospolitą rolę, którą odegrał Zenon
Przesmycki na rubieży w. XIX
i XX-go.
W okres świadomości

tycznego  ustosunkowania się do
współczesności wszedł on wtedy,
gdy dusze co wybrańsze ogarnęło

dla

i kry-

nawiązać jak najwyższy kontakt z

4) opanowywač šrodowiska
przedewszystkiem wzdłuż linij kole-
Aa że i dróg bitych, przyczem w

iżu

wtórzył,
czeństwa:
Wy nas pytacie: Gdzie nam dążyć trzeba?
Żądacie od nas ulgi i pomocy;

Jak wy, nie mamy odwagi ni mocy.

Podobnież Nowicki się skarżył:
Cóż nam zostało? ruiny, zwaliska,

'
| Niewiara w wszystko, a nawet

1

przesycenie tą nadmierną trzeźwoś-|
cią, którą nas karmiono od lat dwu-
dziestu.

Myśmy rajów nie śnili,

Myśmy wiosny nie znali,

My w kolebce już byli

Jako starce zgrzybiali...
Obojętnem my okiem
Spoglądamy na życie;
Cóż nas olśni urokiem
W naszym głodnym przesycie?

Tak: pisał Lange; a Tetmajer mu,

w niewiarę...

Dziś miodość ziewa u bramy żywota,
Taka rozumna, zgrzybiala, znužona, —

dodawal:
Lecz cóż my winni, że z błota i kału

Wciąż z Feniksowym uporem powstajem?

O tym samym czasie (1888) Prze-
smycki talkże przecierał swe  mło-
Gzieńcze oczy i do poezji wprowa-
dził, o dziw! on pierwszy! — ton po-
lityczny i patrjotyczny:

Myśleć, że gaśnie gwiazdka lepszej doli,
Czuć, jak zwątpienia rdza serca nam

plami,

I nie mieć sił już, by wstrząsnąć więzami...

Och, którż z nas nie wie, jak to

strasznie boli.

Dziś, po 50 latach, patrzymy już
na ową epokę historycznie i rozu-
miemy daw, że pozytywizm, jak
i cały wogóle okres realizmu, był
koniecznym etapem w rozwoju sa-
mowiedzy narodowej, że nawet je-
„go jednostronności w danym mo-

były pożyteczne, ale w

ła po.
mencie
owym czasie nieco późniejsz
koło 1885-g0 r.,.już dojrzewa

 

Lecz my, z waszego wykarmieni chleba,

Serdeczne Życzenia
Swym klijentom składa

z okazji Nowego Roku

Firma MICHAŁ ŻYTKIEWICZ
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

nionego materjalizmu i rehabilitacji
tak długo lekcewažnych wartości
najwyższych: religji, filozofji (mete-
fizyki), sztuki i polityki.

Ostatnia, jak wiadomo, rozwijała
się, acz partykularnie, w Galicji. Te-
raz i w Warszawie wkroczył na jej
tory Głos (1886), z którego wyszła
Narodowa Demokracja, po tylu la-
tach pierwsza nanowo podnosząca
sztandar niepodległości, acz pot
wszystkiemi innemi względami Głos
stał jeszcze na gruncie pozytywizmu.

Z tym pozytywistycznym  kano-
nem w zakresie sztuki zrywają nie

mał jednocześnie Stanisław W:tkie-
wicz w Wędrowcu (1885) i — Zenon
'Przesmycki w redagowanem przez
isiebie od r. 1887 Życiu. Oto jak
brzmi poetyckie credo:
Posępny, ciężki los ludzkiego pokolenia,

| Za ciosem bije cios w czarowny
© gmach złudzenia;

| Nie wiemy, gdzie nam iść, nie wiemy
skąd idziemy,

Jak zwiędły, suchy liść przez świat

się toczy niemy.

I w odpowiedzi Przesmycki pod-
nosił pozytywne (n'e pozytywistycz-
ne bynajmniej!) hasło: kult sztuki:
O pieśni! zbudź nas, zbudź swych

dźwięków huraganem...

O pieśni! przemów ty symionją
nieskończona,

Niech z oczu trysną łzy, burzliwe
zadrgnie łono,

į

każdego większego | TnOsSEu jj KNiM MM i
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zwracając się do społe- trzeba przezwyciężenia rozwielmoż-

 

Niech mchem porosły głaz uczuje
ognia żary,

Niech zdumion ujrzy czas, jak

pierzchną zwątpień mary!

Rozwinięciem tych założeń był
artykuł programowy p. t. Nasze za-
miary, gdzie redaktor podkreślał w
sztuce znaczenie „tego, co įjest
wieczne, niezmenne i stałe w życiu.
Ten ostatni pierwiastek stanowi
dla nas integralny warunek piękna,
równie jak harmonijna, barwna i
nieskazitelna forma".

I jakkolwiek Życie Miriama nie-
długo, tylko cztery lata, przetrwało,
to jednak, powtórzmy za Chmielow-
skim, „spełniało swój program  do-

ibrze i rozumnie“, skupiając na
įswych łamach niemal wszystkich
współczesnych - polskich poetów.
i..Hasłu czystego piękna zawsze
wierne, pilnie śledzło ruch zagra-

niczny, szczególniej francuski; po-

łożyło też niemałą zasługę wydaw-
nictwu Arcydzieł literatury. Więc

Porębowicz przełożył tu całą Anto-

logję prowansalską, iriam tłuma-

czył Carduciego, Vrchlickiego, Ze-
yera, Shelleya; Lange — Haracour-
ta, Rossetiqgo; Baliński — Swin-
burne'a, Tennysona; Adam M-ski
(t. zn. Trzeszczkowska) —— Baude-
laire'a; Faleński — Dantego; Ka-
sprowicz i Jezierski -— Shelleya
it p.

(D. c. n.)



Inna Lareska.

Królewicz z bajki.
Tyle się powietrza w nim zmie:|

ściło, o rajul... Potem Franek ostroż-

nie zawiązał balon drutem, mister-

nie a szybko zawijając zeń dziwne

esy-floresy. :

— Uważaj Franek, bo zaciąg-

niesz| — Franek śmieje się — jest

komu świat gubićl
— Nie będziesz mnie uczyła! —

odpowiada Zošce — ale odtąd uwa-

ża, aż głowę pochylił na ramię i daw
nym, dziecinnym widać, przyzwy-

czajeniem wywiesił na brodę koniec

jęzka. Zośka pokazuje go matce i

śmieje się. Nawet stara, zwykie

mrukliwa i zła (wiadomo bieda —

czego się cieszyć?) rozchmurzyła

się i wywabiła na przedwcześnie
zwiędłą twarz coś w rodzaju uśmie-

chu.
— Widzicie ją! Popatrz na sie-

bie, ty, stracholudzie — rzekła żar-

tobliwie do Zośki. Tu Franek miał

odwet z dokładem: dziewczyna za-

jęta farbowaniem balonów obsta-

wiona była dookoła miseczkamipel=|
nymi „kolorów”. Jak to zwykle pło-
chość niewieścia, mając obecność

Franka za szczególną podnietę, po

pychała Zośkę do odruchowych
sięgnięć, to do włosów (czy też do-

brze leżą?), to do twarzy — skutek

był żałosny — czerwona farba na

odbijała się od tęczowychnos'e
skroni i włosów — żółto-złote od-

cienie umiejscowiły: się w okolicy

ust i podbródka... Zośka odrzuciła

lusterko i czerwona z irytacji po-

częła odpasywać fartuszek...

— A dokąd to? — pyta Franek.
—Gdzie teraz cię niesie, kiedy tyle

roboty? dodaje ostrym tonem.
Wypróbowany od pramatki Ewy

system walki łzami i buzią w pod-

kowę — przynosi częściowe zwy

cięstwo Zośce — chłopak łagodnie-

(NOWELKA NOWOROCZNA).

niewiele się zastanawia nad zaleta-
mi Franka — kocha go i tyle! Niech
pokaże kto drugiego takiego chło-
paka: takiego ładnego, wesołego,
silnego! Oho: — jak się dziewczynie
udało rozkochać go w sobie (Bóg
jeden wie, jak to się stało?) to może
mieć taką rozradowaną twarz 1
błyszczące oczy, jak Zośka, która
wychodzi zza firanki umyta, wy-
świeżona, z gładko ułożonymi wło-
sam., tworzącymi złocistą ramę dla
jej niebrzydkiej, miłej twarzyczki.

Zasiadają do kolacji — kasza dy-
mi, pokój wypełnia się apetycznym
zapachem. Młodzi jedzą lapczy-
wie—matka przeżuwa z namysłem,
powoli.
Nad stołem kołyszą się w olbrzy”

mim pęku, jak niesamowicie koloro-
we i wielkie kwiaty — balony: nad

nimi dominuje ów ostatni różowy,
malowany przez Zośkę specjalnie
starannie. — Udał ci się — pochwa-
liła matka. Franek przytwierdza
kiwnięciem głowy i  niewyražnym
pomrukiem usta ma zajęte kaszą!).
 

Idą ulicą. Franek odprowadza
Zośkę i idzie na nocną robotę. Dziś
ostatecznie rozstrzygnie s.ę czy
majster da mu stałą pracę.
— Pomyśl Zośka! Stała praca, to

znaczy...
— To znaczy, że jesteś głupi —

mówi dziewczyna, ale zachwycone
spójrzenie, jakim  obrzuca idącego
obok niej Franka, jest w wyraźnej
sprzeczności z wygłoszoną opinią.

Stają pod dużym gmachem —
obrotowe drzwi, kręcąc się bez
przerwy — pochłaniają strojne po-
stacie kobiece — przez uchylone

okna dolatują na ulicę przytłumione
dźwięki muzyki. Zośka odbiera ba-
lony od Franka i wchodzi w bra-
mę — nie dla niej są frontowe wej- je, w głosie jego dominują cieplejsze

nutki, gdy prosi: — Zostań Zośka,
dla mnie i tak jesteś ładna! Zaraz

się skończy robotę.
Łzy nikną jak pod wpływem

czarów, Zośka otrzymawczy zapew-

nienie, że jest urocza mimo to, że
buzia jej mieni się tęczowo, mimo,
że włosy ma rozrzitone i starą su-
kienkę (trudno do roboty wkładac
coś lepszego!) — wraca do porzuco-

nej pracy. Jej zręczne paluszki wy-

ścial Po ciemnych schodach dociera
do szatni — tu króluje stara Walen-
towa — króluje, to właściwie, źle
powiedziane: król siedzi spokojnie
na tronie — Walentowa dwoi się i
tro! — jej stare nogi i zmęczone rę-
ce nie mogą nadążyć, niemogą ob-

„ służyć tych wszystkich gości, którzy
zniecierpliwieni i źli tłoczą się przed
szatnią.

Zośka stawia balony w kącie i

czarowują na balonach przedziwne bierze się do roboty.
kombinacje barw
Sylwester! — balony powędrują na
wielki bal — muszą być piękniejsze,
niż kiedykolwiek. Największy. zo-
stawiła sobie Zośka na ostatek. —
Zrobi go na różowo w złote dese-
nie — weźmie za niego dużo, dużo
pieniędzy...

Robota skończona. Za kretono
wą firanką zapluskała woda w
miednicy. — Prędzej tam myj się,
Zośka! — krzyczy matka — pilno
jej podać kolację, póki gorąca. Dziś
jedzenie paradne: kasza jaglana z
mlekiem. Na stole pojawia się też
rzadki gość — cukier: trzeba jakoś
uświetnić obecność Franka. Taki,
orządny chłopak: chce się żenić z

Zośka, jak tylko dorwie się jakiejś,

konkurenta — myśli matka! Zośka

 

ARNO ALEKSANDER.

i deseni — dziś| — Już proszę pana. — Proszę
jaumerek. — Dziękuję. W kilkanaś-
cie minut niema nikogo przed szat-
nią, sala balowa wchłonęła cały
tłum: wśród futer pachnących mro-
zem | perfumami Zośka przyjmuje
od Walentowej podziękowania i po-

| chwały.
— Sprytna z ciebie dziewczyna.

Kto wie, może cię wezmę do pomo-
cy na stałe — nie wyżyjecie z sa-
mych balonów.

Słowo „balony” przypomina Zoś-
ce poco tu jest. Na ciemną sukienkę,
tę najporządniejszą (owszem, proszę
sprzedawać balony pow.edziął
zarządzający — skoro  Walentyno-
wa za was ręczy — ale brudasa nie
wpuszczę na salę!)
fartuszek. Po chwili onieśmielenia i

 

sków, śmiechu i roz$waru, Zośka
opanowuje się wreszcie. — Balony,
państwo pozwolą balony! — powta-
rza , przechodząc wzdłuż krzeseł i
foteli, — takim sposobem dużo się
nie sprzeda — Zośka wie o tem. To
tylko dla zrobienia początku — ge-
neralny atak kierować trzeba zaw-
sze na parki:
— Pan kupi ślicznej pani balo-

jnik! — to bierze; — gość chcąc nie-
„chcąc sięga do kieszeni; niejkiedy
jjednak sama pani mówi: — Dzięku-

ję, nie trzeba!
! Zośka myśli: — Wstrętna wydra!
— ale uśmiecha się przymilnie i po-
„kazuje najpiękniejsze, jakie ma, —
a nuż się skusi? — Ten cudownie
pasuje do pani sukni — mówi.

Balonów coraz mniej — dziś do-
bry wieczór*Sylwestrowy — kupują
wszyscy: północ się zbliża.

Na sali niewiele gości — wszyscy
tłoczą się przy bufecie, wśród skraw
ków serpentin i nawałnicy conletti
pływa kilka par kolysanych cudow-
ną melodią.

Zoška przystaje i patrzy: ach!
Ten wysoki pan wygląda jak króler
wicz z bajki. Tańczy z taką prze-
śliczną młodą dziewczyną i nie pa-
trzy wcale na nią, nie widzi, że oczy
tancerki nie opuszczają jego twarzy,
oczarowane —czy nie zakochane?...

Muzyka  umilkła. Królewicz z
bajki skłania się wniośle i odchodzi
w stronę szatni. Zośka widzi przez

płaszcza papierośnicę, wita się z ja-
kimś znajomym — palą papierosy,
rozmawiają. Zośka zazdrości Wia-
lentowej, która stoi
przysłuchuje się z obojętną miną po-
gawędce gości.

Orkiestra wróciła na estradę. Zaraz zaczną grać — już brzmią
pierwsze takty porywającejgo walca:
Zośka obserwuje
niespokojnie szukające kogoś po
sali,

Wtem głos obok: — Proszę o
ładny balon! — to on, królewicz z

'bajki. Zośce drżą ręce ze zdenerwo-
wania. — Dla kogo? pyta, — Do ja-
kiej sukni? — poprawia się natych-

, miast. :

Zakochane oczy świecą nad ró-
żową plamą sukni. — Do różowej?
Proszę... — największy balon przel-
chodzi do rąk kupującego. Nie pyta
o cenę — rzuca jakąś monetę —
o Jezu! Nigdy nie myślała tyle zaro-

Z balonem w ręku, uśmiechnięty
i promienny (gdzie się podz.ała po-
przednia lodowata wyniosłość) kie-
ruje się w stronę różowej sukni.
Tańczą! — Są zakochani — myśli
Zośka i — Franek, ich bieda obecna
| zapewne przyszła, ich miłość —
wszystko to traci znaczenie, staje
się szare, smutne i beznadziejne.
Zośka zazdrości, Zośka jest nie-
szczęśliwa.

narzuca biały zdrościć! — oburza się Walentowa. spotykają się w porannym
Cóż z tego, że przystojny? — Po-

pracy; — trzeba uszanować takiego podziwu, który ją zawsze ogarnia leciał do tej panny, jak kot marco-
na progu sali pełnej muzyki,

7 Ciężkie drzwi zamknęły się za
nim z cichym trzaskiem i Śniewski

FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

— Chciałbym zakończyć tę roz-
mowę — rzekł z rezygnacją. — lle
pan ma tych banknotów?
— Powiedzmy... trzy.
— [le pan żąda za dziesięć sztuk?
— Za dziesięć? Ja mam tylko

trzy...
— Ale ja kupię tylko dziesięć —

przerwał stanowczo Śniewski.
— A ją dziś sprzedaję... tylko ten

jeden.
Śniewski wzruszył ramionami.
— Ach, tak?!.. Wobec tego nie

mamy o czym mówić, panie Bunder.
Wyciągnął. rękę do dzwonka i

tym razem gość mu już nie przeszko-
dził: stał przed biurkiem, patrząc
uporczywie w posadzkę. Był zamy-
ślony i trochę zdziwiony, {

Wszedł stary służący.
— Ten pan już odchodzi — po-

wiedział spokojnie Śniewski,sek -
zując na młodzieńca. — Proszę go
odprowadzić.

Bunder stał ciągle na miejscu z
oczami wbitymi w posadzkę.
— Pan będzie ałskaw... — zaczął

niepewnie sługa,

 

Bunder podniósł porywczo gło-
wę.
— Pan będzie na mnie czekał,

panie dyrektorze — powiedział głu-
cho. — Pan będzie czekał... jutro,
pojutrze, a może i jeszcze dłużej.
Pan będzie nasłuchiwał każdego
dzwonka w nadziei, że to ja przy-
szedłem... Nie wiem jeszcze, może
przyjdę, może niet

Śniewski nic nie odpowiedział.
Usiadł przy biurku i otworzył tecz-
kę z papierami.

Podniecenie' Bundera znikło pręd-
ko równie, jak się zjawiło. Znów się
uśmiechnął, powolnym i trochę nie-
dbałym ruchem wziął ze stołu bank-
not pięciofuntowy i schował go do
wewnętrznej kieszeni marynarki.

został sam.
Gdy Bunder poprzedzany przez

starego służącego, przechodził przez
salonik, ujrzał we wnęce okiennej

czoło do szyby i patrzyła na ulicę.

bym już panią pożegnać...
azyli może odejść — rzekła

kobieta do służącego. 2
— Proszę jašnie pani, pan dyrek-

tor kazał...
— Bazyli może odejść! — powtó-

rzyła niecierpliwie.
Pani mi chciała coś powie-

dziejć? — zapytał Bunder, gdy stary
sługa znikł bezgłośnie, i spojrzał Służący chrząknął cicho.

— Proszę pana — zwfócił się do
Bundera otwierając drzwi. * .
— Dowidzenia, panie dyrekto-

|rze. — Młody człowiekskłonił się i,
zdawało się, czekał, że gospodarz
go zatrzyma, a ponieważ to nie na-
stąpiło, więc się odwrócił i skiero-
wał ku wyjściu. $

przy tym na młodą kobietę, której
piękna twarz zdradzała wyraźną
obawę.

— Czy pan dotrzymał przyrze-
czenia? — zapytała podniecona. —
Pa an nie mówił o Romanie?

er  przymrużył oczy, jak
śdyby się zastanawiał.
"— Talk, proszę pani — oświad-

czył wreszcie z godnością. — Nigdy
nie zmieniam słowa. On do tej pory
nie wie,'że jego syn już nie żyje...

oszklone drzwi, jak bierze ze swego

obok nich i;

Konkurs na pracę o działalności
Mińskiego Towarzystwa Rolniczego

W. związku z likwidacją Stowa-
rzyszenia p. n. „Komitet uczczenia
pamięci ś. p. Edwarda Woyniłłowi-
cza' i przekazania jego agend oraz
funduszów Towarzystwu Przyjaciół
Nauk w Wilnie, Zarząd Towarzy-
stwa, stosując się do przyjętych na
siebie zobowiązań „rozpisuje niniej-
szem konkurs na opracowanie źró-
dłowej monografji o Mińskim Towa-
rzystwie Rolniczem.

Warunki konkursu:
1) monografja powinna przedsta-

w.ć w sposób możliwie źródłowy,
wszechstronny i wyczerpujący dzie-
je Mińskiego Towarzystwa Rolnicze-
$o od.początków jego istnienia aż
do ostatecznej jego likwidacji, uwy-
datniając rolę kulturalną, społeczną
i gospodarczą Towarzystwa tego,
kreśląc jego podstawy i środki or-
ganizacyjne oraz sylwetki najwybit-
niejszych,. najbardziej: dla Towarzy-
stwa i kraju zasłużonych aziałaczy;

2) powinna obejmować około 8
do 12 arkuszy druku zwykłego tor-
matu książkowego tekstu wraz z
dokładnemi odsyłłaczami;

3) praca: winna być wykonana
czytelnie pismem  odręcznem lub
maszynowem, na papierze zwykłego
formatu  kancelaryjnego i pisana
tylko na jednej stronie każdego ar-

Przepowiednie
Rok rocznie w okresie Nowego

Roku ukazują się w prasie przepo-
wiednie „jasnowidzėw““ i
tów o .spodziewanych w roku na-
|stępnym wypadkach politycznych.
jCzy przepowiednie te się sprawdzą,
; czy nie, nikt nie bada, a nawelt ma-
ło kto się tem interesuje. Ale prze-

 
Кос! ааа ай .zakochane OCZY|powiednie wszyscy z zainteresowa-

j niem czytają. :
I w roku bieżącym wróżb i prze-

powiedni nie brak.

WIGROLKAFARRA ZAP IESAUNAЕ7

zwiedział, że papuś ma dobrze nabi-
tą kabzę.

 

Bal skończony. Ostatnie sanie z
melodyjnym pobrzękiem suną po
wymrożonej nawierzchni ulicy: po-
wiewa nad nimi różową plamą duży
balon. W pewnej chw.li twarze ja-
dących zbliżają się do siebie — ba-
lon pada na ziemię — kulejąc prze-
tacza się przez kilka zwałów śniegu,
аё wreszcie grzęźnie w jakiejś wyr-
wie.
Zośka czyni krok w kierunku ba-

lonu — zabrać go sobie z powro-
tem? — ale w tej chwili cofa się z
odrazą. Zmęczona i śpiąca wolno
idzie przez ulice, kilka niesprzeda-
nych balonów wlecze się za nią...
Wtem niebo staje się jaśniejsze, ba-
lony nabierają kolorów, nogi dosta-

iją skrzydeł... zza zakrętu szybkim
| krokiem wychodzi Franek: zobaczył

słonku.
UFranek woła zdaleka: — mam pracę
| Zośka! — Mam prawdziwego króle-

IV.
__ Czas mijał. Antyczny zegar w ja-

;dalni wybił dziewiątą, gdy stary słu-
ga zapukał ostrożnie do gabinetu.
„Dyrektor Śniewski siedział lekko
|pochylony nad biurkiem z głową,

postać kobiety. Stała przyciskając |oparią na dłoniach i spoglądał na! Ucałował jej
|Bazylego dziwnym, jakby nieprzy-

jjest podana i jaśnie pani czeka przyj
ostole.

Li Dobrze, Bazyli — westchnął
Śniewski. — Zaraz przyjdę.

Lokaj chciał się odwrócić, lecz
dyrektor zatrzymał go skinieniem
ręki.
— Czy w wieczornej poczcie nie

było listu od młodszego pana? —
zapytał.
— Nie, panie dyrektorze, nie by-

ło — odpowiedział służący i spuścił
oczy.

Śniewski zapalił papierosa.
— Powiedz pani, że zaraz przyj-

dę.
Bazyli skłonił się milcząco i opu-

ścił gabinet.
Po paru minutach  Śniewski

wszedł do jasno oświetlonej jadalni.
Pod wielkim pająkiem stał nakryty

wróżbi: |

kusza (na odwrotnej mieścić się
winny jedynie przypisy i odsyłacze
do kolejnej strony następnej) i na-
desłane pod adresem Biura Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
(Wilno, ul. Lelewela Nr. 8) nie póź-
niej jak 1 lipca 1938 roku (czyli za
półtora roku);

4) za najlepszą i w całości odpo-
wiadającą warunkom konkursu pra- *
cę, Towarzystwo z funduszów sobie
przekazanych ku uczczeniu pamięci
ś. p. Edwarda Woyniłłowicza prze-
znacza nagrodę w wysokości zł. 800,
rezerwując sobie prawo podziału tej
sumy;

5) suma ta przyznana zostanie
autorowi (wzgl. autorom) na podsta-
wie orzeczenia Sądu Konkursowego
z 5 osób, w którego skład wejdą
dwaj, zaproszeni przez Zarząd TPN
profesorowie USB, dwaj delegaci,
wyznaczeni! przez b. członków Ko-
mitetu  Woyniłłowiczowskiego i je-
den delegat Zarządu T-wa Przyja-
ciół Nauk w Wilnie;

6) nagrodzona i zakwalifikowana
do druku przez Sąd Konkursowy
praca przechodzi na własność To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w Wil-
nie, które będzie miało prawo TE:
sić ją drukiem, jako jedno z włas-
nych wydawnictw naukowych.

Pomoc bezrobotnym to nie jałmużna,
to obowiązek i nakaz sumienia,

na rok 1937-my-
| Przytaczamy tu przepowiednię
Madame Boucher, znanej w Paryżu
pod przydomikiem „Speranza“ wróż-
ki, mogące budzić zainteresowanie
o tyle, że jej przepowiednie na rok
1936 sprawdziły się w dużej mierze.

Wywróżyła ona mianowicie pod-
bój Abisynii, dewaluację franka, rząd
socjalistyczny Bluma itp.
_ Jej wróżby na rok przyszły są

„dość optymistyczne.
| Jeśli chodzi o .Francję, to nie
przepowiada ona dług'ego życia rzą-
„dowi Bluma; twierdzi, że nie prze-
„trwa on zimy.
| W pierwszych miesiącach nad-
chodzącego roku widzi Madame
Speranza szereg niebezpiecznych
zatargów wewnętrznych, które do-
prowadzą nawet do rozruchów, co

„nie wywoła jednak poważniejszych
skutków. Szczególnie krytycznie
przedstawia się pierwsza połowa
kwietnia. Europa znaśdzie się wów-
czas wobec groźnego niebezpieczeń-
|stwa wojny, czego jednak w rezulta-
cie da się uniknąć.

| Wojna hiszpańskanie będzie: za-
kończona szybko. Wyrwoła ona jesz-
'cze powikłania w związku z Tange-
„rem i Balearami.
, W. ciągu nadchodzącego roku
,umrze dwóch panujących: jeden na
„północy, drugi na południu Europy.

Knowania komunistyczne wywo-
łają zamach stanu w jednym z kra-

— Ot wymyśliła! Jest komu za-| Zośkę — dwa szczęśliwe uśmiechy jów Europy, który jednak zostanie
stłumiony. Naogół świat w roku
przyszłym dążyć będzie do poprawy
gospočarczej i ostatecznego prze-

bły- wy, kiedy się tu przy papierosach wicza z bajki — myśli dziewczyna. zwyciężenia kryzysu.

którym- siedziała pani  Adelina
Śniewska. Była to kobieta, z którą
Bunder zamienił kilka. słów na od-
chodnym. :
— Wybacz, kochanie, że się

spóźniłem — powiedział  Śniewski.
dłoń i usiadł po prze-

E stronie stołu.
Na odgłos kroków odwróciła się tomnym wzrokiem. | Z przyjemnym uśmiechem skinę-
porywczo. — Już dziewiąta, panie dyrekto-; ła głową.

— Proszę pani —  powiedział:rze — powiedział służący z osobli-|i _ Po chwili wszedł służący z pół-

wikiadając w dźwięk słów uprzej-, wym ledwo uchwytnym wyrzutem|miskiem, nalał wina do kryształo-
mość, na jaką go stać było — GT „starego domownika. — Kolacja jużjwych kieliszków.

— Na razie jesteś nam niepo-
trzebny, Bazyli — rzekł Śniewski.
— Miałeś jaką przykrość? — za-

pytała młoda kcbieta po odejściu (
lokaja. i

Miała osobliwy głos: w pierw-
szej chwili robił wrażenie zimnego.
oschłego, lecz już £ kilku słowach
pod pozorną oziębłością można było
wjkzuć łatwo miękkie i serdeczne
tony. :

„—- ТаК.. nie... — zająknął się
Śniewski. — Właściwie o tym nie
warto mówić. To nie dla ciebie,
Ado... Sprawy bankowe... Można ci
położyć kawałek ryby?

— Proszę... Dziękuję... Więc spra-
wy bankowe? Miasz słuszność, oczy*
wiście, nie wtajemniczając mnie w
arkana bankowości, bo i takbym z
tego nic nie zrozumiała. na dwie osoby, okrągły stół, przy (€: d. n.). se
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Z numerem dzisiejszym wydaw-

nictwo nasze rozpoczyna dwudziesty

pierwszy rok istnienia. Zapoczątko-

wany w r. 1916, w okresie okupacji

niemieckiej, „Dziennik Wileński”

przetrwał zmienne losy wojny, burz-

liwy okres utrwalania się u nas pań

stwowości polskiej i

wstrząsy, w które obł.towało nasze

statniem dwudziestoleciu, nie odchy

lając się ani na krok od programu
katolickiego i narodowego, któremu
niezmiennie hołdowali zarówno wy-

dawcy, jak i redaktorzy naszego

pisma. ё

Śmiało więc można powiedzieć.
że dwadzieścia lat istnienia „Dzien-
nika Wileńskiego”, to dwadzieścia

lat pracy w służbie idei narodowej.
Dziś u progu  dwudziesteg»

pierwszego roku naszej egzystencji

stwierdzić możemy, że praca nasza
nie poszła na marne. Dzięki zbioro-

wemu wysiłkowi Obozu Narodowe-
go w Polsce, którego cząstką jesteś-

nanie, że przyszłosć Polski oparta
być musi o zorganizowany Naród

olski, który jest jedynym  włoia-
rzem ziemi i dóbr materjalnych oraz
kulturalnych i duchowych Polski.

Świadomość, że nowy pogląd na

podstawowe zagadnienia naszego
bytu narodowego zwycięża już po-

wszechnie w Polsce, czerpiemy nie

z odgłosów prasy, lub mów sejmo-

wych, gdzie pod wpływem wyczucia
nowej konjunktury politycznej, zna:
leźli się ludzie, którzy dziś równie
gorliwie zachwalają hasła narodowe.

jak przed paru laty gorliwie je zwal-
czali, ale z faktu, że szerokie masy

ludności wsi i miast, rolników, rze-

wszystkie

by nie dopuścić do zwycięstwa idei
narodowej, zwycięstwa, które bę-
dzie zarazem końcem ich wpływów
i nadziei. Wiemy i widzimy naokoło,
że tworzy; się także w Polsce pod

dyktandem Moskwy, na wzór czer-

wonej Francji i Hiszpanji — „polski
front ludowy” i że rozpoczyna on

| już swą kampanję antynarodową za

życie polityczne i gospodarcze wо-| pośrednictwem stojących na jego u-
sługach organów prasy i przeróż-

| nych organizacji.

Walka o przyszłą Wielką Polskę
nie jest zakończona. Toczyć się ona

będzie w stale pogłębiającej się

atmosferze zrozumienia, że niema w

Polsce miejsca na żadne grupy,
grupki, koterje i koteryjki, broniące

swego osobistego lub klasowego,
czy też stanowego interesu.

Są to formacje szczątkowe, któ-

re mimo swą hałasliwość, mimo po-

zory wpływów i energji, błąkają się

po bezdrożach idei, dawno wyszłych
z obiegu. W, starciu ostatecznem o
ideologję przyszłej Polski zostaną te

formacje zmiecione, jak kurz potęż-

nym wichrem porwany. Nie przy-

wiązujemy też do nich większego
znaczenia i nie poświęcamy im zbyt
wiele uwagi.

* . * 2.

W takiem zrozumieniu sytuacji

bieżącej w Polsce wchodzimy w

dwudziesty pierwszy rok naszej

działalności Będziemy w dalszym
ciągu współdziałali w tworzeniu po-

tężnego obozu narodowego, ostoi

przyszłej Polski. Będziemy walczyli

o to, by zręby Polski oparte o ducha

nauki Chrystusowej, wzniesione zo-

stały zgodnie z potrzebami narodu

polskiego, Polski żywej, bo ogarnia-

jącej pokolenie dzisiejsze, oraz daw-

„ne i przyszłe.

: W pracy naszej liczymy na tych

| Dr. Wactaw Odyniec.
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Mika słów o I. zw. ddechu nietarton.
| Kto z nas nie zna dziecka niekar-
„nego, które tyle przykrości i zmar-
twień rodzicom przysparza, które z

|talkim trudem przystosowuje się do
| normalnego biegu życia szkolnego,
jdziecka „niedyscyplinowanego” we-
(dług Binet'a, „trudnego do prowa-
dzenia” według terminilogji niemiec-
kiej, „chorobą psychiczną* napiętno
jwanego zgodnie z określeniem bel-
|gijskiego uczonego Demoora. —
i Dziecko niekarne, przekorne i nie-
| posłuszne, prawdziwą bolączkę ro-
|dziców stanowi; — rozhukane i zu-
|chwałe, pozbawione zdolności do
samoopanowania, niepożądanym w
szkole jest elementem; — kłótliwe,
brutalne i agresywne, nie zawsze
dodatnio legitymuje się i w groma-
dzie rówieśników. — Odznaczające
się niespokojnem  usposobieniemi
chorobliwą  ruchliwością, dziecko
niekarne nie umie się nagiąć do wy-
mogów przytłaczającej jego indywi-
dualność trzeźwości dorosłych i ru-
tyny szkolnej, z konieczności tedy
rzeczy porządek w domu i w szkole
zakłóca. — Zdradzające w wielu ra-
zach neurotyczną impulsywność, z

braku umiejętności _ wyładowania

energji w odpowiednim kierunku

powstałą, dziecko niekarne w dro-
dze niewłaściwego zachowania się
nautralizuje, rzedby można, ujemne
otaczającej rzeczywistości wrażenia,
broniąc się w ten sposób przed nudą
i pustką wewnętrzną. —
„dziecko niekarne' wywołuje w u-
myśle obraz dziecka niezadowolo-
nego, zniechęconogo, znudzonego,
nie wiedzącego co ze sobą zrobic,
które beztroską i radością istnienia

nie opromienia, nie rozjaśnia szare-
_go i bezbarwnego życia rodziny.

Dziecko niekarne jest trudnem
do rozwiązania zagadnieniem zarów
no dla pedagogów jak i psycholo-
gów, tem się zapewne tłumaczy, że
nie zostały dotąd przez pedagogikę
leczniczą opracowane należycie me-
tody postępowania z tego rodzaju
jtrudnemi do wychowania dziećmi.

| Przyczyny powstawania niekar-
ności zbiegają się z działaniem na
duszę dziecka szeregu szkodliwości,
jw przeważnej mierze od otoczenia i
środowiska dziecka zależnych, Nie-
karność dziecka w wyjątkowych wy
padkach wypłwa z jego „złej woli”,
z wrodzonych dyspozycyj, z odzie-
dziczonych skłonności i wadliwości

Słowo;

codziennego, aniżeli w atmosferze
dobrych przykładów, względnej cho
ciażby równowagi duchowej, harmo-
nji rodzinnej, gdzie mniej jest mo-
mentów, destrukcyjnie na psychikę
dziecięcą działających. Wychodząc
z założenia,
niem dziecka a socjalnem jego oto-

bardzo rozpowszechnionej
szych czasach nerwowości
cej tkwi głównie i przedewszyst-
kiem w całokształcie warunków
dzisiejszej rzeczywistości, która, na-
wiasem mówiąc, bynajmniej nie
sprzyja kształtowaniu się intelektu-
alnie i moralnie zdrowej psychiki.

Większość psychologów jest zda-
nia, iż dziecko niekarne jest zara-
zem dzieckiem nerwowem, na czem
jednak poląga istota owych zjaw.sk
(t. zn. niekarności i towarzyszącej
jej nerwowości-, na tego rodzaju py-
tania w ich rozważaniach odpowie-
dzi nie znajdujemy. Wyznawcy Fre-
udyzmu (ich coraz mniej) za główną
przyczynę  nerwowości przyjmują
stłumiony prymitywny seksualizm;
zwolennicy szkoły Adlera zasadni-
czej przyczyny niewydolności ner-
wowej dopatrują się w „kompleksie
niepełnowartościowości” *); — inni
znów, opierając się na badaniach
klinicznych i psychologicznych, w
poszukiwaniu przyczyny nerwowej
niedomogi konstruują teorję „psy-
cho-ekspedytcji', według której za-
burzenia nerwowe dziecka powstają
w następstwie nudy i braku zabawy,
tej; naturalnej funkcji natury dziecię-
cej. Nerwowość w świetle owej me-
tody wglądu w psychiczną rzeczywi-
stość (psycho-ekspedycja) jest tedy
wynikiem- nienaturalnągi  dzieciń-
stwa, konsekwencją tego, że dzie-
cko nie jest dzieckiem, że nie może

*) Dziecko już bardzo wcześnie uświa-

damia sobie swoją bezradność i słabośc

wśród dorosłych. Pod wpływem tej świa-

domości, według teorji indywidualnej psy-

chologii A. Adlera, rodzi się w niem uczu-

cie niepełnowartościowości, które przy

pewnych okolicznościach może doprowa-

dzić do reakcji neurotycznych.

 
   

czeniem ścisły istnieje związek, na-|motne,
leży dojść do wniosku, iż geneza tak'

się bawić. („Spieldefizit”). „Popęd
do zabawy—mėwi F. Schneersohn—
jest jednym z decydujących czynni-
ków zdrowia psychicznego. Wesoła,
pochłaniająca umysł dziecka zaba-
wa, daje mu zapomnienie, a nawet

że międzypostępowa- siłę przezwyciężenia chorob! wych
skłonmości, dziecko natomiast sa-

nieznajdujące sprzyjającej
' sposobności do zabawy, jest smutne,

w na-;znudzone, chorobliwie rozdrażnione
dziecię-'i w takim stan'e mniej zdolne do

opanowania  chorobliwych swych
skłonności. Te same objawy spoty-
kamy u dziecka, które z jakiego-
kolwiek powodu wykłuczone zosta-
ło z grona towarzyszy zabawy, lub
śdy w takiem gronie hamowany jest
jego naturalny popęd do zabawy,
będący wszak wyrazem  instynkto-
wego popędu do życia” (prot dr. F.
Schneersohn — „Samolność i nuda
w życiu dziecka”, str. 12—13), Tak
czy inaiczej, a fakt pozostaje iak-
tem: nerwowość dzieci jest zjawi-
skiem wielce niepokojącem. Niepo-
kojącem ze względów następują-
cych: dziecko w żadnym razie nie
może być traktowane jako minjatu-
ra człowieka dorosłego, jest bow:em
odrębną istotą, własnem życiem,
według własnych praw żyjącą ;lata
dzieciństwa nie są li tylko naszą
przeszłością, stanowią bowiem fun-
dament, na którym opiera się cały
$mach naszej osobowości; konfl kty
duchowe z lat dziecięcych mogą po-
wodować niedomagania nerwowe,
trwające przez całe dalsze życie
człowieka. „Chorujemy i cierpimy
przez całe życie z powodu konflik-
tów z lat dziecięcych, albo odwrot-
nie zaznajemy w latach dojrzałych
uczucia duchowej pewności, stojąc
na mocnym gruncie harmonijnie
'przeżytego dzieciństwa, które jakby
jcement nadaje duszy naszej krzep-
kość na całe życie. Bieg życia do-
rosłego jest w dużej mierze zależny
od nieustannego wpływu okresu
dzieciństwa („Samotność i nuda w
życiu dziecka” —str. 140).

Z powyższych rozważań wynika,
iż troska Oo zdrowie psychiczne
dziecka winna być w dobie dzisiej-
szej zagadnieniem pierwszorzędnej
wagi.

”
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mieślników, robotników, kupców, ' wszystkich naszych przyjaciół, któ-

dotychczas mały udział biorące W.rzyj i dotychczas udzielali nam swe-

życiu publicznem,

i z reguły nie może być rozpatrywa-
ы ы у я 2 yna, jako nerwowość w ścisłem słowa

stają zwarcie w go poparcia, którzy mimoprzeszkód znaczeniu, aczkolwiek w wielu ra-

    

szeregach narodowych. i przeciwności przy nas wytrwali. zach przejawia się w postaci kom-

Wszystkim Szanownym Swoim Klijentom

życzenia Noworoczne zasyła Biuro Ogłoszeń

Zdajemy sobie jednak sprawę z'Liczymy też na nowych przyjaciół, | pensacyjnej reakcjineurotycznej na

tego, że wszystkie siły wsteczne, ha- zarówno młodszych, jak istarszych, |wspomniane wyżej szkodliwe czyn-

mujące wysiłki organizacyjne naro-

du, wszystkie elementy masońskie,
bezbożnicze, socjalistyczno - komu-
nistyczne i żydowskie mobilizują się,

BTA MKE OK TAS KŪNO ST DAK SA

Jak żegnać

„bo świadomość, że w czasach walki.

która nadchodzi, trzeba się opowie-

| dzieć po tej, czy innej stronie prze-
| nika, coraz głębiej do mas.

lata chude!
Kto chce żegnać piosenkami rokTam ją ujrzałem i zaraz olśniony,

ubiegły, a razem z nim pół tuzina lat
chudych, niechaj zajrzy do niewiel-
kiego zbiorku wierszy:
— Robertus - Expertus, Z Księgi

Gołych, Warszawa, str. 64.
(Bo Kasprowicza „Z Księgi Ubo-

śich' to co innego).
Są to niejako przebrania... na go-

ło różnych najbardziej znanych
wierszy, nie bez przeproszenia:
Wybaczcie wieszcze i mistrze sławni,
Że w waszej formy przędziwo
$miałeńn niekiedy stroić zuchwale
Własnych pomysłów tworzywo.
Nastały czasy, że i w Muz państwie
U Helikońskich wzgórz szczytu
Trudno jest tworzyć coś bez pożyczki,
Lub rzeczowego kredytu.

Były dawniej sonety krymskie,
mogą być teraz kryzysowe—(,Wje-
chałem na golizną objęte przestwo-
ky'), z wcale nie mniejszym nastro-
jem pustki rozległej:
Są na sprzedaż las, zboże, towary, pałace...
Tysiące rąk i mózgów wołają o pracę...
Kupować niema za co,—ni pracować poco.
Rzekłbyś: ludzkość jest dziwną złożona

niemocą.'
Przy dostatku wszystkiego tkwiwbez-

nędznejnędzy,

Bojakkrwi w niej krążeniezastyga
pieniędzy.

Pieśń tęsknoty miłosnej („W
Szwajcarji') odżywa (,„Mój romans z
gotówką”) i w tej dziedzinie:
Odkąd zniknęła, jak sen jaki złoty
Przeżywam ciężkie troski i kłopoty...

W odległym grodzie jest jedna łasada,
Gdzie Paktol wody złocistemi wpada.

Pozwół w jej wnętrze zapuścić žėrawiai...

Że nieprzebrane przedstawia miljony,
Wierzyć zacząłem i wierzę bez końca;

Tak była bowiem jasna i świecąca
Połyskiem monet i łuną klejnotów,
Taka promienna jedwabiem banknotów...
Gdy oczy przeszły po tych lśnień roztoczy,
To zakochały się w niej moje oczy;

A za tę zjawę — tak pełną pocieszeń
Poszłyby ręce — ach! i poszła kieszeń,
I tak się począł prędko romans kleić,
Że chciałem po nią już z wekselkiem

Stało sięl... W łałdach złocistego giezła
Gdzieś roztopiła się, zgasła i zozezłal...
Ze smutną duszą i znękanem ciałem,

Już bez gotówki byłem, — tak zostałem.
I coraz mocniejczuję to, że wszędzie,

żle mi jest bez niej, i wiem, że źle będziel

W; balladzie współczesnej,
wojewoda czy burmistrz,
zabłąkanej będzie
|tówki zaginionej:
iz kawiarnianej altany burmisirz miasta
į zdyszany

„Wpadł na Ratusz, jak kula z gwintówki.
Zawezwawszy kasjera, drzwi od kasy

otwiera —
Spojrzał, zadrżał, — nie znalazł gotówki.
— Allo! panie kasjerze! całą prawdę mów

szczerze

czyj
nie żony

szukał, ale go- 
Nie ukrywaj mi mic po próżnicy...
To można głowę stracić... dziśmuszę pensje

płacić
Ijużpiekłomirobiąławnicy...
Pustki przyczyna inna, togoliznajestwinna, |
Że tak źle w naszej kasie się dzieje...
Już najmądrzejszy na świecie — król

в Salomon, žyd przecie,
Rzekł: z prėžnegoniktnicnienaleje.

lecieć...)

|niki natury zewnętrznej. Owe re-
akcje neurotyczne dzieci niekar-
jnych, bez porównania częściej i ja-
| skrawiej dają się obserwować w nie-
zdrowej moralnie atmosłerze życia

Podatki nie wpływają, licytacje spadają,
Kredyt skrył się za siódmą gdzieś kratą,
Gdy są goli mieszczanie, miasto też

w gołym stanie,
Niech Magistrat poradzi coś na tol...

Łączy się z tem zresztą i taka
uwaga:
Pisał Mickiewicz, który był rozsądku

wzorem,
— „Głupi mówi: niech sobie wyschnie

źródło w górach,

Byleby mi ciekła woda wmiejskich rurach.
A jak nazwać takiego, co twierdzi

z uporem:
— „Niech się wypróżni kieszeń u obywateli,
Bylebyśmy gotówkę w kasach miejskich

mieli?"
Zabawy także — (Wieczorni-

ca) — inne niż bywało:
Podateczki — kochaneczki
Wszystkie z dodatkami,

Awizacje, ekscytacje

Wszystkie z nakazami,

I wekselki — poczet wielki
Strojne protestami,
Wszystkie społem, tańczą kołem
Tupiąc obcasami,
Pan komornik rźnie od ucha,

Sekwestrator w puzon dmucha,

Egzekutor końcem kija
Na cymbałach takt wybija
I golizna zdobycz czując,
Podryguje, przyśpiewując: Hul ha!

Było raz dwu przyjaciół:
Był mym szkolnym kolegą... Jako ochotnicy
Służyliśmy w tym samym oddziale konnicy
W dwudziestym roku...

A potem jeden z nich odwiedził
drugiego — („Odwiedziny w Twor-
kach') — i dowiedział się, jak on
się tam dostał, zaznawszy  stosun-
ków z urzędem skarbowym:
Wreszcie wszystko wyznawszy, jakby na

а spowiedzi,

  

 

jl na swoją brodę
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Złożyłem deklarację, czekam odpowiedzi,
Żeby zaś módz podatki spłacić i daninę

Sprzedałem kawał lasu i folwark wraz
z młynem!

— Pan tak wiele wykazał, że musi być
więcejl—

Brzmiała odpowiedź... Słuchaj, że mózg mi

się kręci
Poczułem po raz pierwszy...

Malarz miał doskonały pomysł, któ-
ry spelzt nai niczem:
Pomysi mi wpadi do glowy,

Odtworzę na przestronnem płótnie

Banknot studolarowy.
Studolarówka — temat pysznył...
Tylko mam szkopuł wielki:
Nie mogę znikąd, mimo starań,
Dostać, psia krew, modelki

A piosenka do mazurka Szopena
będzie teraz taka:
Szmula dotąd niema
A duszyczka roi,
Ciągle przed oczyma
Faktorzysko stoi.
Na grubym procencie
Wziął plenipotencję —
A nuż nie dostanie?...
Dostanie, dostaniel...

Przyrzekł już na środę
Przywieźć złotych tysiąc —

Musiał mi to przysiąci
Dziś termin wypada,
A on gdzieś przepada —
Pewnie nie przywiezie?...
Przywiezie, przywieziel...
Szmula dotąd niema

Į NAK

 i)

Rėwniež i „La donna ė mobile“
teraz się... ustali:
Golizna stala jest

Wcale nie płocha,
Kogo pokocha
To kocha go na fest!

Dawniej jodły szumiały na gór
szczycie, a teraz:
Szu! weksle u rejenta,

Szumi cały pęk...
Kto o wekslach swych pamięta,

| Tego bierze lęk.
Nie mam strachu ja przed nikiem,
Jeno drżę przed komornikiem. —
A ty wekslu, ty, jedyny,

Sola — wekslu mėji

Można także wejść na grunt
piosnki ludowej („Umarł Maciek
umarł") w tymsamym duchu:
A pon sekwestrator z powiatu nasego
To dusę ma srożsą od Maćka owego,

Bo choć zrobi dwa zajęcia

Jesce znajdzie coś do wzięcial
Oj, dana, danal

Albo też:
Pije goły do gołega
A do gołej goła.
Gołyś ty, gołym ja, $
Kompanja wesola,

A kto nie jest goły, temu obciąć poly,
Szach-mach z tyłu, szach-mach z przodu,
Bo za wiele ma dochodu.

Kończy się to jednak odą do gol-
ców, niepozbawioną nadziei:
Bez grosza przy duszy—to bankrutów ludy,
Goliznol dodaj mi sprytu!
Niech nad gołym wzlecę światem
W rajską krainę ułudy... A duszyczka roi,

Ciągle przed oczyma, !
Jak zaklęty stoi. — į

| Ach! jak kocham mamę,
Auto wjeżdża w bramę. į
Ktoś obcy na przedzie...
To... komornik jedzie... Н

Pryskają kryzysu lody,
Twarde kruszeją podatki, —
Kredytu wzbierają wody...
Golizno, pakuj manatki.

Może jest to na czasie obecnie
po... oderwaniu się od dna?

ag



FRONT
ANTYKOMUNISTYCZNY

(W swych rozważaniach przed-

świątecznych przemawia p. Mac-
kiewicz w „Słowie”* wileńskim za
utworzeniem jednolitego „frontu“

antykomunistycznego dla skutecz-

nego przeciwstawienia się „frontowi

ludowemu“, w ktėrym, jak wiado-

mo, komuniści odgrywają rolę kie-

rowniczą.

Komunizm jest dla Polski więk-

szym niebezpieczeństwem, niż to się

ogółowi naszemu wydaje, a to ze

względu na bliskość Rosji bolsze-

wickiej, wielką ilość Żydów i istnie-

jące u nas nieporozumienie między

rządem a społeczeństwem. Nie mo-

żemy też sobie pozwolić na luksus
wojny. domowej, takiej np. jak w

Hiszpanii Dla tych wszystkich
względów jest niewątpliwie rzeczą

potrzebną jednolite stanowisko i so-

lidna akcja wszystkich żywiołów,któ-

re widzą niebezpieczeństwo komuni-

styczne. S

Lecz takie stanowisko i taka akcja

nie wyczerpują wcale tego, co zrobić

należy, by Polska była wolna od ko-

munizmu. Powiemy więcej — są to

tylko paliatywy. Ażeby utrzymać

naród nasz w łożysku kuiltury za-
chodnio - europejskiej, nie wystarczą

działania natury negatywnej, rzeczą
najważniejszą jest działanie pozy-

tywne — odpowiednia akcja spo-

łeczna, gospodarcza i moralna, sło-

wem odpowiednia polityka w

najobszerniejszym tego słowa zna-

czeniu. Jak zaś nas uczą przykłady

w innych krajach Europy dzisiejszej,

polityka państwa ażeby była ener-

giczna i skuteczna, musi wynikać z

jasnych za sa d, musi się opierać na

wielkim, obejmującym wszystkie
warstwy prądzie narodowym.
Jest złudzeniem przypuszczanie, że

można prowadzić energiczną i sku-
teczną politykę, opierając się na ja-
kiejś kooperatywie różnych grup, od-

łamów i stronnictw, które nie mają
między sobąnic więcej wspólnego,

jak chęć walki z komunizmem, a róż-
nią się przez swoje poglądy na zasa-

dnicze zagadnienia polityczne. Rządy

koalicyjne na gruncie parlamentar-

nym są zawsze niezdolne do wielkie-

40, skoordynowanego wysiłku, bo
zużywają swe siły na tarcia we-

wnętrzne, O ileż trudniej wykrzesać
aktywność z koalicji prądów spo-
łecznych i politycznych!

Uważamy za rzecz zgoła bezprzed-
miotową prowadzenie rozpraw na te-
mat systemu rządów totalnych. Nie
chodzi wszak o teorie socjologiczne

czy polityczne, lecz o rzeczywistość

polską; pozostawmy tedy na boku
spory nominalistyczne i szukajmy
najwłaściwszych metod działania
dla Polski, Otóż pozwalamy sobie
twierdzić, że u nas więcej niż w in-
nych krajach jest rzeczą konieczną о-
parcie całej polityki na jasnych
zasadach i na wielkim narodo-
wym prądzie.

Moglibyśmy przytoczyć wiele ar-
fumentów na poparcie tej tezy. O-
graniczymy się do jednego, najważ-
niejszego. Nigdzie nie ma tak wiel-
kiego znaczenia dla przyszłości kra-
ju, jak u nas sprawa żydowska. To

- też kto chce mieć możność prowa-
dzenia energicznej i skutecznej poli-
tyki (a tylko taka polityka może być
prawdziwie antykomunistyczna), ten
musi zajmować wyraźne i bezkom-
promisowe stanowisko w «stosunku
do Żydów, takie stanowisko, jakie
zajmuje Stronnictwo Narodowe.

Wychodząc z powyżej  zaznaczo-
nych założeń, nie mamy żadnych u-
przedzeń, ani z góry powziętych po-
glądów. Nie jesteśmy przeciwnikami
współdziałania różnych grup  poli-
tycznych, czy odłamów społecznych.
A to tym bardziej, że krystalizacja
wewnętrzna nie jest u nas jeszcze
zakończona. Stawiamy tylko jeden
warunek — konieczność uznania
wspólnych zasad i konieczność opar-
cia się na wielkim prądzie narodo-
wym, który w Polsce istnieje, pogłę-  „Endecja“ wymyšlili Žydzi w r. 1905,

BASKOWIE
więcej, niż naród łużycki (150 — | nię podbił — i od podbitej ludnościW obozie czerwonym w Hiszpanii

coraz odrębniejsze stanowisko za-
czyna zajmować — republika Ba-
sków.
Nie jest ona terytorialnie związa-

na z głównym obszarem czerwonej
Hiszpanii, wraz z Katalonią (copraw-
da, łączy się bezpośrednio z komu-
nistycznym zagłębiem górniczym w
Asturii). Leży bowiem na północnym
wybrzeżu Hiszpanii, nad zatoką Bis-
kajską — i odgrodzona jest od czer-
wonej Katalonii, Walencji, Nowej
Kastylii i Ł d. — rozległym pasem
ziem Hiszpanii narodowej: Nawarry,
Aragonii, Starej Kastylii i t. d.

Nie posiada zabarwienia komunis-
tycznego. Lud baskijski jest szczerze
katolicki. Ruch separatystyczny ba-
skijski posiada w swych szeregach
wielu księży (podobnie jak u nas,
przed woiną, ruch litewski). To też
całe oblicze polityczne republiki
Baskijskiej jest wprawdzie radykal-
ne i lewicowe, jednak nie na tyle, by
powodowało to nie dający się usu-
nąć rozdźwięk między Baskią a kato-
licyzmem.
Wprawdzie w twierdzeniach prasy

„Fołkstrontu”* w całej Europie, iż na-
cjonalizm baskijski jest ruchem na-
wskroś katolickim, jest z pewnością
wiele przesady. Z wywiadów z „kato-
lickimi” .wodzami Baskii, które czy-
taliśmy w prasie czerwonego frontu,
oblicze tych ludzi wyłania się w po-
staci niekoniecznie ortodoksyjnie ka-
tolickiej. Sądząc z tych wywiadów,
jest się raczej skłonnym wyobrażać
sobie wodzów Baskii, jako tęgich ma-
sonów i radykałów, którzy przybie-
rają na siebie maskę katolicyzmu,
aby nie być w rozdźwięku z uczucia-
mi szczerze katolickiego, bąskijskie-
go ludu. Ale bądź co bądź, Baskia
czerwonei Katalonii raczej nie przy-
pomina. lub przypomina tylko częś-
ciowo. Nie można mówić o „czerwo-
nej" Baskii, — raczej chyba o „ró-
żowej”.
Po trze-je wreszcie, Baskia ma in-

ne konekcje zagraniczne, aniżeli Ka-
talonia, i właściwa czerwona Hisz-
pania (Madryt i Walencja). O ile tam
ta opiera się o Rosję Sowiecką a po-
części o Francję Leona Bluma, o ty-
le Baskia, nie gardząc zresztą pomo-
cą, zarówno francuską, jak sowiec-
ką, ma również, ponoć, i poparcie

Anglii. ARENA! .а

Czemže są Baskowie — ten, trze-
ba przyznač, dzielny lud, ktėry tak
twardo broni się na swym szczupłym
terytorium pod Bilbao?

Jest to szczątek prastarej jakiejś
ludności, który zachował sie w gó-
rach nad zatoką Biskajską, jako je-
dyna w całej Europie (poza stanowią-
cymi późniejszy napływ Węgrami,
Turkami i Finami) grupa etniczna
nieindoeuropejska.
W roku 1873 znany badacz języka

baskijskiego, książę Ludwik Lucjan
Bonaparte, obliczył, że Basków jest
w Europie 800.000, z czego 660.000 w
Hiszpanii (prowincje: Biscaya, Gui-
puzcoa i częściowo Alava i Navarra),
oraz 140.000 we Francji okolice Ba-
jonny). Dzisiaj część Basków uległa
wynarodowieniu (zwłaszcza w pro-
wincji Navarra), to też.jest ich w
Europie zapewne nie więcej, niż 650
tys., z czego 520.000 w Hiszpanii i
130.000 we Francji. Poza tym, sporo
Basków jest też i w Ameryce.

Nacjonaliści  baskiiscy marzą
wprawdzie o utworzeniu republiki
baskijskiej z Baskii zarówno hiszpań-
skiej, jak francuskiej, narazie jed-
nak, w praktyce. podstawą ich po-
czynań jest Baskia hiszpańska, to
znaczy pół miliona ludności baskij-
skiej. Jest to połowa tego, co liczy na-
ród estoński (milion słów). mniej o
jedną trzecią, niż ludność królestwa
Albanii (800.000) i tylko trzy razy

160.000). Zresztą, również i owe pół
miliona ludności baskijskiej nie jest
w całości pod władzą nacjonalistów
baskijskich: duża cześć Baskii hisz-
pańskiej jest już w reku zwycięs-
kich wojsk gen. Mola i regretć (kar-
listów] z Nawarrv.
Język baskijski, który sami Bas-

kowie nazywają euskera, euskara,
lub eskuara, a który dzieli się na
kilka dość silnie zróżniczkowanych
dialektów, jest oddawna zagadką dla
językoznawców.
Jedno jest pewne: że zachodzi po-

krewieństwo między językiem  Bas-
ków, a językiem Iberów, którzy za-
mieszkiwali Hiszpanię przed jej pod-
bojem przez Rzymian, Iberowie po-
zostawili po sobie kilkaset wyrazów
w różnych napisach (przeważnie w
alfabecie fenickim). Wyrazy tewy-
kazują ścisłą łączność z językiem
Basków. Ale mimo to. Iberowie zda*
je się nie bvli krewniakami Basków.
Był to, zdaje się, lud, który Hiszpa-
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spokrewnionej z Baskami. przejął jej
język. Sami Baskowie nie byli nigdy
przez Iberów podbici.
Istnieje hypoteza, że język baskijski

(a także i ów jezyk, który sobie
przyswoili Iberowie), jest spokrew-
niony z zagasłym językiem Etrusków
w północnych Włoszech, z żyjącymi
po dziś dzień językami Kaukazu (gru
ziński, czerkieski, czeczeński, lergiń-
ski it. d.), oraz z przedsemickimi
(przedbabilońskimi) językami  blis-
kiego wschodu: sumeryjskim, ela-
mickim, hetvckim i t. d. — Badania
nad sprawdzeniem hypotezy jeszcze
sa nie dóść daleko posunięte, by
można było tę hypotezę ostatecznie
przyjąć, lub odrzucić. W każdym
razie jeśli hypoteza ta się sprawdzi,
znaczyłoby to. że Baskowie są
szczątkiem prastarej rasy; która za-
mieszkiwała kraie dokoła morza
Śródziemnego w czasach, poprzedza-
jących powstanie nad tym morzem.
szeregu wielkich cywilizacyj, takich,
jak egipska, babilońsko - asyryjska,
fenicka, grecka, rzymska i t. d,
Baskowie przechowali również i w

swym folklorze (a nie.tylko w języ-
ku) wiele śladów zamierzchłej prze-
szłości.
Byłoby szkoda, śdyby lud ten miał

wymrzeć, lub ulec wynarodowieniu.
Z drugiej jednak strony, nie wydaje
się rzeczą uzasadnioną, by lud ten,
który niczego wielkiego w swych
dziejach nie stworzył i którego li-
teratura (datująca się swymi począt-
kami od XVI wieku) nie wvszła do-
tąd z fazy skromnych  pierwocin
(książki religijne, broszury i czaso”
pisma ludowe ; t. d.). miał osiągnąć
byt niepodległy, osłabiając tym sa-
mym wielki naród: Hiszpanię.
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Obrady parlamentu francuskiego
Trzy doniosłe ustawy

PARYŻ (PAT). Pomimo wytężo-
neżo tempa prac obu !zh ustawodaw-
czych jasną stało się rzeczą już we
wtorek wieczereni, ze ustawa o am-
nestii nie będzie załatwiona w roku
bieżącym, to też została ona zdjęta
z porządku dziennego senatu i wej-
dzie podobradydopiero po podjęciu
prac ustawodawczych w dn. 12-ym
stycznia 1937 r.

Poza usiawą 0 požyczce polskiej
praca obu Izb ustawodawczych zmie-
rza usilnie do załatwienia trzech u-
staw zasadniczych, t. j. reformy fi-
nansowej, budżetu i ustawy o arbi-
trażu przymusowym. Reforma finan-
sowa, która była już rozpatrywana w
Izbie, w senacie i po.raz drugi w Iz-
bie z poprawkami senackimi, powró-
ciła we środę po południu do senatu.
Przy tej ustawie rozbieżności między
senatem a izbą deputowanych mają
charakter dość poważny, bo dotyczą
podatku dochodowego, podatku spad
kowego oraz paragrafu, który prze-
widywał, że we wszystkich urzędach
podatkowych wyłożone. będą do
wglądu publicznego listy podatników
z kwotami podatku dochodowego
przez nich opłacanego. Senat para-
graf ten skreślił, natomiast Izba przy
drugich rozprawach przywróciła go
w całości,

Budżet, który został w nocy z
wtorku na środę załatwiony w sena-
cie, jeszcze w ciągu nocy powrócił do
komisji finansowej Izby. Wobec po-
ważnych obcięć wydatków, przepro-
wadzonych przez senat uzgodnienie
tego budżetu między obu Izbami bę-
dzie rzeczą niełatwą. W kołach par-
lamentarnych oczekują, że zarówno
ustawa o reformie finansowej, jak i
sprawa budżetu będą przechodzić

jeszcze po dwa, trzy, a nawet cztery
razy między lzbą a senatem przed
północą noworoczną.

Trzecia wielka ustawa, t. j. usta-
wa o arbitrażu przymusowym, która
została już niemal całkowicie uzgo-
dniona i której tylko dwa punkty
pozostały do ostatecznego załatwie-
nia między Izbą a senatem, a miano=
wicie punkt o wyłączeniu z pod usta-
wy zatargów w rolnictwie i punkt
pozwalający wyznaczać superarbi-
trów z pomiędzy byłych urzędników
administracyjnych, może natrafić w
senacie, dokąd ustawa wpłynęła z
powrotem o godz. 17, na poważne
trudności, wynikające już nie z jej
treści, a z Aoki ubocznych.
Okolicznością tą jest sytuacja straj-
kowa w. przemyśle spożywczym.
Strajk ten wybuchł przeciwko orze-
czeniu arbitra, a nawet przeciw po-
nownemu arbitrażowi i po ponow-
nym podpisaniu przez delegatów w
ciągu nocy nowej umowy zbiorowej.
W ciągu środy strajk przybrał formy
łagodniejsze.
—--—

Rokowania
włosko-angielskie

LONDYN (PAT). Rokowania angiel-
sko - włoskie w sprawie porozumienia,
którzby położyło kres naprężeniu, wy-
nikłemu między obu państwami na tle
wojny abisyńskiej, zostały zakończone.
Obecnie redagowany jest tekst jedno-
brzmiących not, w których oba rządy
mają sobie udzielić wzajemnej gwarancji,
zapewniającej bezpieczeństwo i status

quo na morzu Śródziemnym. Oficjalna
wymiana tych not nastąpić ma w Rzymie
w nadchodzącą niedzielę po południu.
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bia się i nabiera coraz większego

rozmachu.

" Dla wyjaśnienia, co przez to rozu-

mimy, na jednym przykładzie powie-

my, że do rzędu takich zasad należy
konieczność zdecydowanej walki p o-

litycznej z Żydami i z będącą

ich narzędziem masonerią, oraz z ca-

łą ideologią, którą Żydzi za pośred-

nictwem masonerii usiłują narzucić

narodowi polskiemu.

Nie naszą już jest winą, że gdy

zastosujemy powyżej wskazany od-

czynnik, to robi się koło nas pustka.

wśród której rozlega się argument,

że oto gotowi są inni stanąć obok
nas na gruncie „narodowym”, lecz

nie w stylu „endeckim”, to znaczy z

usunięciem drażliwych zagadnień ży-

dowskich i masońskich. Przezwisko  oni nadali mu też treść pogardliwą i

ujemną. Z tego wynika, że cechę

„endeckości” stanowi jasne i zdecy-

dowane stanowisko wobec Żydów.
Kto uważnie przeczytał nasze wywo-

dy, ten musi dojść do wniosku, że

nie uznajemy możliwości istnienia

prawdziwego i zdolnego do energicz-
nego i twórczego działania ruchu na-

rodowego, jeśli ruch ten nie będzie

„endeckim” (używamy tej nazwy w

sensie danym jej przez Żydów i ma-
sonów).

Ruch, który my tutaj reprezentuje-
my, nie pragnie dojść do władzy

kombinacjami i sztuczkami, czy to

parlamentarnymi, czy też innymi;

nie poszukuje też tej władzy dlate-

go, by zadowolić ambicje lub też

uzyskać stanowiska dla swych człon-
ków. Ruch ten dąży do tego, by w  

polityce i w życiu polskim zapano-

wały pewne zasady; jeśli pragnie

mieć władzę, to dlatego, by te zasa-

dy utrwalić i by na nich oprzeć poli-

tykę, prowadzącą do wielkości Pol-

ski. W naszym tedy rozumieniu, kto

chce prawdziwej „zgody narodowej”

w Polsce ,ten nie powinien się gło-

wić nad tym, jaką by wymyśleć kom-

binację i jakie rzucić ogólnikowe ha-

sła, koło których by się mogli sku-

pić i ci „od Sasa” i ci „od lasa', lecz

powinien się zastanawiać, jakie po-

winny być ustalone zasady i me-
tody polityki narodowej. Jeśli

się koło tych zasad i tych metod

zgromadzą Polacy, którzy pochodzą

z różnych grup i odłamów, to będzie

to jedyny „front'* wspólny, oparty na

trwałych podstawach i zdolny do ce-
lowego działania politycznego.

 

 

PRZEGLĄD PRASY
POSŁOWIE ŻYDOWSCY

W SEJMIE

W prasie żydowskiej toczy się zai-
nicjowana przez „Hajnt“ dyskusja
nad tym, czy posłowie żydowscy po-
winni złożyć swe mandaty sejmowe.
Krok ten miałby być protestem prze-
ciw stanowisku rządu i Sejmu w
sprawie żydowskiej i miałby równo-
cześnie ułatwić zbliżenie Żydów do
polskiej lewicy, która w wyborach
do Sejmu udziału nie wzięła.

Przeciw złożeniu mandatów wy”
powiada się stanowczo „Nasz Prze-
gląd". Przedstawia on, że obecność
posłów żydowskich w Sejmie nie u-
trudniła wcale współdziałania Żydów
z socjalistami polskimi podczas wy-
borów miejskich w Łodzi.

„Obecność posła Mincber$a w Sejmie:
nie stanowiła przeszkody podczas kam-
BR, wyborczej „do Rady Miejskiej w
odzi, śdyż jak wiadomo liczni wyborcy

„buržuazyjno - żydowscy” poparli listę
socjalistyczną, nie bynajmniej z racji
wysuwanych przez nią haseł spolecz-
nych, lecz jedynie dlatego, iż stanęli wo=
bec faktu walnej rozgrywki pomiędzy le-.
wicą demokratyczną, hołdującą zasadni-
czo hasłom równości obywatelskiej, a.
prawicą antysemicko - faszystowską, dą-
żącą do pozbawienia ludności żydow-
a elementarnych praw  obywatel--
skich,

Fakt ten jest tak jaskrawy, iż obala.
on twierdzenie zwolenników złożenia.
mandatów, jakoby dalsze pozostawanie
naszych przedstawicieli w Sejmie i Se-
nacie przyczyni się do powstania zapo--
ry między narodowo - żydowską społecz-
nością i demokracją polską w obecnych.
czasach przełomowych”.

Również „Piąta Rano” i „Moment'*
występują przeciw złożeniu manda-
tów. Dyskusja ta świadczy o zanie-
pokojeniu, jakie ogarnęło Żydów w
związku z wyrównywaniem się w
społeczeństwie polskim poglądów na:
kwestię żydowską.

NIEMCY I SOWIETY

Korespondent berliński „Gazety:
Polskiej”, analizując w dłuższym wy+
wodzie stosunki niemiecko - sowiec-
kie, dochodzi do wniosku, iż
„mylną byłaby przepowiednia, że wr

Berlinie szykują się do niedalekiej an=
tykomunistycznej wyprawy. Dobrze ta.
rozumieją, „že zewnetrzno - politycznę
położenie Rzeszy nie sprzyjaloby takie>-
mu przedsięwzięciu, Jeszcze lepiej zda-
į tu sobie sprawę z tego, że zarówno о-

cne stadium rozbudowy armii (prak-
tycznie biorąc, Niemcy nie mają wyćwi-
czonych rezerw), jak i położenie Ś0Spo7
darcze kraju (zupełny brak ziota, niedo*
bór tłuszczów i surowców) nakazują nie-
mieckiej polityce zagranicznej duży u-
miar,

Wszechstronna analiza położenia we=
wnętrznego i zewnętrznego Związku So-
wieckiego prowadzi również do stwier
dzenia, że wyprawa czerwonych sił!
zbrojnych na „łaszystowską* Europe jest.
«AB aiaoipių bardzo mało prawdopo-

PN ;
Najmniej ryzykowną próbą zbolszewi-

zowania Europy byłoby wywołanie woj-
nywśród narodów europejskich. A więc
i odwrotnie: najskuteczniejszą metodą 0-
brony przed lszewizacją jest pokój w.
uropie i pojednanie jednych narodów

z drugimi pojednanie na jednej możli-
wej płaszczyźnie: wolnych z wolnymi,
równych z równymi”.

Oczywiście, szczere _ pojednanie
narodów europejskich uniemożliwiło-
by akcję komunistyczną. Ale trzeba
sobie powiedzieć, że jest to cel jesz-
cze daleki. A niemałą przeszkodę
stanowią właśnie Niemcy ze swą
psychiką imperialistyczną, która bu-
dzi u wszystkich ich sąsiadów słusz=
ny niepokój i nieufność.

„ZACZYN* ROBI BILANS

Tygodnik sanacyjny „Zaczyn“ da-
je w artykule „Klucz pozycji — na-
sze dziś', podpisanym cyfrą 123, nie-
zmiernie smutny obraz naszego do-
robku państwowego w r. 1936, Oto
co pisze o administracji:
„Na licznych polach swej pracy, admi-

nistracja ta nie jest sprężystym i świado-
mym swego celu organem budowania po-
tęgi państwa, lecz ociężałą i ospałą biu-

atyczną maszyną, pozbawioną twór-

czego ducha i woli czynu. I jeszcze wie-
lokrotnie się zdarza, że tam, śdzie tylko
administracja mogłaby pchnąć życie na-
przód, biurokracja pod pozorami urzędo-
wego porządku, konieczności formalnych
i różnie komentowanego prawa — (1
muje postęp, śniecie inicjatywę i realny
dorobek ludzi, zabija w nich chęć do
konstruktywnej pracy i demoralizuje, —
pomniejsza, gnębi i niszczy prawdziwą
zdolność i twórczość”,

Koniec wywodów brzmi bardzo
melancholijnie:

„Jeśli wszystkie pasywa i aktywa na-
szej pozycji w święcie ułożymy w wielki
bilans Polski na rok 1936, saldo tego bi-
lansu w zestawieniu z bilansowym  sal-
dem naszych współzawodników powie
nam, iż w życiu naszym byli jacyś słra-
szni winowajcy, ludzie winni najwięk-
szej zbrodni — zmarnowania potencjał-
nej potęgi państwa polskiego”.

Gdzie są ci winowajcy? Jak się na-
zywają? Dlaczego ,„Zaczyn* nie chce
tego powiedzieć? Przecież zna ich
dobrze — podobnie zresztą, jak i my
ich znamy...
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OFICEROWIE LINIOWI
Czerwony kolos na Wschodzie trzy-

ma stale pod bronią miliony ludzi. Co

rok wchodzi do linii tysiące czołgów

i samolotów. Czerwona armia —

zbrojne ramię „światowego proleta-

riatu” ponieść ma przez całą Europę

żagiew komunistycznej rewolucji.

Droga jej prowadzi przez Polskę.

Brunatny kolos z Zachodu urzeczy-

wistnił już prawie — ideał narodu

pod bronią. Sześćdziesięciomilionowy

naród zahipnotyzowany mitem  bo-
skiej krwi germańskiej, scementowa-

ny potężną ideą nacjonalistyczną, du-

si się w swych granicach. Volk ohne

Raum — naród bez przestrzeni.
Droga do niej prowadzi przez Pol-

skę.

Dwa największe narody Europy w
służbie dwu idei toczą już ze sobą

pierwsze dywersyjne potyczki — pół-

wysep iberyjski płonie! Nad naszymi

granicami spiętrzają się dwie olbrzy-

mie wrogie fale, nie zatrzyma je ani

morze, ani góry.

Zatrzyma je tylko — Armia Pol -
ska.
Armię tą poprowadzi w pole oficer

— oficer liniowy, oficer rezerwy.

Oficerowie zawodowi, to w razie

mobilizacji — sztabowcy, to instruk-
torzy. Żołnierza naszego poprowadzi

w pole, będzie dzień i noc przy nim,

a w ataku przed nim — dowódca plu-

łonu, podporucznik czy podchorąży

rezerwy.

Podchorąży i podporucznik rezer-

bry to w lwiej części akademik lub by-

 

DEAINAUTSTT

Wystawy
„ Polska malarka w Argentynie, — "Poraz
„pierwszy w dziejach wychodźtwa polskiego

'w Argentynie odbyła się wystawa obrazów

polskiej malarki we własnym lokalu jedne-

go z polskich towarzystw w stolicy Argen-

tyny. Mianowicie zamieszkała oddawna w

Buenos Aires polska artystka - malarka
IA. S. Kułakowska, chlubnie znana wśród
miejscowych sfer artystycznych, znana rów-

nież publiczności polskiej i francuskiej z
wystaw urządzanych w swoim czasie w

Krakowie ; Paryżu, za inicjatywą Ogólno-

polskiego Komitetu Oświatowego w Argen

tynie zorganizowała wystawę swoich — о-

brazów w domu „Ogniska Polskiego"

Sztuka polska w Budapeszcie, — W dn.
22 bm. odbyło się w gmachu węgierskiego

muzeum sztuk pięknych otwarcie wystawy
sztuki polskiej. Wystawa zawiera wiele za*
bytków polskich, będących własnością mu-

zeuń, m. in. bitwę pod Warną Matejki,

cykl Grottgera „Polonia”, oraz wypożyczo*

ny przez krakowskie Muzeum Narodowe
zbiór szkiców Matejki.

 

 

ły akademik. Akademik polski, już
od wielu lat, to prawie wyłącznie na-

rodowiec, w lwiej części — czynny

narodowiec.

Kto będzie pełnowartościowym ofi-

cerem bojowym? Czy młodzieniec wy

 

chowany w komunizujących Legio-
nach Młodych, pacyfistycznym Z. P.

M. D., związkach socjalistycznych

lub im podobnym?

Pełnowartościowym oficerem bojo-

wym może być tylko jednostka prze-

siąknięta ideą nacionalistyczną.

Czy wskazany g jest i dopuszczal-

nym obniżanie wartości i usiłowania

zabicia poczucia honoru w Iwiej częś-

ci naszych przyszłych oficerów linio-
wych.

 

, Penowne zapisy
na Uniwersytecie Warszawskim

'Rektor U; J. P. ogłosił
komunikat:

Decyzją Pana Ministra Wyznań Reli-
śijnych i Oświecenia Publicznego z dn,
12 grudnia 1936 r. zostały otwarte Wy-
działy: Teologii Katolickiej, Teologii E-
wangelickiej, Studium Teologii Prawo-
sławnej oraz Wydział Lekarski Uniwer-
sytetu Józel Piłsudskiego, z dniem zaś
1 stycznia 1937 r. zostają otwarte pozo-
stałe Wydziały. Jednocześnie Pan Mini-
ster zarządził ponowne zapisy wszyst-
kich słuchaczów (studentów czynnych i
urlopowanych, absolwentów, doktoran-
tów i wolnych słuchaczów) do Uniwer-
syłetu bez wznoszenia jednak powłór-
nych opłat wstępnych (manipulacyjna,
wpisowe). Studenci urlopowani z racji
odbywania czynnej służby wojskowej są
wolni od ponownych wpisów.

następujący

Q ponowne przyjęcie mogą ubiegać się
jedynie ci pp. Słuchacze, którzy byli
czynnymi słuchaczami w chwili zamknię
cia Uniwersytetu.przez Pana Ministra,
tj. w dniu 25,11.1936 r. oraz nowoprzyję
ci słuchacze w roku bieżącym akademic
kim, a dotychczas niezaimatrykulowani,
przy czym zapisywać się mogą wyłącz -
nie na te same Wydziały, na których do
tychczas byli zapisani. Kandydaci, któ-
rych podania w roku bieżącym akade-
mickim zostały załatwione odmownie, o-
becnie nie mają prawa ponownego zapi-
su.

Słuchacze Wydziałów: Teologicznych,
Studium Teologii Prawosławnej oraz Le
karskiego mogą ponownie zapisywać
się, począwszy od dnia 12 grudnia 1936
r. Ponowne zapisy na Wydziały: Prawa,
Humanistyczny, Matematyczno - Przy-
rodniczy, Farmaceutyczny i Weteryna-
ryjny odbędą się równocześnie wg. kur-
sów (lat studiów) w kolejności następu-

jącej:
na I kurs (rok studiów) w dniach: 2 i

4 stycznia 1937 r.,
na II kurs (rok studiów) w dniu 5

stycznia 1937 r.,

na III kurs (rok studiów) w dniu 7
stycznia 1937 r.,

na IV kurs i dalsze lata stiudėw, oraz
dla absolwentów i doktorantów — w
dniu 8 stycznia 1937 r.

Podania o ponowne przyjęcie należy
składać wyłącznie na formularzach spe
cjalnego typu i barwy, a mianowicie: dla
Wydziałów Teologicznych koloru żółte-
go, dla Wydziału Prawa koloru różowe-
go, dla Wydziału Lekarskiego, Farmace
utycznego i Weterynaryjpnego koloru
zielonego, dla Wydz. Humanistycznego
koloru pomarańczowego, dla Wydz. Ma-
tematyczno - Przyrodniczego koloru nie-  

Przy składaniu podania należy okazać
bezwzględnie indeks (wykaz wykładów
i ćwiczeń). Bez okazania indeksów poda
nia przyjmowane nie będą.

P. P. nowoprzyjęci słuchacze, а @о -
tychczas niezaimatrykulowani winni w
podaniach zaznaczyć, że indeksów nie
posiadają z powodu niedopełnienia jesz-
cze aktu imatrykulacji, następnie drugie
go dnia po złożeniu podania winni się
zgłosić do | zkretariatu Studenckiego, ce
lem dokonania wymaganych formalności.

Studenci Wydziału Prawa składają po
dania w hallu Biblioteki Uniwersytec-
kiej, studenci Wydziału Humanistyczne
go — w gmachu b. Szkoły Głównej,
gdzie obecnie mieszczą sie Zakłady Bo-
taniki i Fizjolgii Roślin, studenci pozo-
stałych Wydziałów we właściwych Dzie
kanatach.
. Urzędnicy uniwersyteccy, przyjmują
podania, wydają pokwitowania z obowią
zującą datą zgłoszenia się powtórnego
słuchaczów do tychże punktów urzędo -
wania, celem ostemplowania leśityma-
cji studenckich z roku 1936-37, które do
piero po ostemp'cwaniu dają prawo wstę
pu na teren Uniwersytetu.

Legitymacje słuchaczów Wydziału Psa
wa będą stemplowane w gmachu Medy
cyny Tewretycznej (Krak Przzdmieście
26-28).  

Po złożan 1 podań przez p. p. studen-
tów legitymacje studenckie z roku 1936-
37 będą stemplowane jedynie zazwro -
tem odcinka podania w terminach na-
stępujących:

dla I-go krusu w dn. 5 stycznia1937r.
dla Il-go kursu w d. 7 stycznia 1937 r.
dla Ill-go kursu w d. 8 stycznia 1937 r.
dla IV-go i dalszych ła: stadiów, dla

absolwentów i doktorantów — w dniu 9
stycznia 1937 7.

P, P. abse!wenci I doktorarci, nie po-
siadający legitymacyj, będą mieli prawo
wstępu na teren Uniwersytetu po uzy-

skaniu w dniu 9 stycznia 1937 r. na о-
kładce indeksu specjalnego typu pieczą-
tek: „Absolwent”* z określeniem Wy-
działu.

Stuclenci. nie posiadający dotychczas
lzgitymacvj studenckich ważnych na rok
1936-37, winni w tesminach, wskazanych
wyżej, zgłosić się do wiaściwych okie-
1ek Seksettriatu Studenckiego, celem
wyrobienia sobie wspomnianych legity-
macyj.

Po upływie terminów wyszczególnio-
nych powyżej podania o ponowne przy
jęcie przyjmowane nie będą.

Rektor:
(—) Phot. dr, Włodzimierz Antoniewicz. 

ZE SWIATA KULTURY

KRONIKA LITERACKA

Ku czci Puszkina, — W dn. 10 lutego

1937 r. przypada 100 rocznica śmierci wiel-

kiego poety rosyjskiego Aleksandra Pusz-
kina. Wileński świat naukowy i literacki,
chcąc uczcić rocznicę śmierci poety powo-

łał do życia komitet uczczenia jego pamię-

ci, w skład którego weszli: rektor Marian

Zdziechowski, prof. Konrad Górski, Wanda

Dobaczewska i Teodor Bujnicki, W dn. 10
lutego będzie zorganizowana specjalna

środa literacka poświęcona twórczości A-
leksandra Puszkina, w oryginale i polskim
przekładzie, Wydany też zostanie specjal+

ny numer „Śród literackich" organu Związ-
ku Literatów w Wilnie poświęcony Pusz-

kinowi,

 

KRONIKA FILMOWA

Nowe filmy polskie. — W obecnej chwili

zmajdują się w końcowym stadium realizacji,

następujące filmy polskie: „Płomienne ser-
ca" reż, Gantkowskiego z Barszczewską,

Cybulskim Mileckim, Węgrzynem jun. i Jas
kiewiczem w rolach głównych, „Ludzie
Wisły” w reżyserii Forda i Zarzyckiego
(wg. powieści Boguszewskiej i Kornackiego
pod tym samym tytułem) z Iną Benitą, L.

Wysocką, Zelwerowiczem, Pichelskim i in.

Na ukończeniu są także filmy: „Pan redak-
tor szaleje” reż. Nowiny-Przybyłkowskiego

z Bogdą i Brodziszem, „Pączek contra Pą-

czek” reż Bodo, „Dorožka Nr. 13“ reż.

Czauskiego, „O tym marzą kobiety” reż,
Martena z Żelichowską, Andryczówną, Cy*

bulskim i in.

 

W przygotowaniu znajdują się: „Dyplo*
matyczna żona” — pierwszy polski film w
dwóch wersjach: polskiej i niemieckiej,

wytw. Polski Tobis. Wersję polską reżyse*
ruje Krawicz. W roli głównej wystąpi śpie-

waczka Jadwiga Kenda; dalej — „Ty, co w

Ostrej świecisz Bramie” reż. Nowiny-Przy*
bylskiega, „Ordynat Michorowski”. Proje*

ktowane wreszcie są filmy: „Znachor” we*

dług powieści Dołęga - Mostowicza, w reż.

Waszyńskiego, z Junosza - Stępowskim

oraz „Zemsta za mur graniczny" według
Fredry w reżyserji Gardena.

 

Kościół — a naród I państwo
Połak, zwłaszcza dzisiejszy, leniwy

jest do myślenia, a nawet, gdy zacz-
nie myśleć, to często staje w pół dro-
gi, nie dochodzi do właściwych kon-
kłuzji, lecz podda się raczej rzucone-
mu zzewnątrz błyskotliwemu fraze-
sowi. Stąd też tyle zamieszania i tyle
śmiecia ideowego w poglądach nie
tylko szerokich mas, ale nawet u
tych, co chcieliby być świecznikami
umysłowymi społeczeństwa. Na do-
wód powyższego wystarczy przyto-
czyć to wszystko, co u nas pisze się
i mówi na temat narodu i państwa
i stosunku tych dwu pojęć do idei re-
ligijnej.
Wytworzono jakąś mgławicę poję-

ciową, zachwaszczono tak myśl po-
lityczną, iż trzeba mie lada uporu i
zdrowego („chtopskiego“) rozumu,
by się przez tę gmatwaninę prze-
drzeć i zorientować we właściwym
stanie rzeczy. Mgławicę tę i te cha-
szcze myślowe wytwarzają jedni 7
głupoty i lenistwa duchowego, inni -—
celowo,
Z jednymi i drugimi rozprawia się

bieskiego. Formularze nabywać można , broszura Piotra Ponisza p. t. Kościół
u woźnych w Dziekanatach w cenie
groszy 20 za egzemplarz.

a naród i państwo (Poznań 1936).
Ciekawą jest geneza tej broszury.

LT

Na zagrożonym odcinku
Minęły święta, minęły wakacje, mło

dzież akademicka wraca na uczelnie.

IW innych zupełnie warunkach odby-
wa się tegoroczny powrót. Nie prze-

brzmiały bowiem echa przedświątecz-

nej walki o ghetto. Siedmiu kolegów

już przeszło miesiąc przebywa w

śledztwie. Przeciwko drugim wszczę-

to dochodzenia. Na uniwersytecie
warszawskim rozpoczynają się ponow

ne zapisy. Cóż będzie dalej?

Oto wspomnienia i myśtu, które tło-
czą się w głowach, powracających

studentów. Tak jest w Warszawie.

Gdzie indziej sytuacja. może nieco in-

na, lecz myśli i uczucia są te same.
Oczy kolegów z innych środowisk
są wpatrzone w Warszawę i razem z
nami przeżywać będą to, co nam los

ześle. Postąpią tak, jak my postąpi-

my. Bo cała Rzeczpospolita Akade-
micka te same ma żądariia i o to samo

walczy.
Pierwszy trymestr roku akademic -

kiego 1936-37 minął. Poprzez Wilno
.— Lwów — Warszawę — Kraków i
Poznań przepłynęła jedna długa fa-

la manifestacji antyżydowskich. Nie |

chcemy siedzieć razem z Żydami, do-
magamy się ghetta, domagamy się
zmniejszenia procentu Żydów na wyż
szych uczelniach — oto żądanie, ja -
kie postawiliśmy sobie, walcząc o pol-
skość wyższych uczelni.

Nie skończyło się na żądaniu, na re
zolucjach, manifestacjach czy wie-
cach. Nasze żądanie zadokumentowa
liśmy czynem.

Walka jaką stoczyliśmy nie skoń -
czona. I mimo, że walczyliśmy w naj-
głębszej wierze w słuszność naszych
żądań, mimo, że walczyliśmy po mę-
sku, nie zawsze postąpiono z nami tak
tak wymagają tego zasady taktu.

I dzieje się to w chwili, gdy całe
społeczeństwo jawnie i głośno wypo-
wiada swój stosunek do Żydów, gdy
wszyscy domagają się eksmisji nie
wygodnego sublokatora, gdy nawet z |
trybuny sejmowej padają ostre słowa
przeciwko Żydom. .

Odcinek uniwersytecki jest zagro-
żony i zaatakowany. Obowiązek jego
obrony spoczywa na całym społeczeń-
stwie.

Nie możemy pozwolić na dalsze  

rozpanoszenie się Żydów w polskiej
inteligencji. Dopływ do niej zamknąć
trzeba raz na zawsze.
A gdy młodzież akademicka walczy

o polskość wyższych uczelni, o pol -
skość adwokatury i innych wolnych
zawodów, o wyrwanie się z pod wpły
wów żydowskiej kultury — to jej do-
pomóc w tym muszą wszyscy. Wal -
ka, jaką akademicy poprowadziil, wy-
śrana być musi, bo ją prowadzimy w
imię najświętszych naszych uczuć i
pod sztandarem idei narodowej. A
walka ta prowadzona dotąd przez
młodzież spokojnie, po ludzku może
przybrać formy mniej humanitarne,
gdy się nie uwzględni słusznych jej
żądań.
Rozpoczyna się nowy trymestr.

Rozpoczynają się ponowne zapisy.

Czy wszystkich przyjmą? Czy będzie
zaprowadzone ghetto? Nie wiemy.

Wiemy natomiast, że młodzież aka
demicka nie skończy na żądaniach.
Wierzymy, że nadal walczyć będzie
o swe słuszne postulaty aż do zwy-

cięstwa, a całe narodowe społeczeń-

stwo wesprze ją moralnie i czynnie.

 

Autor swojePoglądy wygłosił jako
koreferat na „Tygodniu“ d j-
nym „Odrodzenia'”. I tam wśród mło-
dych intelektualistów katolickich
spotkał się ż niezrozumieniem, co
więcej: z wrogim nastawieniem do
swych tez. A tezy te przecież tak
proste i jasne: :

1) Rodzina jest pierwszą organicz-
ną zbiorowością ludzi. Stopniem jej
wyższym jest rodzina rodzin, czyli
naród, a państwo jest tylko idealną
formą bytowania narodu.

2) Przez miłość i służbę dla naro-
du dochodzi się do miłości i służby
dla ludzkości.

3) To stopniowanie organizmów
społecznych (rodzina — naród —
ludzkość) jest prawem przyrodzo-
nym, zgodnym z wolą bożą i najle-
piej godzącym się z nauką Kościoła.
Te proste i rozsądne tezy obrzuco-

no w dyskusji, a po tym w polemice
prasowej takim nalotem frazeologicz-
nego piasku, iż autor, ogłaszając je
w osobnej broszurze, musi po drodze
odwalać frazeologiczne zwały i wy-
rębywać myślą i piórem wolną prze-
strzeń dla swoich twierdzeń.
Udaje mu się to w zupełności, bo

autor umie myśleć i nie leni się w
przeprowadzeniu rozumowania do
końca, я

Kapitalne są zwłaszcza ustępy o
państwie narodowym, o fałszywych
koncepcjach państwa i o zgodności
narodowego światopoglądu z świato-
poglądem religijnym, katolickim.  

Zwłaszcza te ostatnie wywody, bę*
dące zresztą celem broszury, zasłu*
gują na głębszą uwagę i rozpowszech-
nienie, Oto ich skondensowane uję*
cie:
Każdy nacjonalizm jest bliższy ide-

ologii religijnej, niż ideologia „pań-
stwowa' (bez przymiotnika), bo jest
oparty nazałożeniach idealistycz-
nych, a nie materialistycznych. Na-
cjonalizm polski jest bliski nie tylko
ideologii in abstracto, ale katolicyz-
mowi in concreto. Musi się bowiem
liczyć z psychiką polską, urobioną na
katolicyźmie, i uznaje w katolicyź-
mie walory, które dają narodowi pol-
skiemu siłę moralną i narzucają mu
misję dziejową. Oficjalna nauka Ko-
ścioła stwierdza , iż organiczne więzy
społeczne (rodzina, naród), są natu-
ralniejsze i silniejsze, niż mechanicz-
ne (państwo) i że ludzkości służy się
— przez naród.
Trudno streścić, choćby pobieżnie,

wywody autora. Lepiej zachęcić do
przeczytania i przemyślenia broszury
p. Ponisza. Trud się opłaci (nawiasem
dodam, iż będzie to rzeczywiście
„trud“, bo autor pisze zbyt zwięźle
i zbyt logicznie wiąże swe wywody,
by można się było przez jego traktat
„przešlizgnąč“ — nie, trzeba z auto-
rem współpracować, współmyśleć).
Zwłaszcza zachęcam do przestudio-
wania omawianej rozprawki moich
koniratrów, księży, boć to tu—,no-
stra res agitur",

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI

Instytut Zachodnio-Słowiański w Poznaniu
Kontakt duchowy Uniwersytetu Poznań

skiego z miejscowym społeczeństwem, mi-

mo stosunkowo krótkiego bo zaledwie kil-

kunastoletniego istnienia wyższej uczelni w

stolicy Wielkopolski nabiera coraz więcej

"cech trwałego współżycia, która przejawia

się w żywym udziale uczonych w życiu spó-

łecznym Poznania, jak np. udział w wykła-
dach powszechnych i imprezach  kultural-
nych

Warto więc zwrócić uwagę na istniejący

przy uniwerstytecie Poznańskim od lat kil-
kunastu Instytut Zachodnio -Słowiański,

Instytut ten wydał XV tomów wydaw*
nictw „Slavia Occidentalis“ Jest to czaso*
pismo, poświęcone zagadnieniom Słowiań-
szczyzny Zachodniej w dziedzinie języko*
znawczej, historycznej i prehistorycznej. Ba
dania Instytutu Zachodnio - Słowiańskiego
dotyczą nie tylko Pomórza i Wielkopolski,
ale również Prus Wschodnich i Pomorza
Szczecińskiego, dalej Łużyc i Czech, jako

najbliższych zachodnich ragionów  Sło*
wiańszczyzny, +  

W roku biež Instytut rozszerzył znacznie

swoją działalność przez utworzenie osobnej

komisji etnograficznej, która rozpoczęła wy

dawać własne publikacje, ujęte w ramy

„Archiwum Etnograficznego". Chodzi więc
już teraz nietylko o język, historię i prehi-
storię Słowian Zachodnich, ale także o kul-

turę ludową naszych regionów kresowych

oraz Balto - Słowian, Łużyczan i Czechów,

W druku pojawiły się już dwie prace, na*

leżące do „Archiwum Etnograficznego” mia-

nowicie dr. B Stelmachowskiej „Regiona-

lizm etnograficzny we współczesnej litera-
turze pięknej Polski Zachodniej” oraz m$r

Pietruszyńskiej „Dudy wielkopolskie". W

chwili obecnej jest już w druku Nr 3Archi

wum, — prac prof. U. P. Bossowskiego Są

dy boże na Kaszubach"

Dalsze Publikacje Instytutu Zachodnio —
Słowiańskiego, który niedawno wydał rów
nież 3 tomową gramatykę Pomorską Lo-
renza obejmują problemy językowe i etnicz=
ne Prus Wschodnich ; Łużyc,



Dopóty oszukiwali państwo „gojów' dopóki nie osiedli w krymina

organizowana kontrobonda żydów ódzkich
Wielki przemyt pieprzu przez granicę litewską

Eisenbaum  Izrael-Hersz, ‹ :

= Hirszel, Zysman Michel i Segal jabłek przemytnicy mogli łatwo w

amuel — żydzi kupcy zamieszkali workach z owocami przewozić

w Łodzi przybyli jesienią ubiegłego znaczne ilości pieprzu. :

roku do Dukszt rzekomo celem za- Przybysze wzbudzili e era

kupu większej partii jabłek. W isto- władz celnych, poczęto ich śledzić i

cie ich przybycie było wynikiem za- dn. 9 grudnia 1935 r. w wagonie za-

Н

Keni- Przedstawiając się jako handlarze'wiežė z Litwy 1446 kg. pieprzu. Po-,
nieważ przewóz przez granicę od-
bywał się, naturalnie, bez opłacenia
|należności skarbowo - celnych
przeto Skarb Państwa poniósł ogó-
'łem 13.695 zł. strat. Większość о-
|skaržonych przyznała się do zarzu-

za zadanie ładowanym rzekomo samemi jabłka- canego im przestępstwa. Sąd Okrę-warte! spółki mającej mi ji › t

ciągnięcie zysków z kontrabandy imi wykryto większe ilości pieprzu. |gowyj jednocześnie rozpatrywał spra

pieprzu przez granicę litewską, | Ustalono, że oskarżeni zdążyli prze-

Ślizgawka miejska w Wilnie
będzie otwarta dziś o godz. 16-ej

Okręgowy Ośrodek Wychowania gr. od osoby od godz. 8-ej do 14-ej,
Fizycznego w Wilnie podaje do 4) dla dzieci szkół powszechnych
ogólnej wiadomości, że dnia 1 stycz- zbiorówo bezpłatnie od g. 8—14-ej,
nia 1937 r. nastąpi uroczyste otwar- 5) bilet ma cały sezon —3 zł.

 

cie ślizgawki na placu Marszałka dla wszystkich,
Piłsudskiego o godz. 16-ej. | 6) bilet na cały sezon — zł. 1.50

Ślizgawkę uruchamia Miejski dla młodzieży w wieku a
Komitet WIF. i PW. w Wilnie łącz-, 7) opłaty szatni: — normalna
nie z Okr. Ośrodkiem WF., który 10 gr. (szatnia ciepła),
bezpośredno objął kierownictwo. | 8) opłata szatni dla młodzieży

Opłaty za ślizgawkę są bardzo 5 groszy.
niskie i wynoszą: | Na ślizgawce przygrywa przez

t) dla dorosłych — 20 gr., jcały czas rad:o oraz jest uruc 10-
2) dla uczniów — 10 gr. za oka- na wypożyczalnia lyžew za opłatą

zaniem legitymacji, 120 gr. za jedną godzinę.
3) dla grup zbiorowych — po 5

. . a .

Wielki pożar przy ul. Koszykowej
Wiczoraj w domu Nowajtisowej Mimo emergicznej akcji ratunko-

przy. ul.Koszykowej 6 wybuchł groź- wej, pastwą płomieni padły 2 salki
ny pożar. Zanim przybyła straż po- z całym urządzeniem oraz część
żarna, płomienie objęły cały budy- ściany i pokój parteru. Policja usta-
nek mieszkalny, zagrażając poważ-la powody pożaru. (h)
nie sąsiednim.

„Rekordowy' powiat
Najwięcej bójek w pow. wileńsko-trockim
W. okresie Świąt najbardziej re- łem 20 ofiar bójek i napadów, z cze-

kordowym pod względem śmiertel- 11 było śmiertelnych,
nych ofiar okazał się powiat wileń- Pozostałe ofiary rozhukanej mło-
sko-trocki, gdzie zanotowano ogó- dzieży wiejskiej dogorywają w szpi-

ialach. (by

Ohydne bratobójstwo
Władysław Wońciukiewicz usiło-Władze bezpieczeństwa publicz-

wał onegdajszej nocy udusić bratanego zaalarmowane zostały wiado-

7" rzu oraz |

wę turmanów: Wincentego Hajduka
i Franciszka Marłejszy, oskarżonych
o pomoc przy przemycaniu pieprzu
przez granicę. Sąd Okręgowy skazał
wszystkich oskarżonych na karę
pieniężną w kwocie po 61.849 zł.
Ikaždego, z zamianą w razie nieścią-
jgalności na areszt zastępczy przez
|2 1. dla Herszka Kenigela i Michela
| Zysmana, po 1 roku dla Izraela-Her-
sza Eeisenbauma, Samuela Segala i
Wincentego Hajduka oraz przez 3
miesiące dla Franciszka  Marłejszy.
Ponadto Sąd zarządził konfiskatę
sum uzyskanych ze sprzedaży piep-

ranie od oskarżonych
Kenigela, Eisenbauma, Zysmana i
Segala po 6.184 zł» od każdego ty-
tułem opłat sądowych — ponadto
wszystkie koszta postępowania w
sprawie.

Sąd Apelacyjny rozpatrywał tę
sprawę na posiedzeniu w dniu wczo-
'rajszym i postanowił wyrok l-ej in-
(stancji zatwierdzić w całej rozciąg-
'łości i ponadto pobrać od 4-ech
|wzmiankowanych wyżej żydów po
12.325 zł. opłaty za IIl-ąp

P.K.0.—bezrobotnym
PKO, zamiast życzeń noworocz-

jnych dla swych klientów, przezna-

|czyła na cele Pomocy Zimowej kwo-
tę zł. 2:000.

Z za kotar studio
ZACZĘLIŚMY NOWY ROK.

(Kierownicy najwyższych władz sportowych
przed mikrotonem,

Dn. 11, o godz. 18.00, przemówią przez
i mikrofon Polskiego Radia do sportowców

|całej Polski — kierownicy najwyższych

* władz sporjowych. Wiceprzewodniczący Ra-

dy Naukowej W. F. gen. Stanisław Roup-
pert, Dyrektor P,U.W.F.iP.W. gen. J. Ol-

|
|
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Łarząd POLSKIEGO BANKU WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI |

m. Wilna i wojew. Wileńskiego Mickiewicza 22 m. 29, tel. 21-62 |
į

I składa NOWOROCZNE ŻYCZENIA

i WW. PP. Członkom Banku oraz Wkładcom.

Bank czynny w g. 11 — 13 codziennie, prócz świąt i sobót

Kronika wilenska
— Od wydawnictwa. Następny

numer „Dziennika Wileńskiego” u-
każe się w niedzielę dn. 3-g0 stycz-
nia.

SPRAWY PRASOWE.
— Konfiskata pism rosyjskich, Z

poiecenia  Siarostwa Grodzkiego
wczora; skonłiskowane: zostały na-
kłady; pism rosyjskich „Ruskoje Sło-
wo“ i „Iskra za podanie tendencyi-
nych wiadomości gospodarczych o
Polsce, (h)

2 MIASTA.
— Misterium Bożego Narodze-

nia — Pasterze, Heród, Stajenka,
Kolędnicy, Pastorałki, muzyka.
Śpiewa Chór Hasło pod  dyrelkcją
prof. J. Żebrowskiego. Pierwszy
występ na: Trzech Króli w Sali Śnia-
deckich o godz. 7-ej wieczorem. Gra
młodzież stowarzyszeń Katolic-
kich.

Misterium urządza przez cały
styczeń (niedzielami) aż doGromnic!
Archidiecezjalny, Instytut Caritas z
dochodem na pomoc zimową dla
najbiedniejszych  Wilnian, wspiera-
nych przez dzieła Caritasu.

Misterium będzie urządzane w
różnych punktach Wilna, Szczegó-

n) ły w afiszach i prasie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zabawa taneczna w salonach

j Ogniska Akademickiego. Zarząd Sto
warzyszenia Bratnia Pomoc Polsk.
Młodz. Akadem. U. S.B. w dn. 1-go
stycznia 1937 r. (piątek) w salonach
Ogniska Akademickiego urządza za-
„bawę taneczną. Początek o godz. 22.

|  — Sobótka Karnawałowa. Brat-
bra Pomoc Pol. Młodz. Akadem.
łU.S.B. w dn. 2.1. 37 r. urządza ,„So-
jbótkę Karnawałową” w salonach O-
nisika Akademickiego przy ul. Wiel-

I kiej 24, Początek o godz. Z2-ej.

NADESŁANE.
— Nie chcąc narażać siebie na

odsyłanie upominków przeznaczo-
nych moim siostrzeńcom Zdzisiowi i
Maryleczce Czarnowskim (jak to |

chłopcem ścigał się za dorożką. Poszko-

dowanemu udzielił pierwszej pomocy le-

karskiej przechodący lekarz. (h)
— Zamiast lekarstwa napiła się jodyny.

Przez roztargnienie napiła się zamiast le-

karstwa — jodyny 29-letnia Apolonia Ka-

złowska (Zwierzyniec 8) Lekarz zdołał

Kozłowską uratować. (h)

| Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

trzy przedstawienia: na poranku dla dzie-

ci (o godz. 12-ej w południe) bajka „Kot

|w butach” picra W. Dobaczewskiej,
Popołudniu (o godz. 4.15) po cenach

propagandowych komedia „Tempo 120“,

Wieczorem (o godz. 8.15) zamiast ko-

medii „Był sobie więzień” — dane będzie

powtórzenie muzycznej komedii „Matka” w

premiowej obsadzie.

W sobotę o godz. 8.15 powtórzenie ko-

medii muzycznej „Maika”.

— Nuna Miodziejowska - Szczurkiewi-
czowa wystąpi w poniedziałek, 4 b.m. w

sztuce „Matura”,

; — Teatr Muzyczny „Lutnia*. Rewia
|Norc, Dziś powtórzenie tradycyjnej

| Rewii Sylwestrowej,

i — Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*”,

Dziś o godz. 4 pp. op. Abrahama „Przygo-

da w Grand Hotelu".
-— Daisiejsze widowisko dla dzieci w

i

1

„Lutni*. — Dziś o godz. 12,15 „Porwane

dziecko”,

— W sobotę, o godz. 8 m. 15 Rewia

Sylwestrowa,

— „Romeo i Julla“ w „Caslnie“. —
JADWIGA SMOSARSKA, najpopularniej-
sza gwiazda ekranu, mówi: „W'erzę, że na-

wet najbardziej zmaterializowany człowiek

20-go wieku, po obejrzeniu filmu „Romeo i

Julja* wyjdzie z kina rozrzewniony, wzru-

szony w nastroju romantycznym. Norma

Shearer, wykonawczyni roli Julii, jest dla

mnie najwybitnieszą aktorką amerykańską

—jej artyzm nie jest sztuczny, lecz praw-

dziwy, szlachetny, o niezwykłym tonie".

„Romeo i Julia“ juž wkrótce w kinie

„Casino“. `
— Jadwiga Smosarska oraz W. Zacha-

 
miało już miejsce z moją Matką) — |rewicz w filmie „Barbara Radziwiłłówna”,

mością o ohydnym bratobėjstwie,
dokonanym w kolonii Dziewguny,
śm. żyrmuńskiej, Na tle zatargu o

Zenona, a gdy mu to się nie udało, szyna Wilczyński, prezes Związku Polskich

wczoraj ogłuszył brata podczas obia-
du, a następnie go zastrzelił, Brato-

Związków Sportowych minister Ulrych, przeznaczonąna ten cel sumę — zł. | dają poprostu koncert gry aktorskiej. Ca-

oraz przewdoniczący Polskiego Komitetu 20 ofiarowuję dla Aaaa Je filmu -— imponująca i wywołuje za-
е R

ziemię między braćmi Wońciukiewi- bójcę aresztowano. (h)
czami wynikła sprzeczka. ;

- Bohater makabrycznej historii leśniczy
P. W. nie umarł w kostnicy,

, Olimpijskiego płk. K. Glabisz złożą za po-

| średnictwem radia noworoczne życzenia.
i Poniewaž organizatorom życia sporto-
|wego i sportowcom przyda się zawsze każ-

„da pożyteczna wskazówka — oczekiwać

mależy, że najwyżsi przedstawiciele władz!
sportowych razem z życzeniami noworycz-

nymi, podadzą ogólną linię prac dla całego

„centego 4 Paulo,
Antonina Hajkowiczowa.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zbięg z Dyneburga. Na terenie Wil-

„na zatrzymano 15-letniego Zygmunta Pio-
trowskiego z Dyneburga, który zbiegł z do-

sierot z IV Konferencji św. chwyt publiczności. Kino „Pan jest co- -

dziennie przepełnione.

wanie,

— Ada Sari w Sali Konserwatoriam.
We wtorek, 5-go stycznia, jedyny koncert
światowej sławy śpiewaczki Ady Sari w
sali b. Konserwatorium (Konska 1). Bilety:

Filharmonia, Wielka 8. Szczegóły w pro-

Ogólne zaintereso”

W. uzupełnieniu wiadomości, po-
danej wczoraj o wstrząsającem prze-
życiu leśniczego w kostnicy szpital-
nej, należy podać, że leśniczy P.W.,
mimo przebywania w chłodnej jak

lodownia trupiarni, zdołał się urato-
wać, gdyż służba znalazła go naza-
jutrz wyczerpanego, lecz żywego. Po
przejściu komplikacyj, leśniczy P.W.
cieszy się dobrem zdrowiem.

Jezuici w cyfrach
Według danych statystycznych,

świeżo ogłoszonych, Towarzystwo
Jezusowe liczy na progu r. 1937
25.228 członków. Oznacza to w po-
równaniu z rokiem poprzednim
przyrost 496 członków. . Polsce
mamy obecnie 881 członków Towa-
rzystwa Jezusowego, łącznie z ty-
mi, którzy pracują na miejscach za-

— iwaWAMDKK dm оааа РО. ль-

granicznych. Mamy na ziemi naszej
dwie prowincje Towarzystwa Jezu-
sowego, a mianowicie:  Wielkopol-
sko-mazowiecką (370) i małopolską
(511). Do prowincji małopolskiej na-
leży placówka misyjna w Afryce
(misja brokenh.llska), Obecnie pra-
cują na misjach zagranicznych 3.3
jezuitów, t. zn. o 149 więcej niż w
roku poprzednim. (Kap).
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SKARBIEC STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

  

  
Złoto amerykańskie, wartości 6 miliardów dolarów spoczywa w skarbcu fortu Knox.

4 nada Polskie Radio o 19.00 2 stycznia,

jsty. Przemówienie noworoczne do naszych

| rodaków na obczyźnie wygłosi Wojewoda

sportu polskiego na rok 19377 Rzecz pro- mu rodzicielskiego. Piotrowski przedostał| gramach.
sta, że audycja ta zgromadzi cały świat 5< nielegalnie przez granicę i przybył do

sportowy przy mikrofonach. į Wilna z zamiarem udania się do Warszawy

WYJAŚNIENIE BIURA PRASOWEGO „w poszukiwaniu przygód. Chłopca skiero- 0 f i a
j POLSKIEGO RADIA. j wano do miejsca zamieszkania. (h) r v

j Wobec zapytań co do wieczoru sylwe-| — Ujęcie młodocianego złodzieja. Na|złożone w Admin. „Dziennika Wileńskiego"

"strowego w Filharmonii Warszawskiej, Biu- $orącym uczynku kradzieży fotosów ujęto| zamiast życzeń Świąteczn. 1 Noworocznych

"10 prasowe Polskiego Radia komunikuje, że 1i-letniego złodzieja Piotra Kapłanowa J.i Łukowscy zł, 5— na Polską Ma-

"Polskie Radio nie ma nic wspólnego z or- „(Szkaplerna 93). Miodocianego złodzieja| cierz Szkolną.

ganizacją tego wieczoru, który jest prywat- , skierowano do lzby zatrzymań (h). E. i S. Kościałkowscy zł. 5— na Pol-

ną imprezą, organizowaną przy udziale ze- WYPADKI. ską Macierz Szkolną.

społu, występującego stale w audycjiPol- | — Zmarła od odniesionych ran. Wczo-| Warda zł. 2.— na czesne akademików.

skiego Radia p. t. „Wesoła Fala", raj w szpitalu św. Jakóba zmarła Maria | M. A. zi. 225 na Wigilję dla narodow-

MICHAŁ ZABEYDA-SUMICKI — w radio. Stanulisowa, która przed paru dniami ule- j ców.
$ W. sobotę, dn. 21, o godz. 19,30, wy- $ła nieszczęśliwemu wypadkowi kolejowe:| Na obuwie dla najbiedniejszej dziatwy

!stapi jako solista koncertu symfonicznego|mu. Koła pociągu obcięły kobiecie obie ;szkół powszechnych, znajdującej się pod

| śpiewak Michał Zabeyda-Sumicki, który | nośi. Nieszczęśliwa męczyła się w szpitału| opieką VII męskiej Konierencji Św. Win-

ostatnio, dzięki swej wysokiej klasie śpie- | W ciągu 3 dni. (h) į centego a Paulo: Halina i Marian Kosińscy

waczej, zwrócił na siebie powszechną | — Pod kołami dorożki. Pod koła prze- |5— zł.; Bronisława i Mieczysław Engielo-

gę. Artysta wykona szereg aryj operowych. jeżdżającej dorożki dostał się 14-letniSte- , wie 10— zł.; Józef Zmitrowicz 3— zł.

(W części symfonicznej koncertu grać bę- fan Świstak (Beliny 37), który z ianym

(dzie Orkiestra 172—————————————иСа
98 оо W PW: > „KOMSOMOL“ ZOSTAŁ ZATOPIONY.

 

 

twory Edwarda Lalo, A. Thomas'a i Bizeta.
UROCZYSTA AUDYCJA NOWOROCZNA

DLA POLAKÓW Z ZAGRANICY.
Audycje dla Polaków z zagranicy, któ-

 

| będzie miała charakter specjalnie uroczy-

Władysław Raczkiewicz, prezes Światowe-
6o Związku Polaków z zagranicy. Poczem
w części artystycznej audycji nadany zo-
stanie „Hymn Polaków z zagranicy” Jana

Lechonia i koncert muzyki polskiej w wy-
konaniu Wielkiej Orkiestry Polskiego Ra-
dia oraz śpiewaczki Wandy Ruśkiewicz.
WESOŁE SŁUCHOWISKO RADIOWE. |!
Dnia 2 stycznia, o godz. 22.00 rozgłoś-

nie Polskiego Radia transmitują z Pozania
wesołe słuchowisko Kazimierza Plucińskie-
go. Słuchowisko to nosi tytuł „Kasjer Pi-

łeczka”.

o]
WĘGIEL<: „Robur“
Wagonowo I tonnowo w zaplomb, wozach
poleca Dom HP. „PACYFIK“

Słowackiego 27, tel. 7-56.

 
Zatopiony niedawno sowiecki statek „Komsomoł* w czasie wyładowania sprzętu wo-  jennego w Alicante,    

a



       
  

Dziś wielki
pierwszy monu-
„mentalny film

j polskiej

; zprodukcjii! |
JADWIGA.
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SMOSARSK
JAKO

EP EE na

£

CASINO | Kołosalne powodzenie! (ZW.

; : buwie i pościel
pewnego  zubożałego

| pracownika

|w rozpaczliwym po-

no, Zamkowa 8.

San Francisco"
9 iR sa gruźlicę sa-

ŚWIATOWIO wystawiegw Wenecji w 1936 r. jjako najlepsz; |mniejszą choćby, nim

£ 2-gom dzieci”do Ada

89 rol, gł: ŁIL DĄGOVER,| bohater flimu „Czarne róże" WILLY BIRGEL. O OBIADY dla: gło-

, ©-

dla

społecz
ж

оат Clark Gabie
jłożeniu, gorąco prosi

DWOJE DZIECI, 8

w realizacji W. S. Van!Dykeo. Nadprogram: Atrakcja kolorowa i aktualia|ma zachorowałam, zię

R film muzyczny Ą wyzdrowieję, — Łask,
Migu gwi sn й

miażstracji „Dz, WILL“;

Przecudna muzyka Beethovena, wybitna gra artystów i pełna dramatycznego napięcia treść, gującej inteligencji go-

 

|nego, znajdującego się

w największym filmie bieżącego sezonu, ye, lwia:, wai

starszy 2-5 zz

Polskie Kino Największe arcyszieło sezonu, Odzneczone nz zeO aim

2— = ; ‘ dia „Wdowy a

Ostatni akord "m
 Barbara 2 |

nRacdcdziwiłłówna

W. ZACHAREWICZ
Początek seansów punkualnie: 2, 4, 6.10, 8.15 i 10,20

KELIOS |
200CZA M

 
  
 

Dziś Rywalka Jeannetty
Macdoneld, fenomenalna śpiewaczka RACE MOORE

[ISSY
лы

Reż. Józefa “ternberga

Specjalne atrakcje: Kolorowa i kreskówka orazaktualia.

LEEDS TBT BSSWZWERZEKOCK Ni 5 Gnić przedostatni dzień rowiip.l| |

MARS "Das „NOWOŚCI Wesoły Sylwester"omal. 49 :
‚ Ostrobramska 6 Płomienna meksykanka Boruński). Dziś72pożegnalnym występem szeregu artystów (Różyńska, Doriani, Majski,

D | | D 5 Ri

kama Franchot Tone
w zrealizowanym z ogromnym rozmachem

wspanłałym flimie pieśni I tańca

 

  

i codziennie wielkie ńowe atrakcje: Balet J. Kamińskiego oraz wirtuozowskie popisy

najlepszego polskiego” mmzyka-ekscentryka, wilnianina Feliksa Amorsa. Anons: Już

od poniedziałku 4.1. w całkowicie nowym wielkim programie zaprezentuje się reszta

mowozaangażowanego powiększonego zespołu artystów.
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'4Tonem czarują, jakościądominują,forte- a DZIAŁKĘ = pk i

r.ik : ‚ Wielkiej““ piany I pienina pėda ebola 7 Nk i a

* niazapomniany Piotr z „Katarzyny Wiełkiej MANILI FRER" | lala m ea M wj

э д į Dni Czarny Bór. NAUCZYCIELKI,®

оте{ай5Ка & т. 1 korepetytorki, wycho-iS FAIRBANKS Jr.

 

 
kids"" | 21000301000060304 RE — ja

т у wsze|

cia tancerzy musis-hallow paryskich p. t.: KALISZ 1] MIESZKANIA ałużbęy e:

1 POKOJE ca Wojew.Biuro Fun-

śś Szopena 9. | opowie eooPoor,FR:
! a el

Niskie ceny. Dogodnespłaty. | MIESZKANIE EE

s” | in ie Buchalter)
Nad program: Dodatki kolorowe i aktualia. B SPRZEDAM— * ражопеть, -

Pocz. o Zej +08ewętpinOEWA Pey o |suche, ciepłe,  sło- rytynowany poszukuje.

KUPNO plac na Zwierzyńcu meczne, _ elektrycz- pracy za b, skromne
: 196 s. Informacje: W. ność, Cena 25 zł. wynagrodzenie. Troc-

 

+ SPRZEDAŃŹ |miesięcznie bez wy- ka 9, m. 16 (w bra-

0309000066 gód. Lwowska 24—5. miej. 342—3

OBEJMĘ POSADĘ
administratora, rządcy
na obszar wiekszy lub

soGzowoorro<<a4 mniejszy. Praktyka 22-
Posiadam do-

Pohulanka 5—12.

OKAZJA! |-_, ь
.

| DOSPRZEDANIA „ŠE ŽIA et
NAUKAiw powiecie  świę- 400 złotych sprzedam

jlciańskim działka z sklep spożywczy zto-;$
lilasem nad jeziorem warem i urządzeniem. |***»ee

-— letnia.
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| pięknie położona, Dowiedzieć s'ę w a4-pię P 3 в 3
j WIELKA 11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“) E g ucha; mia. „Dz. wo4-2 Jostytut bee świadcctwa| e:

{ polec a: į AZ Marja' ję nicka 4—10. | 348—2

| Wykwintaą bieliznę damską i męską. Trykotaże. Bluzki, Swetry, Pulowery. Naj- |Sęfodiiowa mająt.! Ku p i ę iGerman ki u aidaiAdasins

| qowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki, Parasolki. Fartuszki szkołne Stracza Małapoczta od a>m:m10 к РО оаЫа RÓŻNE į

| 1 gospodarcze. PO QENACH WYJĄTKOWO NAJNIZSZYCH. | S. Jstanie. Zgłoszenia do torjum Szkoln) | Šeseseossnsononea-o07

BR я REA AE SSB, PRZY Adm. „Dz. WA m STUDENT U.S.B. IKA-CHRZ.

= va | vanai sesė udziela korepetycji w al zł. 1000—,

! нвнОПО'р CH о оее zakresie gimnazjum | dobrze  zabezpieczo-

; Avani Nagi, Kupie szkoly „powszócknej. nym, 8 — łatwą
: Iedužą зта. Абгез: Harasimowicz. Ipracą piatną po-

CIOPK! i MASE używeną R ul. Konduktorska 18 szukuje pd N.R. ge-
s A fę na ubranie. Oferty eż, (5) neralne zastępstwo na

ZŁMKOWA 9 „VARICOL 4 Z K. do Admin. "- S printers ва
m b O zien. Wil. | ropyEt — na bez-

Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregułowane z gwarancją. # * ! - т ›Х* so za kisačyjas. pos

Wyroby złot: brne, ierośnice, jowsze Ё К Ez OSY СИ, cyj w esie "b;
yroby złote i srebrne, papie! ce, najn łasony. Jedyną W S$ KAŻÓWK Ą, którą się przyjmuje| mnazjum (z |. niem.). ma ai z.

Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. į Šemisikalii Ka Pilnei Zgt. sub „Pew-
matematy! as " — do admin.
„sie sub „Student“ 19) „Dr. Wil.“, lub Stara|

3, m. 3, godz. 10—12.
PRACA i

| POSZUKUJE SIĘ
ZAOFIAROW, į dostawcy płótna, na-

z zadowcleniem jest... wskazówka dokł: dnego czasu

ZEGARKA kupionego. lub noprawionego

U mistrza zeaarmistrzowskiego \

MATKIEWICZA,
w Wiinie, uł. ZAMKOWA 12 (vis A vis Skopówki)

 

 

;  Jużzrabatem noworocznym
2 Zegary, zegarki i budziki, stołowe |    
 

 

  

zj | nakrycia, sztućce. Wszelkie wyroby "a dającego SA na„wozki

ZR” ze złota i srebra poleca firma SEE „użąca, pew 4 a [aks wolo. —

o Wilno, Dia Pań, Panów | dzieci miejąca dobrze got z e pe
+ wać, Zgłaszać się tyi

R > t obuwvie || Kitais i Poeto
; mEA

gwaran ‚ Garbarska 1, m. 25|27, m. 1, wraz z po-

ZONA TE ы (front). daniem warunków, (4)

wm4 spacerowe, bałowe, sportowe, Rp
4RUŹLICA PŁUC

O „mt nieubłagana | co
rocnnie, nłe robiąc róże

( micy dla płci, wieka |

    

, Okazjal Naczynie m święta zz bezcen $

D.H. „T.ODYKIEC“ J. mėlicka
narcierskie, tyžwizrskie, gimn.į! $

najwigkszy wybėr rannych pantoti

 

   
    poleca wHno © 1, tanu pociąga bardzo

Wilno, Skład hurtowy, ul. Wielka 19 oska w NOWICKI ое '
Sklady detaliczne ul. Wielka 19, Ul. Mickiewicza 6, iel. 4-24 I| "wytw. ° wielka © wielo sło DEwa chorėėei
Platery, kryształy, szkło, fajans, porcelana, „naczynia, lampy, jł| . nych, 2 sEia

serwety ze inu, kilimy i t. p.. wyprzedajemy po znacznie zni- Kalosze, woltoki, śniegowce crącego o eh kz

żonych cenach. Wynajem naczyń. Ceny Ściśle fabryczne. „BAŁ: AM я Ин ’

Okazja taniego kupna Ceny niskie. Rabat gwiazdkowy. ułatwiając wydzielanie się  plwocin»

IL] usuwa kaszel.> ‚
 

   

н

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,r odno:
CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp..

 

+ odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową sł.

„nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr.

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0.25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cytrowe i tabelaryctue o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% айй

prawo tmiany terminu dzuku ogłoszeń | nie przyjmuje rastrzeżeń miejsca.

e D 'ś o codz. 12ej mprosilostytażCa-

CASINO LUlgowy poranek dla wszystkich kowa8

Filo 1 Е1а Р уе
„Kochana Rodzinka“ С

Polskie Radio wiino
Kalasdalia i stycznia 1937r.

8.00: Sygnał czasu i kolemda. Muzyka

zespołu P. Rynasa. Dziennik poranny
Transmisja nabożeństwa z kośc. Św. Krzy-

ża. Płyty. 11,57: Czas i hejnał, 12.03: Kon-
cert rozrywkowy. 12.40. Monolog mowo-
roczny. 1310) D. o. koncertu. 14.00: Płyty.

14,30: Audyca dla dzieci. 15.00: Świętych
Pańskich Kaendarz, gawęda. 15.15: Polska
Kapela Ludowa Dzierżanowskiego. 16.20:
Rozmowa z chorymi ks. Rękasa. 16,30:
Poczta świąteczna siulh, Meissaera.

17.00: Plyty. 17.15: Listy dziesi omówi cio-
lia Hala.“ 17.30: Koncert ork. mandolini-
stėw. 1800; Audyrja sportowa. | 18.15:
Grier — Kwartet G-mol wyk. Kwartet
Warszawski. 18.45: Płyty: 19.35: Koncert
solistów. 20,45: Dziennik wieczorny, 20.56:
Pogadanka aktualna. 21.00: Wspomnienia z

dawnych lat — wielkie potpourri. 22.00
Skórka banana —; humoreska. 22.30: Mu-
zyka taneczna. 22.55: Ostatnie wiadomości

dziennika radiowego. 2300: Zakończenie

programu.

Sobota, dnia 2 stycznia 1937 r.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje.
Płyty. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Kwartet

solowy Rozgłośni Krakowskiej. 1240:

Dziennik południowy. 12.50: Skrzynka rol-

nicza. 13,00: Koncert życzeń. 14.30: Baśń
oKopciuszku. 14.00: Wiadomości gospo-
darcze. 15.15: Koncert reklamowy. -15.25:
Zycie kulturalne miasta i prowincji. 15.30:
Codzienny odcińek  pfozy. 15.40: Płyty.

16.15: Koncert. 17.00: Transmisja z Ostrej

bramy. 17,50: Książka o dziejach teatrd i
muzyki na Litwie, odczyt. 18.00: Pogadanka

aktualna. 18.10: Wiadomości sportowe.

18,20: O. Ferdynandzie Ruszczycu. 18.50:
Pogadanka aktuaina, 1900: Audycja dla
Polaków zagranicą. 19.30: Koncert ork.
symi. P. R, 20.30: Nowości literackie, ©d-

czyt. Dziennik wieczorny. 20.55: Pogadan-

ka aktualna. 21.00: Muzyka taneczna. 22,00
Kasjer Piłeczka, wesoie słuchowisko. 22.30:

Muzyka taneczna. 22.55; Ostatnie wiadom.
dziennika radiowego.

PORYWYAOC PAZPOECEIE >

Humor

A JEDNAK.

panie Gumplewicz?

przejechał " samochód na

— Słyszał pan,
Geszeftmana
śmierć,

A jednak nic dziwnego. On ostatnimi

czasy jakoś bardzo źle wyglądał.

W ZACISZU DOMOWYM.

  
Kochanie, wybudujmym

domek, urządzimy przytulne, miłe miesz-

kanko, a gdy wrócę wieczorem do pracy.

— Pójdziemy do kina!

ф5

PRZED SĄDEM.

— Dlaczego podsądny ukrył sta ty-

sięcy franków?

— Byłem głodny, panie sędzio!

TEŻ ZAWÓD.

Z czego pan żyje? -

— Wciąż jeszcze z tej cegły, która mi

5 lat temu spadła nagłowę! |

PT La ECZOEOAREK| PORAŻOA

2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 śr. 50, zagranicą tł, 6—

Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym sa

1 Administracja zastrzega sobie

  

Odpowiedziałny

  

„ Mino, Mostowa 1.
 

"SANDER ZWIERZYŃSKI,

  
N >

O wio ))

Tedektori STANISŁAW JAKITOWICZ

 


