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U skl — toorzy gen. Muyoszi BIAKEYW 8
Р > = ь Ls AK ei r r , dzi — do gen. Senjuro Hayaszi,byłe. | > :- Tokio, 30.1. Książę Saiondzi, k'e- dług Ag. Domei, baron H'ranuma, dzi - d 5 R: „ byłe-| !

dę,po zrzeczeniu się misji tworzenia skiej. Nie pzdjął się on jednakże
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: A n. Ugaki, polecił proponowanej mu misji. Wówczas prosząc o kilka dni*czasu, w celu

T ių = asies E zwrócił się do ga kan- Oek rogów zaz:

premiera. Pierwszym z nich był, we- dydata, poleconego przez ks. Sa.on wiel aiŠironas O prz a

Hayaszi, w rozmowie z dzienni-
karzami,. oświadczył, iż sytuacja
przedstawia się poważnie: i wymaga

* jak największej rozwagi, w szczegól-
ności po zrzeczeniu się misji two-
rzenia rządu przez gen. Ugaki. :
\. Gen. Hayaszi jest typowym sa-
murajem. Jest to przedewszystkim
żołnierz. Prasa zwracajedniłsżę u-
"wagę, iż jega zdolności i zręczność
polityczna są dotychczas nieznane

;1 niewypróbowane- ‚
i Gen. Hayaszi, podczas wojny ro-
i syjsko-japońsk'ej w roku 1904—1805
vbrał udział, jako: kapitan, w oblęże- i
jniw portu Artura. Brygada,dó któ- - -
jrej należał, została zdziesiątkowana
podczas ataku. Pomimo rozkazu od-
jwrotu, Hayaszi, na czele niedobit-
ków, ruszył do ponownego ataku,
który tym razem zakończyłsię.po-
wodzen'em,
Na ogėl przewaža opinia, iž Haya-

szi z latwošcią utworzy nowy rząd.
Prasa wymienia nawet nazwiska
przypuszczalnych członków gabinetu

Grób w procesie Radka I bonusEinSAnonsas

KOSZULA DZIENNA damska| |
z madap, haftowana 195

(norm. 2)

REFORMY I MOTYLKI jedw.
35

trykot. (2.75) 2

KOPERTA ładna i @290
prakt. oszyta kor., 8.20

RĘCZNIKI kąpiel. grube 125
Te i prakt. (1.60)

: PŁÓTNO wileńskie b. mocne,
szer. 80 cm. A ES

; 17 mtr. (13.—)
NANSUK  bieliźn, w  pięku.
„gatunku szer. 90 2499

sztuczka 17 mtr.

KOSZULA NOCNA MĘSKA
z pięknego madapolamu 555

„žamiast o 850 zł.

KOMPLET 5 GARNKOW
z grubego aluminium 50
s pokrywkami tylko 22

1 wiele innych okazja

  

    

    

  
     
  
  

  

    

    

  

  

 

Wilno, Wielka 6. Konio P. K. O. 145461.
-- Ciągnienie rozpoczyna się dnia 18 lutego. Zamó.

wienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

  

go rządu, odegrają niewątpliwie du-
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Radek, według krążących w Mo- Wyrok jest ostateczny i nie pod-

RRее - Kronika telegraficzna |
* W. Warszawie zmarł w 56-ym roku

"Mecenas Jursz: ZWOJNIONY mase tetwaka adena. pm, azs
iesor politechniki- warszawskiej wybitny;
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| тес: ko-mazowieckim i usta- postępującej normalizacji stosunkėw najwybitniejszych 'pejzažystėw polskich. | :
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Pod protektoratem JWPana Ludwika Bociańskiego— Wojewody Wileńskiego i JWPana Generała Brygady Franciszka Kleeberga Dowódcy O. K. Il.

W. poniedziałek, dnia 1 lutego 1937 roku w salonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego przy ul. Mickiewicza 13, odbędzie się

I ZK U OFICERÓW REZERWY
acje W. Makojnika. Niespodzianki dla pań, Początek o godz. 23-ej.

Zaproszenia do nabycia w P. P. Gospodyń i Gospodarzy, oraz w Sekretariacie Związku ul. Orzeszkowej 11-a m. 1. Telefon 20-75.

BEGGZBKZEOBZAGAGAGKEASZA<CAORKZS WKECZZENE

TRADYCY JNY BAL ŻW
3 pierwszorzędne orkiestry, Dekor

„Wycofują podpis Niemiec pod oświadczeniem Wersalskim''

BERLIN 30.1. W dniu dzisiej-

szym odbyło się trzecie od 1933 r.

posiedzenie Re:chstagu, na którym

kanclerz Hitler wygłosił swą dość

dawno zapowiedzianą mowę na te-

mat obecnej polityki niemieckiej,
Część pierwszą poświęcił on

sprawom wewnętrznym Rzeszy.

Omówił znaczenie „rewolucji naro-

dowo-socjalistycznej' bardzo mocno
podkreślając „ideologię rasy“ jako
„epokowe* odkrycie społeczne i po-
równał je z odkryciem Kopernika,
sądząc, że tak zmieni ono stosunki
omiędzy ludźmi, jak świadomość 0-

Biot ziemi dokoła słańca zmieniła
stosunki w nauce.

Dalej mówił o sprawach gospo-
darczych występując przeciw  g0-
spodarce liberalizmu  kapitalistycz-
nego, która miała doprowadzić
Niemcy do 6-milionowego bezrobo-
cia w r. 1932 i dał wyraz przekona-
niu, iż stosunki w gospodarstwie
Niemiec radykalnie się zmieniły na
lepsze dzięki narodowej polityce hi-
tleryżmu i zmienią się jeszcze dalej
w związku «z czteroletnim planem
gospodarczym.

Wreszcie po krótkiej charakte-
rystyce systemu wychowania naro-
dowo-socjalistycznego przeszedł do
zagadnień polityki zewnętrznej.
Tu zaczął Hitler od traktatu wer-

salskiego. Podkreślił, że Niemcy
„przywracając równouprawnienie
nie skrzywdziły nikogo, dalej za-
kończył to ,, przywracanie równo-
uprawnienie oświadczając: 1) oznaj-
miam, że zmienię dotychczasowy
statut niemieckich kolei państwo-
wych i Banku Rzeszy, podporządko-
wując go całkowicie suwerenności
rządu i Rzeszy, a przez to zlikwido-
wana została w naturalny sposób ta
część traktatu wersalskiego, która
pozbawiła naród nasz równoupraw-
nienia. 2) przede wszystkim jednak
wycofuję niniejszym jak  najuroczy-
-ściej podpis Niemiec pod owym wy-
muszonym wówczas od słabego rzą-
du, wbrew jego wewnętrznemu
przekonaniu, oświadczeniem, jakoby
Niemcy ponosiły winę za wojnę
światową.

Do powyższych oświadczeń  do-
dać jeszcze pragnę kilka słów, a
mianowicie, iże! zamyłkają one okres
t. zw. zaskoczeń.

Jalko państwo równouprawnione |
będą Niemcy współpracować  lojal-
nie w rozwikłaniu problemów nę-:
Ikajacych nas i inne narody”.

Dalej przeprowadził analizę sto- a

Zjazd delegatów pracowników miejskich,
w Warszawie

Związek Pracowników Miejskich
w Wilnie, w porozumieniu z Zarzą-
dem Gł. Zrzsz. Zw. Zaw. Prac. Miej-
skich R. P. w Warszawie, organizuje
w Wilnie w dniu 2 lutego 1937 r.,

„zjazd delegatów pracowników miej-,
skich województw: nowogródzkiego,|

Jak grzyby
powstają sklepiki chrześcijańskie |

W roku ubiegłym w pow. nowo-
gródzkim powstało około 30 sklepi-
ków zorganizowanych przy: kółkach
rolniczych bądź spółdzielnie spo-
żywcze. Skleplki te mimo posiada-
nia b. szczupłych kapitałów rozwi-
jaią się dobrze. Świadczą o tym na-
stępujące przykłady: sklepik wNie-|
sutyczczach posiadał 60 zł. kapitału|
zakładowego (udziałów) a zysk w
okresie 7 miesięcy istnienia sklepi-
Iku wyniósł kwotę 540 zł, we wsi
Purniewicze kapitał własny wynosił
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"Rzesza Niemiecka są również

iNaród Polski i Państwo Pol

sunków zagranicznych Niemiec usi-
łując obalić tezę o „izolacji pol.tycz-

Ш Rzeszy” i
Niemcy utrzymują z szeregiem
państw bardzo "dobre stosunki a
w szczególności nie mogą mieć żad-
nych powodów do sporu z Francją i
gotowe są uznać również trwałą
neutralność Belgii i Holandii.

Polemizując w dalszej części
przemówienia z tezą min. Edena ja-
koby Niemcy spowodowały podział
Europy na dwa obozy — zaatakował
bardzo ostro komunizm, określając
go jako „zarazę przychodzącą z
Moskwy” i oświadczył, że Niemcy
nie związą się n gdy żadnymi ukła-
dami o pomocy z Rosją sowiecką.

Równie wyraźnie przeciwstawił
się kanclerz „ideologii Ligi Naro-
dów' oraz próbom ustalenia wyso-
kości zbrojeń przez konierencje
międzynarodowe. Uznał, że Niemcy
wiedzą kto im może grozić i że tyt-|
ko ich ocena przec'wnika może być.
miarą potrzeby mniejszego czy więk
szego uzbrojenia.

Niezmiernie charakterystycznie
brzmiała część mowy święcona
Hiszpanii, zmianom w Europie i...
Polsce.

Hitler powiedział: |
„Niemcy nie mają w Hiszpanii|

żadnych interesów oprócz, pielęgno-|
wania stosunków gospodarczych. |

Niemcy nie mają roszczeń kolon-'
'alnych wobec krajów, które nie za-
brałyy im żadnych kolonij. Nasze |
sympatie dla gen. Franco wpływają
z nadziei, że konsolidacja prawdzi-
wie narodowej Hiszpanii pociągnie
za sobą wzmocnienie europejskich
możliwości gospodarczych. Dlatego
też gotowi jesteśmy dokonać wszyst
kiego, by przyczynić się do przy-
wrócenia uporządkowanych stosun-
ków w Hiszpanii.
W Europie — wysunęły się w 0-

statnim stuleciu nowe narody, któ-
re dawniej odgrywały tylko  mini-
malną rolę gospodarczą, a prawie
żadnej politycznej. Naród oski i
nowe Państwa Włoskie stanowią
rzeczywistość, Naród Niemiecki i

rze-

nej oświadczył iż

 

czywistością.
Moim zaś własnym współobywa-

telom chciałbym oświadczyć, że
ie sta-

ły się tak samo rzeczywistością".
Narodów,

zada-
Przechodząc do Ligi

kanclerz oświadczył: „jeśli
niem Ligi ma być wyłącznie  

poleskiego, białostockiego i wileń-
skiego. `

Obrady Zjazdu odbędą się w sali
byłego Konserwatorium Muzyczne-
go (wejście z ul. Wielkiej 47 obok
kina Casina). s =

po deszczu
85 zł., abrėt w ciągu 7 miesięcy ako-

„lu nie dziw; jest on kiepski,
; warstwa

towanie istniejącego stanu rzeczy
na świecie i zabezpieczenie jego po
wsze czasy, to można jej równie do-
brze powierzyć jeszcze zadanie pil-
nowania przypływu i odpływu — то-

u
rza

Wielka mowa kanclerza ilera w Rejchstagu |

|
Koniec przemówienia poświęcił

Hitler sprawom kolonialnym i pro-
jektom uregulowania stosunków w;
Europie. Tu powiedział: „Niemcy|
żądają dziś kolonij w czasie ciężkiej|
walki o środki żywnościowe i suro-|
e Żądania te podnoszone będa
stale”.

WREN
(W koozimiEkz

E29AL PIKIEL
Wilno, Wielka 7, tel. 11-55
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т
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OBRUSY
SERWETY

KAPY
RĘCZNIKI

WYROBY PIERWSZORZĘDNYCH FABRYK.

Prosimy porównać nasze wyjątkowe ceny.

 

AGONIA KARNAWAŁU
W tygodniku „Myśl Narodowa” p.

Karol Stefan Frycz zamieszcza inte-

resujące a słuszne uwagi o dzisiej-

szym upadku karnawału i o przeży-
ciu się jego nieodłącznego towarzy-

sza, balu. Pozwalamy sobie przedru-

kować ten artykuł z drobnymi skró-

tami.

Dawniej, za młodości naszych
matek, karnawał to było wielkie
wydarzenie, na które szykowały się
całe rodziny. Tak jak w „Gyurko-
wiczach” Herczega na wyjazd do| wy
Budapesztu poświęcało się flotę z
całorocznego zbioru tytoniu, — tak
u nas na wyjazd do Warszawy też
spieniężano całe plony pszenicy. Te
dwa miesiące zimy były jakby oka-,
zją do generalnego rendez vous roz-
proszonej po całym kraju elity. Ko-
jarzono też na potęgę małżeństwa,
poznawano się wzajemnie i stykano
na owym stołecznym gruncie — sali
balowej przedewszystkiem ze
wszystkimi tymi, których granice
regjonalne, czy klasowe gdzieindziej
poznać nie pozwalały. Karnawał
musiał więc być huczny, bo był nie-
zastąpiony i miał swoją bardzo wy-
raźną funkcję społeczną do spełnie-
nia

U źródeł więc tej świetności kar-
nawałowej leżało, że był on insty- |
tucją konieczną dla ziemiańsko-|
szlacheckiego świata, który bez nie-! balem. A że dziś w większości wy-
go obejść się nie mógł. Byl oczy-į
wiście także konieczny i dla całego
kraju, póki ta warstwa w swoich
rękach jego losy trzymała i najmoc-
niej na nich ważyła. Choć odbywał
się w mieście, jednak z korzenia był
wiejski i na wiejskiem życiu się
opierał. Poprostu do stolicy przeszły
bale i zabawy, a przygasły istotnie
wiejskie kul'gi. Powiat był za wąską
dla pewnych poczynań areną.

Dzisiejsza więc agonia karnawa-
bo ta

со $0 potrzebowała dziś
mocno podupadła i coraz mniej zna-
czy w życiu narodu, Czy to dobre—
inna -zupełn'e sprawa i tego nie chcę
teraz roztrząsać, ale fakt jest, że ży-
cie nasze bardzo się zmieniło i zmie-
nia, dlatego, że ciężar gatunkowy
warstw społecznych stał się inny, a
nowa równowaga jeszcze się niej u-
staliła. Stąd też. i narzekania na
pewną bezbarwność i bezstylowość
życia, które jednak jest nieuniknio-
ne dla naszego rozw.chrzonego dzi-
siaj. Stylowem, narazie jest u nas
tylko życie ziemiańskie, a i ono nie-
stety coraz mniej, bo jego styl głoś-
no się w różnych kołach  potęp:a i ło 1.900, zysk — 18 proc. netto, kosz

ty handlowe zaledwie 87 zł., w Mo-
ściszczach — kapitał własny 145 zł.
zysk 248 zł. w ciągu niespełna roku.
We wsi Ostaszyn spółdzielnia spo-
żyjwcza uruchomiła serowarnię i z
kilkudziesięciu zł. podniosła swe
obroty ponad 1.000 zł. miesięcznie.|

ieśniacy okazują bardzo sdużo za- |
interesowania. swymi- sklepikami, z
czego widać, że rozwój handlu na
wsi jest na dobrej drodze. Charakte-
rystyczny jest fakt, że mimo dość
wysokich zysków w tych sklepikach
— towar w nich sprzedawany jest
po niższych cenach niż u handlarzy
w miastach.

Podana przez PAT-a powyższa
wiadomość wybitnie świadczy, że
na wsi coraz bardziej rozwija się
handel wśród chrześcijan, a włościa-
nie, którzy założyli sklepiki dobre
mają zyski. EZ UA

Alkcja narodowców — wyrwania
z rąk żydowskich handlu — jest na.
coraz to lepszej drodze. :

skazuje na zagładę, a ogólny prąd
bezstyłlowości też robi swoje. Zresz-
tą jeśliby ten styl miał przetrwać
nie tylko jako pewnego rodzaju
przeżytek (a dziś jest na tej drodze),
to trzebaby tu dużo świadomego wy*
siłku ze strony samych ziemian i
e czego narazie zgoła nie wi-
ać,

Wracając jednak do toku moich
karnawałowych rozważań, ikarna-
wał w Polsce jeszcze na serio pul-
suje. tam, gdzie jeszcze wieś coś zna-
czy. Wszędzie indziej w dawnym
sensie właściwie go niema. W; War-
szawie mamy tylko wzmożone zwy-
czajne tańcowanie, w Zakopanem.
czy Krynicy bardziej ożywiony se-
zon. Słowo dawne wprawdzie zo-
stało, ale jego istotna treść calko-|
wicie się ulotniła.

To'są uwagi ogólne, które snuć
sobie można, stojąc jakby w przed-
sionku właściwego. karnawału, po
samym tylko wyglądzie ulic, po na-|

' Ale zasadniczem jest, że ten typ za-

'nie się wyrażając.

„rakter

stroju miasta, po rozmowach ze: zna-

jomymi... Są więc to jakby obser-

wacje teoretyczne, które i ktoś nie-

karnawałujący zebrać może, ale jeśli

pójść na salę balową, to można do
nich dołożyć szereg dalszych, a z

nich najważniejsza, że bal się prze-
żył i akurat tyle dziś znaczy, co kar-

nawał.
Naogół biorąc bial dzisiejszy, to

nudna piła ustępująca pod każdym

względem dancingowi. Nastrój zaba-

na nim o wiele gorszy, swoboda
bądź co bądź mniejsza, a koszt za-
zwyczaj większy. Trzyma się też on
tylko siłą inercji i zostaje  konsek-
wentnie rugowany przez różne „wie
czory', czy „czarne kawy!' o tyle
lepsze, że tańsze i mniej sztywne.

{

bawy, wszystko jedno jak się one
nazywają, wisi dziś <całkowicie w
próżni, taksamo jak stanowiący je-
go tło karnawał. 1

Bal, žeby byt prawdziwym ba-
lem, wymaga, by za nim stało jakieś
prawdziwe towarzystwo, jakaś jed-
nolita grupa ludzi, jacyś ludzie, co
albo mniej więcej się znają, albo z
łatwością poznać mogą. Jednem sło-
wem, żeby na sali balowej mogła
zapanować bezmała taka atmosfera
jak w prywatnym domu. I im bar-
dziej się to uda, tembardzie” bal jest

padków, przy! atomizacji społeczeń-
stwa, jest to zgoła niemożliwe, więc
też bal utracił swoją kiuszę—szum-

ęcą się więc
poprostu na nim jakieś pary, które
tu za opłatą przypadkowo się ze-
szły, i stanowią szereg różnych mi-
niaturowych towarzystw, nie two-
rzących'w sumie jakiegoś jednego
większego. A w tych warunkach
czyjż nie lepszy dancing, gdzie to  właśnie,: tylko o wiele -dla nas do-
godn'ej, mamy, a także i taniej, co
dziś ważnym jest argumentem.

Atmosierę prawdziwego
dziś więc trudno odszukać.

Trochę inny charakter mają bale
akademickie, gdzie koleżeństwo jest
ową więzią, ale i im do tego dale-
ko, bo dzisiejsze tłumne uniwersy-|
tety i cały system studiów coraz
bardziej zmierzają do tego, by w;
praktyce nie było owej „rzeczypo-
spol'tej akademickiej”, a tylko sam)
tłum studencki, nic wzajem nie ma--
jący sobie wspólnego.

Ale to wszystko jeszcze kwestii
nie wyczerpuje; nawet z temi men-
Ikamentami przetrwałyby bale i kar-
nawał, gdyby jak dawniej byłyj po-
trzebne kobiecie. Największąbo
wiem przemianą jest, że dziś niei za-
chočzi potrzeba owego „targu pa-
nien“ i że bez „bywania można s0-
bie męża znaleźć, Dawniej, $dy: are-
na życia kobiety była ściśle określo-
na i gdy ogran'czone były punkty
jej stykania się z mężczyzną, miały

balu“

|te rzeczy ogromne znaczenie. Ułat-
wiały znajomości, pozwalały rozej-
'rzeć się w świecie. Dziś, gdy w wię-
kszości wypadków od matury: kole-

| guje się za pan brat z chłopcami,
dy utarły się inne, swobodniejsze
kanony, zabawa zatraciła swój cha-

jedynej niemal możliwości.
zbliżenia.-Stała się tylko jedną z,
licznych:do tego dróg, a pytanie czy
najlepszą.  Przekształciła się też,
szybko raczej w środek pogłębiania|
już nawiązanej znajomości, a do tego,
znowu dancing lepszy « wiele od.
balu: '

Ten powód jest też chyba naj-
ważniejszy, że karnawały coraz cza*

rzeją, a Że jest też i najpowszech-
niejszy, bo”godzi nawet tam, gdzie
karnawał swój nerw zabawy wcale
silnie zachował, "więc też chyba
śmiało można requiem owemu sta-
ruszkowi zaśpiewać. Bal choć kośla-
wy i zgrzybiały jeszcze: powlecze
swój > o ile do reszty go nie za-
dławi bezstylowość naszego życia,
lub o ile nowy styl innej formy za-
bawyj sobie nie urobi. Na razie kró-
luje dancing, czego jednak- wcale
uważać nie trzeba za jakiś upadek
obyczajów;' może on być o wiele
cnotliwszy od karnawału. `

Z
NAJWIĘCEJ UPORCZYWE

ARCIE
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Ceuvin'a), tanie i prey-

7 jemne w użyciu.
Pudełko, zawierające 30 pigułek —

: zł. 2.50.
Do nabycia we wszystk. aptekach.
Wystrzegać się falsyfikatów. Zwra”
cać uwagę na owe”

nie z napisem: „Cauvin-Parie".

MARGINES
Przedostatni numer „Prosto z mo-

stu” został skonfiskowany za wiado-
mość, dotyczącą osoby p- Bogusława
Miedzińskiego.
rykaturka .

Pisząc o te; konfiskacie „Prosta
z Mostu”, żaznacza słusznie, że jak
dotąd, p. Miedziński. jest tylko pry-
watną osobą, więc nawet fałszywe
wiadomośc: o nim chyba nie mogą
wzbudzić niepokoju . publicznego...
„Znacznie ostrzejsza notatka o pre-
mierze Składkowskim.ocalała — p.
Miedziński znalazł s'ę pod osłoną
konfiskatyj”.

Ocalała tylko ..ka-

Kim więc jest, lub ma być ta zna-.
komitaosoba? Š

| W związku z pogłoską, Mi p. Ja-
nusz Jędrzejewicz kandydować ma
na stanowisko dyrektora Funduszu
Kuitury Narodowej, „Prosto z Mo-
stu” cytuję. wyjątek z tomiku poezji
p. Jędrzejewicza, wydanego przed 30
aty w Krakowie:

„„Spoglądamna siebie,
i dziw mię: bierze,

żem jeszcze taki żywy, -
choć idę pod tępemi uderzeniami

martwych i obojętnych spojrzeń...

Niech sobie p. Jędrzejewicz pod
tymi „tępemi uderzeniami” idzie, do-
kąd chce, tylko: nie : na kandydata
dyrektora Funduszu Kultury Naro-.że:
dowej. !20 ё «

* * :

Okazuje się, że nie tylko w gimn.
Lelewela w Warszawie panują nie-
bywałe obyczaje: :
W „Czasie“ niejaki p. Adamow-

ski donosi o tem, co się dzieje w
szkolnictwie w woj. Śląskim i kra-
kowskim. *

Z szeregu przykładów zgubnego
dla młodzieży wychowania, stoso-
aa przez wszechwładnie pavu-
jący Zw. Naucz. Pol., warto przyto-
czyć następujący: :
W gimnazium koedukacyjnym w

Pszczynie, wydarzył się niędawno
wypadek “ „zniewolenia“  uczenicv
przez kolegę. Wobec rozglosu spra-
wy, dyrekcja wyjaśniła, że sprawa
została załatwiona „polubownie”.

P. Adamerwski słusznie zapytuje.
co ło ma znaczyć?

Więc nikt nie został ukarany?
„Polubownie“ ..i może ku ogó!-

nemu zadowoleniu... zainteresowa-
nych, dyrekcji i tych, którzy, w Sej-
mie' przedstawiają stosunki w szkol-
nictwie w różnych barwach. onek
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"*-,Do szeregu dokumentów dobrze

charakteryzujących przeżywaną о-
becnie dobę, wypada zaliczyć urzę-

dową depeszę P.A.T., donoszącą ©

zwolnieniu mec. Jursza z Berezy

Kariuskiej.

Jest ona krótka, niemniej jednak
bardzo wymowna, zawiera bowiem

motywy na zasadzie których min.
spraw wewnętrznych zwrócił wol-

ność „izolowanemu'* prezesowi Strun
nictwa Narodowego .w.Wysokiem

Mazowieckim. |
Czytamy tam, że stało się to na

skutek „siwierdzonego przez władze

uspokojenia nastrojów w powiecie

wysoko - mązowieckim i ustania ek-

scesów, cow konsekwencji przywra-

ca warunki bezpieczeństwa mienia i

žytia“. 8

-Po przeczytaniu tych motywów sa-

mo przez się nasuwa się pytanie: co

mia jedno z drugim wspólnego?Wszak

jest rzeczą notorycznie znaną, pod-

niesioną nawet w interpelacji sejmo-

wej, że' adw. Jursz żadnych ekscesów

nie organizował i do nich nie nawoły-

wał. Gdyby, zresztą, było inaczej,
władze prokuratorskie nie omieszka-

łyby wytoczyć mu sprawy i pociąg--
nąć do odpowiedzialności sądowej.

" Na jakiej przeto zasadzie łączy:się

wysłanie go do Berezy z ekscesarni
przeciwżydowskimi w powiecie wy-.
soko - mazowieckim?
Opowiedź na to pytanie znajduje-

my w” oświadczeniach premiera

Składkowskiego,  zapowiadających
wywożenie kierowników Stronnictwa

Narodowego do obozu  izolacyjnego
każdorazowo, ilekroć wybuchną roz-

ruchy w jakimkolwiek powiecie. Z

tych oświadczeń, popartych prakty-

ką administracyjną, wynika jeden

tylko wniosek, ten mianowicie, że

wszyscy kierownicy Stronnictwa

Narodowego w kraju traktowani są—
jako zakładnicy.

Nie zamierzamy w tej chwlii za-
stanawiač się nad powodami rozru-

chów i niepokojów. Pewnym jest, że

mają one swoje głębokie źródło w

naszym.położeniu politycznym i go-
spódarczym. Zapytujemy, natomiast,

jak określić ustrój państwa i kurs po-

‚ lityki jego rządu, uznającego całą ka-.

tegorię obywateli, którym, nota be-

ne, nic przed sądem zarzucić nie
można, za faktycznych zakładników

administracji państwowej?

Jak go określić, zważywszy,
rzecz się dzieje nie w XII czy XIII

wieku, ale w XX, i ponad to w Euro-

pie? Czy w tej metodzie nie odzwier-

ciadla się charakter systemu, .psy-

chika rządowego obozu, a zarazem

cała bezsilność urzędowej „ideo-

logii. * —.

że

Po 'dziesięciu latach nieustannych,

ponoć, „osiąśnięć”, doszło do tego;

że trzeba miećw kraju zakładników |
i wkładać odpowiedzialność za bez-

pieczeństwo. w powiatach na kierow-

ników Strennictwa Narodowego. Ta-
kie „osiągnięcie nie budzi chyba za-

chwytu nawet wśród rozważniej-

szych zwolenników systemu,  rozu-

miejących, że oznacza to całkowite

wyczerpanie jego sił twórczych. Z za-
„pałem oklaskują go już tylko Żydzi.

Zdajemy sobie dokładnie sprawę z

wymowy tego faktu i rozumiemy, ja-
kie będą jego: następstwa. н

W naszej akcji. o istotne bezpie
czeństwo Polski, w zmaganiach o

państwo narodowe, 'w naszej
* dziennej ciężkiej walce z wrażym spi-

skiem' gotującym się do pozbawienia

nas Wiary, Ojczyzny i ,Wolności,
włożona dziś na nas, pod sankcją о-
bozu izolacyjnego, odpowiedzialność
za bezpieczeństwo w powiatach, siłą
rzeczy, przekształci się niebawem,

w.odpowiedzialność znacznie szer-

szą, odmiennego niż zamierzał рге-

mier charakteru.
Dziś, jak życzy sobie premier, je-

"stešmy' zakladnikami * adminis'racii
politycznej. Niedługo, wbrew jego

przewidywaniom, staniemy się za-

kładnikami całego kraju.
Nie pozwoli on nam, nawet..gdy-

byśmy w tej walce ustali, opuścić

sprawy. Wielkiej Polski i. będzie się

co+-  

с ее оъ)ок к

Gdańsk w r. 1937.
jak Prusy Książęce po Toruniu i Krakowie

Debata gdańska Ligi Narodów do-
szła kresu, zaajdując dodatkowy e-
piloś w nieprzyjęciu godności Komi-
sarza Ligi Narodów w Gdańsku przez
holenderskiego admirała de Graaffa,
który najwidoczniej uznał, że funkcja
Wysokiego Komisarza staje się już
pó-prostu tylko godnością tytularną,
bez praktycznej władzy — i wobec
tego nie warto sprawowaniu tej funk-
cji poświęcać czasu.
Możemy więc już w całości sobie

z przebiegu i wyników odbytej bata-
lii gdańskiej zdać sprawę.
Jakże ta ocena wypadnie?
Optymiści będą zapewne twier-

dzić, że sukcesem naszym jest: to, iż
formalnie nic w położeniu prawnym
Gdańska nie zostało zmienione. O
„Anschluss'ie'" Gdańska do Rzeszy
nie było mowy. Gdańsk formalnie po-
zostaje nadal Wolnym Miastem pod
protektoratem Ligi Narodów, wszy-
stkie atrybucje Ligi Narodów. (Wy-
soki Kom'sarz na miejscu, apelacja
do Rady Ligi) zostają utrzymane,
wszystkie uprawnienia państwa pol-
skiego i mniejszości polskiej — rów-
niez.

Tak rzecz wygląda-od strony for-
malnej. Ale faktycznie — formy te
nie zawierają już treści. Od dawna,
od szeregu ląt, odbywa się proces
pogiębian'a się przedziału, istnieją-
cego w Gdańsku między statutem
prawnym arzeczywistościąpolitycz-
ną. Batalia gdańska ostatnich dni
stała się znowu etapem w tym pro-
ces'.e. * . <

Przyniosła ona szereg wyników,
wysoce dla nas niepomyślnych. A
WiĘC: 7

1) Gwarancja statutu Wolnego
Miasta przez Ligę Narodów, instytu-
„cję bądź co bądź neutralną, została
w praktyce zamieniona na fikcję. To
znaczy, że porozumienie polsko-
gdańskie (czytaj: polsko - niemiec-
kiej jest dziś jedyną gwarancją sza-
nowania przez obóz hitlerowski sta-
tulu Gdańska. «Nie ma dziś środka
prawnego, ani instancji, któreby
siworzyły ' zaporę "dla stosowanej
przez obóz hitlerowski polityki coraz
to nowych faktów dokonanych,zmian
interpretacyj, lub po prostu samowoli
i n'eliczenia się z literą prawa. W
rzeczach zasadniczych będziemy mu:-
sieli rzucać wciąż na szalę groźbę
zerwania — w rzeczach drobnych (a
w sumie składających się nasystem),
będziemy zapewne bezbronni. .
2)-Rządy hitlerowskie w Gdańsku,

a tym samym swoisty. rodzaj unii
personalnej między Gdańskiem a
Rzeszą, zostały utrwalone. Znikła
inożliwość dojścia w Gdańsku do
władzy jakichś żywiołów opozycyj-
nych, reprezentujących bądź dążenia
tubylcze, bądź po prostu dążenia od-
mienne. od rządowo - berlińskich.То
zi

|| TAJEMNICZE WĘZŁY —
łączą „trockistów”z masoneri

"raz — równowagę szalek wagi usu-

 

znaczy,że patronat,roztaczany przez

Berlin nad Gdańskiem, z fakiu, w
każdej chwili mogącego zniknąć, za”
mieni! się na fakt trwały. Obok Pol-
ski i Ligi Narodów wyrósł — nie de
iure, ałe de - facto, — trzeci stały
protektor Wolnego Miasta: Niemcy

3) Zostało w pewnym czasie usta-
lone, że polskie prawa w Gdańsku—
to są polskie uprawnienia gospodar
czo - techniczne, oraz prawa miej-
scowej polskiej ludności. To znaczy,
że prawa polskie w Gdańsku są wy-
jątkiem od reguły, którąjest to, że
Gdańsk zasadniczo rządzi się sam
(wzgl. rządzony jest przez partię hit-
lerowską), Podczas, $dy jedynie s'an
odwrotny jest zgodny z duchem trak-
tatu wersalskiego, będącego podwali-
ną statutu Wolnego Miasta: fo jest,
że Polska jest suwerenem Gdańska.
a wszystkie jeśo wolności są od za-
sady suwereniteiu Polski wyjątkiem.

4) Stworzony został pierwszy, ma-
leńki, na pozór niewinny.precedens
czegoś w rodzaju uznania suweren-
ności Gdańska przez Polskę: min
Beck, mówiąc o senacie gdańskim,
użył wyrazu „rząd“, dotąd nigdy
jeszcze nie użytego przez przeds'a-
wiciela. Polski w zassosowaniu da
zwierzchniej władzy administracji
naszego starego nadmorskiego mia-
sta. `

Bezpośrednie, pozytywne prawa
Polski w Gdańsku nie zos'ały zaa'a-
kowane, ani naruszone. To prawda.
Ale — jak to już wywodziliśmy nie

wa się nie tylko przez usunięcie cze-
goś z jednej szalki, ale i przez doło-
żenie czegoś na drugą.

Na.szale polityczne w Gdańsku
dołożono nowy, wielki ciężar w po-
staci utrwalenia tam panowania par-
tii hitlerowskiej (to znaczy: panowa-
mia Niemiec), oraz w postaci faktycz-
nego zlikwidowania gwarancji czyn-
nika neu'ralnego (Lići Narodów) nad
statutem Wolnego Miasta.
U ujścia Wisły powtarza się — do-

kładnie—ten sam proces,który przed
wiekami dokonał się dwukrotnie w
dziejach innego tworu  polityczneśo
—rozsiadłego nieco dalej na wschód,
mianowicie w dorzeczu Pregoły —
który tak samo, jak dziś Gdańsk,
był formalnie podłegły nam i tak sa-
mo, jak dziś Gdańsk, usiłował s'ę o-
przeć,iw końcu oparł się isłotnie —
o Niemcy. EM
Państwo zakonu krzyżackiego, po

druś'm pokoju toruńskim usunię'e z
Malborka i Prus nadwiślańskich,:by-
ło nominalnie lennem Polski, ale w
praktyce, po krótkim okresie fak-
tycznej od nas zależności, zdołało się
dość silnie z pod władzy naszej wve-
raancypować, szukając obarcia w Ce-
sarstwie. Księstwo pruskie, po se-
kułaryzacji i krakowskim_hołdzie  

księcia (byłego mistrza) Ažbrechta.
znowu nie tylko formalnie, ale i fak
łycznie podporządkowane Polsce,
zdołało również się w następnych
pokoleniach z pod władzy naszej u-
wolnić, zdobywając oparcie w Mar-
shii Brandenburskiej.
Baczmy, by się proces rozwojowy

w Gdańsku nie potoczył po tych sa-
mych drogach, co ongiś w Prusiech
Zakonnych, wzgl. Książęcych!
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PROSZKI WAM DAJĄ
NAŚLADOWNICTWA

Omrgmnę PROSZU „MIORENO -HERVOSIN" z KOGUTKIŁĄ

SĄ TYLKO JEDNE
ATC

Pasaru! „MARENO-NERVOSIN“ Ją vei I w TABLETKAGS,

PATRZCIE JAKIE

  

Przegląd prasy.
LUDOWCY WOBEC ŻYDÓW.

Organy Stron. Ludowego unikają
zajęcia wyraźnego -« stanowiska w
sprawie żydowskiej, Ostatni „Piast
w polemice z „Nowym Dziennikiem”
zamieszcza na ten temat następujące
znamienne uwagi: х ;

„Żydom, którzy czekają na. ułożen:e
swego stosunku do Str, Lud., aż ono po-
teni endeckie awantury przeciw Żydom,
odpowiadamy: lata całe my. czekaliśmy,
aby Żydzi wypowiedzieli się w onie
demokracji przez sanacię deptanej —
nadarmo! Żydzi bvli podporami sanacji
i za żvca Piłsudskiego į po jego śmier-
ci. Nie tylko popierali ią w okresie
Brześciaę,ale ; we wrześniu 1935. roku
śwym masowym udziałem w. wyborach
pomaśal: sanacii stwarzać mozorv, że
krai nie boikotuje wyborów, W wielu po-
wiatach jedynymi wyborcami obok nau-
czycieli i ziemian byli Żydzi, Tvm no-
stępowaniem Żydzi już dawno określili
swój stosunek do chłopów i ruchu. ludo-
wego”. &

Więc stronnictwo, złożone z pol-
skich włościan i mające wyrażać ich
poglądy na sprawynarodowe, 17ależ-
nia swój s'osunek do Żydów od tego
tylko, czy: Żydzi pop'erają -lub. zwal-.
czają sanację? „A gdvby Żydzi byli
opozycjonistami; to S'ron: Ludowe
stałoby sięwyraźnie flosemickim?

Przecież takie, „stanowisko po“
prostu kompromituje zdrowy rozum
— nie chłopów, bo nie chłop napisał
te bzdury w „Piaście'. — ale inteli-
$entów, którzy stronnictwem kierują

ORGANPRORZĄDOWY
PRZECIW ZIEMIANOM|

Inny organ ludowy, prorządowa
wGazeta Chłopska" (Kraków) jedzie
na wieś z demagogią, której kilka
perełek warto zacytować. Oto zie-
mianie i : į A

„kumają się ze Str. Nar,, oraz nie tylko
kokietuja, ale za pan brat są z niektóry-
mi „wodzem! S*ran. .L"lowego, . „Wo-
zom' tym dogadzają, dają im stanowi-

ska, Ro „pozwolą im głośno tu i
tam krzyczeć na zgromadzeniach ‹' па
wiecach, pozwolą im narzekać na nędzę
i biedę „ale każą im uchwalać tylko re-
ee dotyczące zagadnień  politycz-

nych! ё

-Dz'siaj, gdy rzad istotnie-regulujeza-
gadnienia i sprawy wiejskie, ziemianie

Kto zamordował Nawaszina i Anglika Leecha? -
PARYŻ (PAT). W piątek odbył się

pośrzeb zamordowanego ekonomisty
i dziennikarza rosyjskiego Nawaszi-
na, który zśromadził cały szereg wy*
bitnych osobistości politycźnych z
min. Spinasse i de Monzie na czele:
Obecny był również oficjalny przed-
stawiciel Loży Wielkiego Wschodu,
który wyśłosił nad trumną zmarłego
krótkie przemówienie. ł

Były minister de Monzie, który o"
kazuje specialne zainteresowanie całą.
tą sprawą, ogłosił w „Humanite” de-
klaracje, w której potwierdził w spo-
sób wyraźny, że Nawaszina należy u-
ważać wyłącznie za działacza masoń*
skieśo, „był on masonem o typie
prawie religijnym i wprzeciwieństwie
do teśo, co się opowiada, nie był on
Żydem”. у
Korespondent londyński „Echo de

Paris“ na mocy informacyj z rosyj-
skich kół emigracyjnych. donosi, że.

ze śm'ercią Nawaszina, należy łączyć

ściśle niemniej tajemniczą śmierć An.

glika Hush Ferrand Leecha, z któ-
rym Nawaszin utrzymywać miał ści-
słe stosunki, Leech, wedłuć danych,
iakie podzje korespondent „Echo de
Par's*, miał być tajnym agentem an-
gielskim, zajmującym się specjalnie

domagał, abyśmy wzięli na siebie,

już nie tylko moralną, odpowiedzial-
ność za całość interesów narodu i
państwa, у *
Вейг!е to logiczny rozwėj instytu-

cji zakładników. 7

niu w

liła sie odeń na kilka minut, tajemni-
|НЕаБгС WAIDZ ONE

 

działalnościa trockistów. Miał on zo- ,
stać zamordowany w zeszłym tygod-

Monte Carlo w sensacyjnych
okolicznościach, pozorujących samio*
bójstwo. Żona Leech'a, miała zeznać,
że od pewneśo czasu żył on w pa
nicznej trwodze przed zamachem, a |
na kilka dni przed śmiercią nie chciał |
nawet opuszczać pokoju hotelowego,
obawiając się stale ataku. Gdy po
kilku dniach tego dobrowolneśo odo-
sobnienia, żona namówiła go na pėj-
ście do baru hotelowego i tam odda-

czy zamachowcy zdołali wykorżystać
ten krótki okres czasu dla zamordo-
wania Leech'a. ` ż

Dzienniki podają cały szereg tego
rodzaju doniesień sensacyjnych, od-
noszących się bezpośrednio lub po-
średnio do. Nawaszina. Śledztwo w
każdym razie zdaje się nie wyszło po
za granice zbierania poszlak i mate-
riałów, które w każdym razie nie po-
suwają sprawy naprzód. Dochodzenie
policyjne kładzie: obecnie nacisk na
analizę kont bankowych zamordowa*
neśo Nawaszina.
 

Uchylenie konfiskaty
Na zarządzenie Komisariatu Rzą-.

du m. st. Warszawy z polecenia p.
ministra spraw wewnę'rznych uchy-
lono konfiskatę „W.D.N.'. Nr. 29-B z
dnia 29 b. m. je

Konfiskacie uległy ustępy z arty-
kułu wstępnego, które poniżej przy-
taczamy w. całości: j
„Wszystko przy tym wskazywało,

iż prezydenta wybranego przez więk-
szość narodówą nie zatwierdzi mini-
ster spraw wewnę!rznych i że dąży
się do utrzymania stanu tymczaso- |
wości i kom'sarskich rządów wbrew. |
woli obywa'eli Poznania „i: ich re-
prezentacji. oks
„Nam nie chodzi o względy formal-

ne, ale wycjąśamy z gry z samorzą*.
dem poznańskim wnioski polityczne
O'óż wynika z tych harców poznań-
skich. iż władze nie chcą dopuścić do
pracy i władzy w samorządzie naro-
dowców.nigdzie, bo uważają to za  

niebezpieczae dla systemu. Inaczej
tego sobie *łumaczyć nie można. Za-
twierdza się bowiem zarządy miej-
skie socjalistyczno - żydowskie (Ra-
dom, Piotrków i t. d.), a odrzuca
się elektów narodowych (Poznań,
Gniezno, Łódź i t. d.). Czy takie sta- |
nowisko odpowiada interesom pań-
stwa? Na to pytanie nie chcemy od:
pow'adač. ‚
“ Ale dlaczeg6ž odklada się wybory
w Poznaniu? Dlaczego robi się wszy*
stko, aby termin wyborów oddalić?
Bo wynik wyborów przvniósłby /rutz-
śocącą klęskę „sanacji'; z tego zda-
ją.sobie sprawę czynniki kierownicze
w nboz'e prorzadowym.
Harce poznańskie — to ucieczka

vrzed wyborami. a zarazem wvnik 0-
wę wę OWCĄ DOŻY

cho-'>*by ©w jednym więksi o
środku", З
2  

. wszystkim pisarzom,

usiłują za wszelką cenę nie dopuścić do

nawiązania iączności między rządem a

chfopami, ponieważ w tym wypadku

skończyliby się obszarnicy raz na zawsze!

„Najm.ci jaśnie pańskich polsko --ży:

dowskich ziemian į przemysiowcOW „pode

burzają chłopów i nie chcą. dopuścićdo

zgody między rządem a wsią polską”.

Powiarzamy te cytaty za „Głosem

Narodu”, gdyż samej „Gazety Chłop-

skiej” nie mamy pod ręką. d

Co powiedzą pp. Radziwiłł i Ros-

tworowski na tęantyziemiańską agi-

tację, uprawianą w organie prorzą-

dowym... : i

Oo. jaki klimat polityčzny imoral-

ny panuje w obozie kadzichłopskim,

idącym na podbój wsi dla przyszłej

organizacji neo - sanacyjnej!

P. WASILEWSKA MOBILIZUJE
`

Żydzi mobilizują pisarzypolskich

do obron; swego stanu posiadania w

Polsce. Ale na chlubę polskich litera-

tów trzeba podnieść, że werbunek

napotyka na opór. Właściwie tyłko

kilka nazwisk głośniejszych oddała

się na usługi Izraela, wśródnich naj-

większą gorliwość objawia. sącjalist-

ka z mocno komun'zującymi skłonno-

ściami, p. Wanda Wasilewska. Pani

ta ogłasza obecnie w  żargonowym
„Momencie” wywiad.w którym skar-
ży'się па brak żydofilskiego zapału
wśród pisarzy!

„Dzikim — powiada — jest wojujacy

antysemityzm i zdziczałymi są też g!o0-
siciele antysemityzmu. TI dlatego zóa-
dzam się z panem. że milczenie wyb t-
nych literatów polskich jest niebezpiecz-

ne dla przyszłości kulturypolskiej... Pi“
sarże polscy zostali opanowani przez

psychozę strachu. Ofiarą tej psychozy
padli także pisarze, których przeszłość

nie ma nic wspólneśozbojaźliwościa w
walce przeciw, wszelkiej  niesoraw edli-
wości i wszystk'm barbarzyństwom'.

asilewska, jako szef sz'abu
generalnego owej nieistniejącej jesz-

cze armii literackiej, ma już gotowy
plan kampanii przeciw „zdziczalym
Słosicielom antysemityzmu”.  Przed-
stawia go prasie żydowskiej — wi-
docznie do zatwierdzen'a: . .

- „Po pierwsze: powinien być proklamo=.
wany bojkot towarzyski przeciw tym

którzy prowadzą
niegodną i nieetyczną walkę'przeciw Ży-
dom, którzy pochwalają. pogromczvyków
i wzywają do wystąpień antyżydowskich,
2) Powinna bvć zorganizowana szeroko
rózgałeziona akcja prasowa przeciw dn
tysemityzmowi. 3) Wszystkie literackie
i dziennikarskie organizacje powińny 0-
głosić niedwuznaczne enuncjacje. potę-
piające. najostrzej aktywny antysemi-
Co No stwierdzić wyraźnie i bez
obsłonek, jakie normy etyczne obowiązu-
ją każdego pisarza”. : 3

Śmiały i bohaterski 'plan. Czterej
pisarze-będą „bojkotować” cztery*
stu! , p „p
A jeśli mowa o normach etycznych,

to nie p. Wasilewska i jej masonizu*
jący czy komunizujący towarzysze, a-
le społeczeństwo polskie normy takie
s'awia i żąda dla nich posłuchu.
Pierwszą taką normą musi być nie*
pomaganie ani wprost ani pośrednio

| komunizmowi zapomocą* literatury.
Kul'urkomunizm musi byćgwytępio*
ny do gruntu! lo jest główna rorma,
której p, Wasilewska poddać się mu-
si — wraz z całą swoją armią.

P. Wasilewska wypowiedziała šię
w „Momencie'* także:o sprawie "mi-
gracji Żydów. Krótko i dobitnie:

„Dlaczegoby miala część ludności pań.
stwa polskiego, która ma za sobą tak du-
że zasługi dla A i rozwoju -g0-

odarstwa, kultury i niepodległości pol-s

ski j — usunąć się nagle z ziemi pol-
skiej?'* :

Duže zastugi dla kultury i niepod*
ległości polskiej] Żydzi walczyli 0
Lwów, o Wilno. o Poznań. Jednym
swym zdaniem p. Wasilewska unice-
stwia i. neutralność żydowską we
Lwowie i Wilnie i — obozy żydow=
skie w Jabłonnie w r. 1920...

Naturalnie „po dojściu do głosu e-
lementów demokratycznych i prole-
tariatu, kwestia żydowska przestanie
istnieć. Wiemy o tym i rozum'emy
dobrze poparcie, jak'eśo Żydzi udzie-
lają fołksfrontowi. Gdyby, komisarze
żydowscy rządzili w Warszawie,
kwestia żydowska byłaby przez nich
„rozwiązana”. .
Dlatego właśnie tępić trzeba

wszystkich. którzy tym komisarzom
drogi.do Warszawy proslują,

®



   

  
Wplyw kultury wilenskiej na Lwow,

| w początkach_XIX wieku.
Pod powyższym tytułem p. Łu-

kasz Kurdybacha umieścił w XI

tykuł, stanowiący, jak
fragment większej sz

„ umysłowy w Galicji w la
1831. Artykuł ten traktuje w wy-

p. t. „Ruch

1 dzie! — czytamy
jgo do Czartorysk

roczniku Afeneum Wileńskiego ar-| Warszawie i Wilnie,
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w liście Zawadzkie-
iego — pisarze w

ale niechajże

scy. Mają tam wiele pomocy i zręcz-

czerpujący: sposób o wpływach kul- | nia”.
turalnych Wilna na Lwów w pierw-

stulecia. _Wiadomości
przez autora zebrane, posłużyły mu| go od reform Komisji Edukacji Naro- i z „,

za treść tego ciekawego szkicu, z
którego zawartością i wnioskami
chcemy na tem miejscu zapoznać
szerszą wileńską publiczność, gdyż
„Ateneum Wileńskie'' ze względu na
swój ściśle naukowy charakter nie
jest niestety zbytnio rozpowszech-
nione, a nieporuszany dotychczas
temat artykułu p. Kurdybachy jest
bardzo interesujący, Niech więc bę-
dzie nam wolno streścić i udostępnić
czytelnikom rozprawę p. t. „Wpływ
kultury wileńskiej na Lwów w po-
czątkach XIX wieku”.

Ogniskiem, z którego światło
kultury i nauki promieniowało z
MWilna na wszystkie: ziemie dawnej
Rzeczypospolitej, był uniwersytet
wileński, przekształcony właśnie i
zorganizowany przez <ara  Ale-

. sandra aktem z 1803 roku. Ekspan-

51а kulturalna i naukowa naszej „Al-
mae Matris” ułatwiona była przez
skupienie w Wilnie grona świetnych
uczonych i profesorów. Dorobek
naukowy tych ludzi, ich nazwiska i
dzieła, znane były oczywiście i po-
za Wilnem. W! ten sposób publikacje
ża wileńskie, w których
owi ludzie współpracowali, budziły
zainteresowanie i w reszcie ziem
dawnej Polski. Kontakty zapomocą
prasy były najłatwiejsze, zbliżały do
siebie i jednoczyły trzy zabory, Wil-
no w tym czasie było ruchliwym
ośrodkiem dziennikarskim, oddziały+
wującym na całą dawną Rzeczpo-
spolitą. Rolą jego w organizowaniu
wydawnictw perjodycznych w War-
szawie i pod zaborem austriackim
zajmuje się szczegółowo p. Kurdy-
bacha.

Zadania: tego —.organizowania
poza. Wilnerg wydawnictw i czaso-
pism — podjął się około roku 1808
zasłużony. wileński iksięgarz-wydaw-
ca, Józef Zawadzki. Do myśli tej
przy układaniu swych planów i za-
mierzeń Zawadzki od r. 1808 powra-
ca bardzo <często, na akcję samor
dzielną nie pozwalają mu jednak
względy finansowe i cenzuralne, Ra-
dy i осу udzielił dopiero Za-
radzkiemu potężny mecenas, gene-
ał ziem podolskich Adam Czarto-
yski Za jego to pomocą i popar-
iem ukazał się w 1815 roku pierw-

numer wsknzeszonego „Dzienni-
ka Wileńskiego". W| rok później za-
czął się ukazywać lelewelowski „Ty
śodnik”. Udało się niezmordowane-
mu Zawadzkiemu skupić na łamach
obu czasopism najwartościowsze wi-
łeńskie pióra, rozwinąć w licznych
artykułach i utworach ducha klasy-
gzmu i racjonalizmu francuskiego.
Równocześnie ukazywać się za-

zął nakładem i z inicjatywy Za-
sadzkiego „Pamiętnik Warszaw-
Ai". Zbyt mało było to jednak dla
zaspokojenia szlachetnych ambicyj
Zawadzkiego. „Poruszą się wpraw-

+

szych trzydziestu latach ubiegłego|Galicja
źródłowe,

A ożywienia tego istotnie brakło.
oderwana była zupełnie

| skutkiem polityki rządu austriackie-

dowej, społeczeństwo było też po-
grążone w zastoju i apatji Życie jej
umysłowe kupiło się prawie wy-
łącznie po pałacach wielkopańskich
i nosiło jedną cechę <charaktery-
styczną: -antyikwarystyki i zbiera-

_ MOWA-MUZYKA
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WIATOWY
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Kontryma, niech nam co da swojego,
i kłaniaj się mii odemnie, Namawiaj
Słowackiego i innych, znanych nam:

się okazuje,|nie zostają w nieczyńności i lwow-| z pism swoich''. !
Po tylu takich i podobnych za-

tach 1793!ności. Mają, zdaje się, ochotę, bra-, biegach ukazał się w styczniu 1816
| kowało tylko początkowego ożywie-| roku pierwszy numer „Pamiętnika

fLwowskiego'. Zredagował go jesz-
(cze sam Kiciński, który opuścił
Lwów już w lutym 1816 roku. Nie
stracił jednak kontaktu ze Lwowem

Pamiętnikami”, na którego cze-
Ile stanęli Łopuszański i Chłędowski.

Obudzenie we Lwowie ruchu li-
terackiego i wydawanie tu „Pamię-
tnika Lwowskiego”, który się ogrom
n.e kulturze lwowskiej zasłużył, nie
było jedynym wyrazem wpływu kul-
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Oskara Oojnowskiego
Zioła przeciwko cierpieniom kanalu pokarmowego — zn. st. „IROTAN“
Zioła przeciwiko cierpieniom narządów trawienia i wątroby —

zn. sł „CHOGAL“
Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek — zn. sł. „GARA“
Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy — zn. sł. „EDMIZAN*
Zioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze i ischiasowi —

zn. si. „ARTROLIN“
Zioła ptzeciwko niedomaganiom skrofulicznym — zn. sł. „TIZAN*

Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza — zn. sł. „UROTAN“

Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji — zn. sł. „EPILOBIN“
Kąpiele siarkowo-roślinne — zn. sł. „SULFOBAL“

Są do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Adres dla bezpośrednich zamówień:

OSKAR wOJNOÓWS KI — WARSZAWA
ctwa. Każdy dwór, każdy szlachcic, turalnego, jaki Wilno wywierało na

czy nawet wyższy urzędnik-Polak Lwów w tym okresie. Bo oto redak-

rujnować się lubił i rujnował naza- tor Chłędowski postanawia, na wzór

kupy cennych książek, zbiorów, Wilna i Krzemieńca, obudzić we

dzieł sztuki. Poza temi prywatnemi Lwowie ruch filomacki młodzieży,
zainteresowan'ami życie kulturalne Brat redaktora, Walenty Chłędow-

prawie się nie ujawniało, potrzebu- ski, zakłada tu 4,Towarzystwo ćwi-

iąc silnych bodźców z zewnątrz. | czącej się młodzieży w literaturze

ola bodźcem stało się Wilno z Za- ojczystej” Ustawa „Towarzystwa

wadzikim i gronem jego przyjaciół z r. 1818 przypomina w wielu pun-

na czele. ktach statut Towarzystwa Filoma-

" Pośrednikiem między Wilnem a tów wileńskich, opracowany w po-

gruntem lwowskim stał się książę łowie 1817 roku w Wilnie przez

generał Adam Czartoryski z S.enia- Mickiewicza i Zana. Najważniejszym

' ul. Wojciecha Górskiego 3, m. 4. (dawniej ui, Hortensja),

WEAURIRIR AFUR FLARATACH

Znamienna uchwała Narodowego Zrzeszenia
Adwokatów w Poznaniu

W dn. 27 bm. w Poznaniu odbyło Zrzeszenia Adwokatów apelacji po-

się walne zgromadzenie Narodowego znańskiej.

WIEREWNCRKOREWOWRZE GGZOM | Na zebraniu tym dokonano wy-

te musimy niestety pominąć z po- borów nowego zarządu, przy czym

wodu braku miejsca. Interesuje nas Prezesem N. Ž. A. został p. adw. Ko-
morowski.

na hr. Kicińskiego,

wy, mecenas nauk i sztuk, twórca
na lat kilkanaście prawcziwych
Aten w swej siedzibie. Wilnianie
myśleli oczywiście o wydawaniu we
Lwowie pisma po polsku. Niestety
w tymże czasie rząd austriacki po-
piera usilnie budzący się tu ruch na-
rodowy ruski. Starania Czartory-
skiego nie mogą być uwieńczone
szybkim powodzeniem. Niezrażony
tem Zawadzki wyszukuje sobie dru-
giego możnego pomocnika w osobie
bliskiego lkuzyna Lelewela, Bruno-

który w jesieni
1814 r. miał cię osiedlić pod Lwo-
wem opuszczeniu Warszawy
(gdzie był sekretarzem Stanisława
Augusta).

racji pokrewieństwa z Lelewe-
s hr. Kiciński Ake ]

pływem potężnego ruchu wileń-
aa korzystając z tego Leleweł
nalega na niego, aby się we Lwowie
zajął realizacją projektów _wileń-
skich, MW maju 1815 roku Kiciński
pisze list do Lelewela: „Spełniły się
życzenia Twoje, będziem mieć wie
Lwowie „Pamiętnik*. Ja może będę
redaktorem pierwszego _numeru.
„Pamiętnik” ie wychodzić «=
iksięgarza Wilda na pięknym papie-
rze. Pierwszy numer, jak się spo-
dziewam, wyjdzie z początkiem lip-
ca. Obiecałeś wspierać nasze za-
mysły. Chciej dopełnić swoich obiet-
nic i, cokolwiek masz, przesyła: pi

moim adresem". „Lataj po Wilnie,
zbieraj literatów, których u was ko-
pami, namawiaj, zachęcaj, pobudzaj
wszystkich, niech wesprą słabe usi-
łowania nasze. Proś Goreckiego ©

co pięknego. Proś Śniadeckich. Pisz
do Warszawy, niech nie zechcą nas
opuszczać. Nie opuść żadnej spręży-
ny, nie opuść żadnego sposobu, któ-
ryby nam mógł dopomóc. Nadsyłaj,
co tylko możesz, najprędzej. Pisz do
Woronicza, do Stasz'ca i do innych
współbraci swoich, przyjaciół nauk.
Czekam z niecierpliwością pomyśl-
nej odpowiedzi i przesłania pism
Twoich jak najprędzej. Namawiaj

obowiązkiem prezesa  „Towarzy-
stwa” było wspieranie najlepszemi
pracami członków pisma „Pamiętnik
Lwowski*. ‚

Na pierwszem posiedzeniu To-
warzystwa odczytano Odę Sebastja-
na Januszkiewicza, która przypo-
mina pod względem treści późniejszą
„Odę do młodości'* Mickiewicza:

„Тч ва tej ziemi młodzieńce,
Gdzie naddziad boje wiódł krwawe,
Możem zrywać chlubne wieńce,
Możem zyskać wieczną sławę.

Podajmy sobie przyjacielskie dłonie,
Niech chęć ognista w tych piersiach

zapłonie,

Niech przyjaźń włada, uprzedzenie znika.
Niech jeden w drugim widzi poprzednika.

Patrzcie, jak z góry połyska

Wyniosła świątynia chwały;
Droga do niej nie jest bliska,
Środkiem ciernie, przerwy, wały.

Lecz wszystko niknie przed siłą człowieka.
Mróz go nie zgniecie, nie uskwarzy spieka,
Jeśli jarząca pała w nim ochota,

Ta musi — musi otworzyć mu wrota,
Słyszysz odgłosy brzmiące!
Echo je uszom rozdaje,
Wielbią je ludów tysiące,

Wielbią je odległe kraje.
Kopernik pchnął w ruch ziemię, słońce

zastanowił,

ów stworzył,
ten wznowił.

Naruszewicz, Krasicki z Polską nie zaginie;

Czyż krew innego rodu w naszych żyłach

płynie?

Newton jego szedł śladem;

Rok się nowy dziś odradza,

Nowa pora zajaśniała,

Pracą rozwinie się władza,*
Kiedysię ożywi chwała. :

Nuże do dzieła, kochani młodzieńce!

Tam jest nagroda, tam niezwiędłe wieńce!

Niepamięć wieczna tego nie zagarnie,

Komu wiek życia nie upłynął marnie”.

Niestety zapał twórców „Towa-'
niknie, przestaje ono

1819 r., po odbyciu 44
Kurdybacha zajmuje

tych posie-
treścią „Pa-
Rozważania

rzystwa“
istnieć w maju
posiedzeń. P.
się szczegółowo treścią
dzeń, oraz następnie
miętnika Lwowskiego”.

więcej echo, z jakiem spotkał się w

swem. macierzystem mieście, Wilnie,

„Pamiętnik Lwowski”. Długo gu tu

nie nadsyłano, co niecierpl.wiło Za-

wadzkiego i jego przyjaciół.

e wrześniu 1818 r. „Dziennik

Wileński” umieścił o nim następują-

cą notatkę; „Pamiętnik Lwowski”

ledwo w teraźniejszym miesiącu Za-

czął tu dochodzić. Otrzymane sie-

dem pierwszych numerów całe inte-

resujące, tak z wyboru mąterji, jako

i z gładkości stylu każą uważać to

pismo za jedno z przedniejszych pło-
dów literatury, która, jak w daw-

nych czasach swego kwitnienia, naj-
więcej była wzbogacona od miesz-
kańców tej pięknej ziemi, tak i te-

raz widmo, że nie małego dla niej na-

silenia z tamtych stron oczekiwać
należy”. (Dziennik Wileński 1816

„t. III str. 263).
Żyjąc juli samodzielnem życiem,

„Pamiętnik Lwowski” nie: omiesz-
kał korzystać często z dorobku cza-

sopism wileńskich. Przedrukowywał
więc często z „Dziennika” pisma
Euz. Słowackiego i Śniadeckichż
wzajemne kontakty były częste i
serdeczne. : :

W. zakończeniu swej rozprawy: p.

Łukasz  Kurdybacha konkluduje:
„Ziarna kultury wileńskiej, rzucone

w zachwaszczoną jeszcze glebę

lwowską, wydały mimo wszystko
bogate owoce. Obudziły z martwoty
kulturalnej przynajmniej część spo-

łeczeństwa galicyjskiego... pomogły

zorganizować pierwsze pismo... Nie-

mniejszą rolę odegrały, one iwśród:

młodzieży lwowskiej..." |

Praca p. Kurdybachy zaleca się
przedewszystkiem oryginalnością te-

matu, sumiennem wyzyskaniem Źró-

deł tak drukowanych jak i ręko-
iśmiennych, wreszcie pięknym sty-

em. Niewątpliwie tak we Lwowie

jak i w; Walnie całość pracy p. Kur-

dybachy p. t. „Ruch umysłowy w

Galicji w latach 1793—1831"  znaj-

dzie wielu chętnych RE:
! „R.

W wolnych wnioskach zgłoszone
i przyjęto jednomyślnie następującą
rezolucję:
„Przyjmowanie aplikantów-niearyf-

czyków przez adwtakatów Polaków
uważa się za czyn niezgodny z oby-
watelskim obowiązkiem adwokata-
Polaka.

Adwokat, który obowiązku tego
nie przestrzega, stawia się ipso facto
poza nawiasem stosunków koleżeś-
skich.
W związku z tą rezolucją, w dys-

kusji wskazano na konieczność sto-
sowania wobec tych adwokatów boż-
kotu towarzyskiego, o ilez powyłż-
szej uchwały w czas nie wyciągoą
należytych konsekwencyj.

Przykład Poznania powimien być
zaraźliwy.

 

Nowości | wydawnicze
Nowy: (6) numer „Prosto z mostu”

przynosi pierwszą częśćodpowiedzi

na 'ćoroczną ankietę „Jaką na/cie-

ikawszą książkę przeczytałem w ro-

ku 1936“, artykuł M. Boduszyńskież

„Przez literaturę do prawdy o naro-

dzie”, wiersz Dominika Kuzdry „Mo
ja mowa”, początek rozprawy Kazi-
mierza Sołtysika „Naród w Kioście-
le", Jerzego Andrzejewskiego „No-

we” książki — Uniłowskii Worceli*,

Jana Bielatowicza „Życie kulturalne

Krakowa”, list z Paryża Monki

Pszenickiej o Wielkiej Wystawie

Międzynarodowej (ilustrowany), K.
St. Frycza „O sztuce wybielania",
artykuł z cyklu. „Bluff XX w.eku” W.
Wasiutyńskiego, dalszy ciag drama-

tu W. Bąka „Tuberiusz”, dwie frasze
ki A. M. Swinarskiego, satyra ,„Mie-

tamerfozy” Karola ...skiego, recenzje

z muzyki i z ekranów, „Na. margi
nesie“, „Tydzień literacki”, „Prze-

gląd prasy", „Z pras zagranicznej”.

wreszcie notatka S kadais po

przedniego numert.



Wśród chrześcijan powinna panować jedność!

Ludność katolicho | praoosławna Kresów
domaga się ujednostajnienia kalendarza

Dwoistość kalendarza — styl Ju-
liański i Gregoriański — stwarza w

życiu codziennym ludności wileń-
skiej liczne i różnorodne niedogod-
ności oraz tamuje normalnyj bieg

życia. Wszędzie bowiem, gdzie pra-;
wosławni stanowią poważny e-
tek, daje się to dotkliwie odczuć, a
szczególnie we wszystkich  dziedzi-
nach życia gospodarczego, w szko-
łach i t. d.

Z przestrzegania przez katolików
i prawosławnych swoich kalendarzy
powstaje taka sytuacja, że wówczas,
gdy jedni šw'ętują, drudzy pracują,
wylkonując wszelkie roboty. Przez
to właśn'e narusza się naturalny od-
poczynek  wspėlobywateli
wyznania i bez złej woli, obraża się
ich świąteczny nastrój. Prócz tego
zaś, obok pobudek czysto religij-

innego

nych, powstają z tego powodu różne
„tarcia na tle handlowym, konkuren-
"cyjnym i t. d. i t. d.
; Rozumiejąc to ludność Wileń-
'szczyzny, zarówno katolicka, jak i
prawosławna, postanowiła za po-

! średnictwem iduchowieństwa i władz
administracyjnych domagać się u

"wdnośnych czynników ujednostajnie-
„na obu kalendarzy według stylu
| Gregoriańskiego.

W; sprawie tej odbyły się ostatnio
w Krzywiczach, Gidrze, w Wojsto“

' miu i Nowej Wilejce wspólne zebra-
"na ludności prawosławnej i kato-
lickiej. W obradach brali udział
przedstawiciele władz, duchowień-

f

stwa szkolnictwa, samorządów gmin
nych i tysiączne tłumy ludności
mieszanej.

Wszystkie zebrania wypowiedzia-

ły się jednogłośnie zaujednostajnie- |
niem kalendarzy według kalendarza|
Gregoriańskiego. Uchwalone rezo-;
lucje wskazują na złe strony roz-
bieżności w terminach świąt kator!
lickich i prawosławnych, -psujących:
harmonię współżycia. W końcu zaś|
stwierdzają: „i co jest najważniejsze
w obecnych czasach, w dobie wsino|
żonej walki, wydanej  światowi
chrześcijańskiemu przez ogólnoświa*
tową masonerię i zwolenników do-
„ktryny komunizmu, to właśnie mo-
, ment, kiekiy w świecie chrześcijań-
i skim winna panować jedność; dwo-
| 451086 kalendarza, stwarzając cho-
,ciażby pozory  nieposzanowania
świąt i uroiczystości jednego wyzna-
|nia przez drugą część ludności, jest
| wręcz szkodliwa i winna być usu-
| nięta. Przemawiają za tym okolicz-
ności życia codziennego natury prak,

   

ZIOŁA FRANCUSKIE IA ŁAGODNYM JRODKIEM PRZECIW
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Sytuacja ina USB
3 Żydzi znowu prowokują!

W dniu wczorajszym częściowo
wznowiono wykłady. Odbyły się
one na Prawie (rok III i IV),Medy-
cynie (parę wykładów na młodszych
latach) i Farmacji.

Na Prawie porządek nie został
zakłócony, gdyż żydzi zajęli miejsca
po lewej stronie (na wydziale tym
już od zabójstwa śp. Wacławskiego
była nieoficjalne ghetto). Natomiast
na wydziale medycznym i farmacji
zaszły wypadki jaskrawej prowo-
kacji żydowskiej. Na medycynie

część żydów zajęła miejsca po pra-

we, stronie, wobec czego studenci

olacy wysłuchali wykładu, stojąc.

Ka  wydz'ale farmaceutycznym

|wszyscy żydzi zwartą grupą usiedli

| po prawej stronie — co widząc. stu-

| denc. polacy opuścili salę wykłado-
|wą. Niewyjaśniona sytuacja co do

| tych studentów, którym odmówiono

;ponownego przyjęcia i wyraźnie

'prowokujące stanowisko żydów. wy-

dów wywołuje podniecenie na uni-

wersytecie. (s)

Trudności komunikacyjnewytworzone
mrozami i

Szalejące w całym kraju zamie-
cie śnieżne wytwarzają bardzo po-
ważne trudności komunikacyjne.

Z całego terenu dyrekcji nadcho-
dzą wiadomości o wielkich trudno-
ściach w pracy  przetokowej na
stacjach i opóźnieniach pociągów.
Na terenach woj. poleskiego zanoto-
wano znaczne zaspy śnieżne utrud-
niające komunikację, zwłaszcza na
liniach wąskotorowych.

tontyn
W, związku z ustaleniem kontyn-

gentów uboju rytualnego na luty r.b.
wyszło następujące zarządzenie wo-
jewody wileńskiego z dnia 27 b. m.
1937 r.

Na podstawie art. 108, p. 1-A
rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia
19.1 28 r. c organizacji i zakresie
działania władz administracji ogól-
nej w brzmieniu ustawowym w Dz.
U. R. P.“ nr. 80 poz. 555 zr. 1936
oraz w wykonaniu rozporządzenia
Min. Roln. i Ref, Roln. z dnia 26
sierpnia 1936 wydanego w porczu-
mieniu z Min, W. R. i O. P. oraz
Min. Spraw Wewn. o sposobach i
warunkach uboju zwierząt gospo-
darskich na podstaw'e $ 8 wymie-
nionega rozp. D. U. R. P. nr. 70, poz.

zamieciami
Pociągi z Warszawy przychodzą

ze znacznym opóźnieniem. Pociąg
Nr. 715 przybył dziś do Wilna z o-
pźnieniem o 176 min., pociąg Nr. 713
— 204 min. Przyczyną tego jest sil-
ne ochładzanie się parowozów, któ-
re wyczerpując zapasy paliwa i wo-
dy zmuszone są zatrzymywać się na
stacjach, na których nie przewidzia-
no zaopatrzenia parowozów w wodę
i węgiel.

ent uboju rytualnego
uty dla wileńszczyzny

504, ustalam dla iatów i m. -
na następujące kontyngenty zwie-
rząt rzeźnych, które mogą być pod-
noś ubojowi rytualnemu w lutym
937 r.:

 

powiaty ilość ludn. kont. na luty rb.

żydowsk. kg.żyw. kg.żyłw.

w.n. osob. w.n.pow.

brasławski 1.703 25 19.257,5

dziśnieński 11.740 2 23.480

mołodeczański 5.780 25 14.450

oszmiański 8.000 25 20.000
-postawski 2.755 2,5 6.887,5

święciański 1.884 25 19.710

wilejski 6.800 25 17.000

wileńsko-trocki 5.826 2,5 14.565
m. Wilno 58.511 2,897 . 169.539,07

razem: 114.999 304.889,07

Wstrząsające samobójstwo więźnia
Z III piętra rzucił się na posadzkę i poniósł

śmierć na miejscu
Wczoraj władze prokuratorskie

zaalarmowane zostały wstrząsają-
cym samobójstwem więźnia śledcze-
go, Wacława Reymonta, z W.lejki.

Reymont, z zawodu buchalter,
przywieziony został do Wilna i osa-
dzony w więzieniu na Łukiszkach.
Oskarżony był on o nadużycie.

Wczoraj po połudn'owej prze-
chadzce gdy wracał do celi na III

piętrze, błyskawicznie przechylił się! Wskutek zatarasowania toru, pociąg
przez balustradę i w obecności do-
zorcy i więźniów, stojących: opodal,|
wyskoczył na kamienną adzkę.

Skck byt śmiertelny. Z roztrza-
skaną głową i połamanymi nogami i
rękami denata zaniesiono do kostni-
cy szpitala więziennego. |

Na miejsce tragicznego wypadku
przybyły władze sądowe. (h)

Kongres eucharystyczny w Manili
a Wilno

Kuria Metropolitalna W.leńska,
w związku A
stycznym w Manili (Filipiny), wyda-
ła zarządzenie, aby w dniu 7 lutego
r. b., w czasie odbywania się wspo-
mnianego kongresu, we wszystkich
kościołach i kaplicach publicznych
naszej archidiecezji odprawiona zc+-
stała uroczysta sza św. (suma) z
wystawieniem Przenajświętszego -Sa-
kramenfu, wygłoszone odpowiednie
przemówienie i po nabożeństwie,

z kongresem  euchary-.
odmówiona litania do Serca Jezuso-
wego wraż z aktem poświęcenia ca-
łego rodzaju ludzkiego Najsłodszemu
Sercu Jezusowemu.

Nabożeństwa te zostaną odpra-
wicme w celu zamaniłestowamia łącz.
ności katolików wileńskich z uczest-
nikami kongresu.
W niedzielę, 31 b. m., duchowień-

stwo -zapowie z ambon ' wiernym ©
uroczystościąch w dniu 7 lutego. (m)

2А

ЕЕЕ szą podpsujemy i skladamy na ręce

tycznej i przedewszystkiem pobudki
głębsze— poszanowanie tradycji i
zwyczajów chrześcijańskich. Z uwa-

J. E. ks. Arcybiskupa - Metropolity
wileńskiego z najuprzejmiejszą proś-
bą o interwencję „czynników miaro-|
iiajnych, mającą na celu jaknajrych-
lejsze ujednostajnienie kalendarza
Rzeiczypospol:tej Polskiej według
stylu Gregoriańskiego, jako obowią-
zującego wszystkie wyznania chrze-
ścijańskie"'.

Z podpisów pod rezolucjami i z
udziału w zebraniach ludności pra-
wosławnej widać, że o ujednostaj-
nienie kalendarza zabiegają nie tyl-
iko katolicy, lecz w tej same; mierze;
i prawosławni. Również to samo w.-!
dać i z uchwały radnych gromadz-
kich gromady zaleskiej.w pow. bra-
sławskim, w której większość stano-
wią prawosławni. Uchwała ta, poid-
p'sana przez 16 radnych, brzmi:

„Miy, niżej podpisani, radni gro-
madcy; gromady zaleskiej, zebrani w
dniu dzisiejszym na posiedzeniu, o-
mawialiśmy sprawę niedogodności
stosuwania do świąt prawosławnych
kalendarza starego typu, albow.em
kiedy święta prawosławne — gdzie
ludność jest prawosławna—w szko-
łach następuje przerwa i w tym już
dniu dzieci katolickie nie uczęszcza-
(ją do szkoły. Również staje się nie-
įdogodriym odbywanie targów, jako
(też i wykonywanie pracy w tej miej-
(scowości, gdzie: ludność jest miesza-
na, bo jedni świętują a drudzy: pra-
cują — z tego powodu nie ma po-
szanowana świąt. Z powyższych
wywodów widać, że nieodzownym
staje się dostosowanie świąt prawo-
sławnych do stylu kalendarza no-
wego i dlatego postanowiliśmy pro- |
sić odnośne władze o uregulowanie,
poruszonej sprawy!'.

W, mesteczku Ilja odbyły, się ze-,
brania Katolickiego Stowarzyszenia
KobietiKat. Stow. Mężów, na któ-|
rych wyniesiono podobne uchwały.

Zgodne. dążenia i katolików i pra-

 

 
wosławnych powinny jaknajrychlej
znaleźć oddźwięk u. właściwych
władz. m. r. S.

 

Zamieć śnieżna
mogła spowodować
katastrofę kolejową
W. nocy dn. 30 bm. na stacji Smor-

gonie w pociągu Nr. 461, przybywa-
jącym z Wilna na zwrotnicy wyłko-
leił się jedną osią wagon osobowy
3-ej klasy. Pociąg został zatrzyma-
ny, poczem pociąg ratowniczy z Mo-
łodeczna wagon postawił na tor. 

4Nr. 462 spóźnił się do Wilna o 4 g.
55 min. Przyczyną wypadku było
zatarasowanie zwrotnicy przez za-
mieć śnieżną z piaskiem.Wypadków
z ludźmi nie biło.

Podziękowanie
Zarząd Domu Noclegowego dla kobiet

| nej.

 

proszeni są о zioženie

od terminu wpisania ich
ściowej, 

 DOPISYWANIE ODSETEK DO

KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

PKO
Posiadacze książeczek oszczędnościowych PKOQ

wych i kasach. P K O celem dopisania odsetek

za rok 1936 w nasiępujących terminach:

Od 1 do 15 lutego od Nr. 500.000 do Nr. 1.000.000 -—

„16 „28 „ odNr. 1-С .„ „ 900.000-С

„ 1„ 15 marcazliterą . » « » » « « « D
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Zwroi książeczek nastąpi w miejscu złożenia naj-

później w ciągu 7-miu dni.

Odsetki dopisuje się do kapitału w dniu 31-go

grudnia a oproceniowuje od dnia 1-go stycznia

następnego roku, łącznie z kapitałem, niezależnie

ich w urzędach poczto-

do książeczki oszczędno-  
 

Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W. dzielnicach północno-wschodnich na-

ogół dość pogodnie.
Silny mróz.

Dość silne, lecz już słabnące wiatry z

kierunków wschodnich, powodujące zamie-

ci śnieżne, zwłaszcza południo-wscho-

dzie kraju.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Nabożeństwa w dniu Imienin

Pana Prezydenta R. P. (Wi dniu ob-

chodu Imienin Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, który zewzślę-

du na święto został przenies:ony': na

2 lutego rb. odbędą się nabożeń-

stwa: o gadz. 10-ej — nabażeństwo

w kościele św. Jana, celebrowane

przez J. E. ks. Arcybiskupa Jałbrzy-

ikowskiego; o godz. 10—11 nabożeń-

stwa w świątyniach innych wyznań,

— JE, ks. Biskup Kazimierz Mi-

chalkiewicz, Suiragan Wileński, w

dniu dzisiejszym wyjeżdża na kura-

cję do Bystrej koło Białej (Uzdro-

wiska d-ra Szarewskiego). Powrót

nastąpi prawdopodobnie w połowie

marca.

na

Z MIASTA.
— Walne zebranie Macierzy. Za-

rząd Centralnej Polskiej Macierzy

Szkolne, Z. W. zwołuje na dzień 14

lutego, godz. 10-tą, do sali Stowarzy-

szena Techników Polskich, ul. Wi-

leńska 33, Doroczne Walne Zebra-

nie, na które uprzejmie zaprasza

wszystkich członków T-wa oraz jego
przyjaciół i sympatyłków.

ODCZYTY.
— Staraniem T-wa Pomocy Po-

lonii Zagranicznej, we _ wtorek, dn.

2-g0 lutego rb. w Sali Miejskiej
(Ostrobramska 5) punktualnie o go-
dzinie 11 m. 45, Melchiar Wańko-
wicz wygłosi odczyt pt. Jesteśmy
jednej krwi oraz kilku mówców. o-
świetli sytuację Polonii

Bilety numerowane w cenie 50
śr. w kasie przy wejściu oraz ul.

Żamkowej 26 m. 1. W sprawie bile-

tów nienumerowanych po 10 gr. tyl:

ko dla organizacyj (nie mniej 30 bi-
letów) dowiadywać się telefonicz-
nie 11—44.

ZABAWY.
— .„A więc o 7 idz'emy na weso-

ły Lektorat Tańca ba na najlepsze
warunki najlepszej zabawy: wstęp 1
zł, dobrze ogrzane sale, tani bułet,
miłe towarzystwo i doskonały Jass!
Pamietaj Hotel Europa!

— Podwieczorek Taneczny w Sa-
lonach Ogniska Akademickiego.
dn'u -31 stycznia r.b. w Salonach O-
gniska Akademickiego (ul. Wielka 

przy ul. Żydowskiej 10, składa serdeczne

podziękowanie oliarodawcom — za ofiary

świąteczne: i

p. dr-owi Bonasewiczowi, Związkowi

niższych fumkcjonarjusz. państw., p. S. 2

p. Baranowiczowej, p. Kusztejkowej, p. Zel-

wowiczowi p. Skorobohatej, p. Szulcowej, p.

Zajhowskiemu, bezimiennym ofiarodawcom

oraz Redakcjom: „Dziennika Wileńskiego”,
| „Słowa” i „Kuriera Wil." za uprzejme po-

| średnictwo — na ogólną sumę 81 zł. 30 śr.

alias dało nam możność nakarmienia 174
| osoby. wydając 684 porcje. W-mu Ks. Soł-

|tanowi za łaskawe przybycie, celem prze-

' łamania się opłatkiem z mieszkankami Do-

mu noclegowego.

 
|neczny”.
24) odbędzie się „Podwieczorek Ta-

Początek o godz. 19. Or-
kiestra Matulewicza. Sala- dobrze
ogrzana.
— Dancing Kola Rolnikėw Stud.

U. S. B. — odbędzie się dn. 1.II. r. b.
w sali Stowarzyszenia Techników
Polskich, ul. Wileńska 33. Początek
o godz. 21. Wstęp: zł. 1.99; akadem.
zł. 1.49.
— Kawa przy mikrofonie u Geor-

ges'a. We wtorek, dnia 2-go lutego
1937 r., dzięki uprzejmości Polskiego
Radia,odbędzie się w sali górnej Ge-
orges'a „Kawa przy m krolfonie“ na
szkolnictwo polskie za granicą, Pro-

Zagranicz- ,

Х,

  

gram wypelnią produkcje kabareto-
wo-artystyczne, między innymi z u-

| działem wybitnego pisarza” Melchio-
|ra Wańkowicza, sketsche, muzyka

(lekka, w wykonaniu powiększonej

orkiestry rozrywkowejPolskiego Ra-
"dia (25 osób), pod dyrekcją prof.

| Szczepańskiego. Program będzie na-

|dany na wszystkie rozgłośnie Pol-
* skiego Radia. Pa programie Dancing

iPoczątek o godz. 4.30 popołudniu.

j Wstęp 3 zł. wraz z konsumcją. Za-

| proszenia otrzymywać można u Pań

| Gospodyń oraz w cukierni Rudnic-
kiego, ul. Mickiewicza Nr. 1.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wybił szybę wystawową w kinie

„Casino“ nieznany osobnik, który zbiegł. (h)

WYPADKI

— Pożar domu. Wczoraj rano w domu

nr. 118 przy ul. Antokolskiej wybuchł po-

żar, który zagražal całemu budynkowi.

Dzięki szybkiemu przybyciu straży pożar-

nej poažr ugaszono. (h) ;

— Nienotowana ilość wypadków od-

mrożenia uszu. W ciągu dnia wczorajszego

zanotowano najwięcej wypadków odmrożeń |

uszu. Do pogotowia ratunkowego zgiosilo

się 10 poszkodowanych osób.

Niezależnie od tego  Ubezpieczalnia

Społeczna udzieliła 8 osobom pomocy le-
karskiej i ambulans kolejowy '4 osobom.

Łącznie zanotowano 22 wypadki odmrożeń

USZU.

 
Jesto rekordowa ilość odmrożeń, w

ciągu jednego dnia w Wilnie, (h)

Stronnictwo Narodowe
ZARZĄD OKRĘGOWY.

Rei, tegitrmaeziny Okręgu Wileń-
skiego S$. N. zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
leży zamienić na nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół.

| W Wilnie wymiana odbywa się
' codziennie w lokalach Mostowa 1 i
Solianiska 30.

| Cena legitymacyj normalna 1 zi,
dla bezrobotnych 50 gr.

! ŚRÓDMIEŚCIE.
W dniu 31 bm, o godz. 12.30 od-

jbędzie się zebranie członków w lo-
kalu przy ul. Mostowej 1.

Młod. Wszechnolska|
ZWIĄZŁK AKADEMICKI U. 5. В.
W dniu 31 bm. w niedzielę o

godz. 17 w lokalu przy ul. Wielkiej
24 m. 3 odbędzie się zebranie ple-
narne członków M. W. Obecność
obowiązkowa. Przy wejściu oka-
zać legitymację.

Praca Polska
ZW. ZAW. PRAC. PRZEMYSŁU

SKÓRZANEGO,
W dniu 1 lutego br. w poniedzia-

łek o godz. 19 w lokalu przy ul. Mo-
| stowej 1 ie się zebranie
|członkowskie, na którym. zostanie
| wygłoszony referat „O mechanizacji
| wytwórczości obuwia” i będą omó-
j wione sprawy spółdzielni.

 

 

 

Kupując u chrześcijan
- nałskuteczniej-

' zwalczasz berobocie



 
 

MARS | Dziś premiera. Potężny flim po'ski

 

 Teatr I muzykai
|
j — Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

t!  
   

   
  
  

    

 

DZ
> ;

э ė š w niedzielę o godz. 4.15 po cenach propa”

DOCZ. 0 12-e]
= ras2n Г WÓT jgandowych „Tempo 120“.

83 E : i MWieczorėm o godz. 8.15 powtórzenie

°ч “ Nowe postacie w pol-
sztuki Wł. odora pt. „Tajemnica lekarska”°

wg. opery Stanisława Moniuszki "2 pp.: Niedźwiecką, Ściborową, Staszew-

/ skim i Szymańskim lac ów:

w rol. gł. Ćwiklińska, Grossówna, Conti, Orwid, Sielański I inni šau i. Sa ak
° 28 Sądząc z przyjęcią wczoraj-

szej premiery nowy utwór Fodora zagości

! dłażej na repertuarze teatru.

| —- Teatr Muzyczny „Lutnia* — Tydzień

Propagandy Teatru, — Dziś Teatr „Lutnia”

czynny będzie trzykrotnie: O godz. 4-ej ko-

media muzyczna „Całus i nic więcej”.

O godz. 8-ej min. 15 „Przygoda wGrand-

Hotelu* z Zofią Lubiczówną.

— Ostatni występ Baletu Wiedeńskiego.

Dziś o godz. 10-ej min. 45 wiecz. słyany

Balet Wiedeński wystąpi po raz drugi i

4 ostatni.

— Wieczór Jana Straussa. — W środę

Jan Strauss, znakomity kompozytor i dyry-

gent wiedeński poprowadzi orkiestrę sym-

foniczną.

` 2

Z za kotar studio
Z WILNA NA CAŁĄ POLSKĘ.

W niedzielę, o godz. 12,03, z Wielkiego

Studia Rozgłośni Wileńskiej, zacznie się

$ transmisja poranku symfonicznego pod dyr.

H Czesława Lewickiego, Solistą będzie do-

skonały pianistą, uczeń Paderewskiego; p.

jemcii Brachocki, który, z towarzysze-

i

sie] kinematagratii

Po raz pierwszy narį najmlisi
na ekranie nasi radiogwiazdory

|SZCZEPKO

TONKO

„BĘDZIE LEPIEJ”
Piękny nadprogram: Cudownv dodatek p t.: „Opowieść zimowa”

i aktualia. Sala dobrze ogrzana

 

Nadprogram: Dodatek kolorowy i aktuzl a. Początek o godzinie 2-ej
Sala dobrze ogrzana.

 

Dziś Uroczysta Karnawalow
HELIOS| „/' Operetkafilmowa, ' :   
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eg, Tolą MANKIE VIICZOW KMac Donad 0 ą MA KI wi Z a w
! 1najpopularniejszym zmastem A ;ZAECZY RISK I M.

Niewidziana w fiimie polskim wystawa, Rewia toalet.

Urok niezapomnianych meiodyj. Nad;program: Atraxcia kolorowa

I aktualia. Sala dobrze oprzana   TRE niem orkiestry, wykona Koncert fortepia-

nowy d-moll Mozarta.

PODZEMIA WENECKIE.

    Sites: wi mei 0ооа

: T "66 į Dziś (niedz. 31. 1.) ostatni dzień wykwintnego programu rewlo-

„NOWOŚCI į wego p. t. „łego Królewska Niość" Jutro (pon. 1. li) sen-

sacyjna, arcywesoła plotka karnawałowa, która jest żartem — wszystkich bawi nikogo Fragmenty arcydzieła Zygmunta kia:

me dotyka rewia w ec cz: „W it N D P 2 B 5 A Z E M“ inakiego, w układzie radiowym prof. Kon-

    

  
  

 

  
   

  

 

CASINO| „TYLKORAZ KOCHAŁAĆ
ma Pocz. o Z-ej Sala dobrze ogrzana i 17 obrazach p+.

1 2 3

JUTRO PREMIERA
W. świetnymS kankina częściowo zmienionego zespołu z czarującą wodewilistką Lu- rada Górskiego, usłyszą radiosłuchacze са-

|] sią Waskowską; a: wolski i EA oraz Balstem Banio na lej Polski w poniedzialek I lutego,o g. 21,00:

* czele. Najweselsze przeboje sketchowe rozmac tańca, czar młodości. Piękna nowa , :

wystawa. "Szczegóły w afiszach. Sala dobrze ogrzana. Codziennie 2 seanse 6.30 i 9.15, į POGADANKI REGIONALNE,Czarodziejski film stworzcny tańcem, muzyką i dowcipem

7 Prof. Bogumił Jasinowski, znany badacż
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: : A leczy i goi ranki powstałe od od- 10—1 , 468 R ы nie Polski, o Pólesiu mówić będziep. Zo-

= :
e Węgiel opałowy fia K. Lipkowska.

A oną rdza Iran jakości do-, STRZAL NA POKLADZIE“

й $ PRACA $ starcza do mieszkań w, ” А AD. =
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PRZY į Dnia 31 stycznia, t. j. w niedzielę, b

ROIDACR i RZĄDCA. dzieiczy Syndykat godz. 16.20 nadaje Teatr Wyobraźni pre-

, „administrator kawa- Roiniczy mierę komedii Pawła Hansena p. t. „Strzał

LODOWA iler w średnim wieku w Wilnie,. ul. Zawalnapna pokładzie”.
| Na wielkim, transoceanicznym parowcu

2

= 4TIT: Idobry| organizator, | Ar. 9, tel. 323.
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takie sprzedaje dobrze Wilnu xnany | HILNO, rckienicza 5. |Tartaki 19*MR. > (Rot] kresie gimnazjum fz AAkak 9 odzież, bieliznę, s dla szkół. 11.30: Śpiewajmy piosenti, aud,

: akis eks: Ciasnej) tel. 35 i niem.). Specj. — Nr. 2 m. 28 Jaaa suwie 1 poście! dl:|dla dzieci. 12.03: Muzyka operowa (płyty).
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