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Aresztowania narodowców |
(Teleivnem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 16.11. Dziś aresz-
towano 8 oenerowców z tak zwanej

grupy „Jutra“ (bepistów).
Dokonano tež rewizji u adwoka-

Wszechpolski Akad.
(Telefonem od własnego korespondenta). į

WARSZAWA 16.IL. Minister о-
światy zatwierdził statut Między-

wszechnicowego Akadem. Związku
Sportowego (A. Z. S.), jako jedyny ,

poczem adwokata

do

dwie godziny,

Rościszewskiego odprowadzono

urzędu śledczego.

Związek Sportowy

wyjątek od ogólnych przepisów ze

względu na wyłącznie sportowy! cha-

„1akter tej organizacji.

0 sprzedaż „Wspólnoty Interesów"
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 1611. Do grupy
przemysłowców, zorganizowanej w

Centr. Związku Przemysłu Polskiego
(Lewiatan), zwrócono się z propo-
zycją, aby nabyli za 80 milionów

przedsiębiorstwa złożone w t. zw.
„Wspólnocie Interesów" .na Śląsku.

Podobno zainteresowani przemy-

słowcy zbadali „Wspólnotę  Intere-

do przekonania, iż

można przedsiębiorstwa te dopro-

wadzić do stanu opłacalności, jeśli

się poświęci 150 mil. zł. na inwesty-

cje. Mimo to jednak gotowi byliby

nabyć ,„Wspólnotę Inter.*, o ile rząd.

zapewniłby, opłacalność  przedsię-

biorstwa.

sów* i doszli
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Budżet ministerstow sprawiedliwości
ta Rościszewskiego. Rewizja trwała Sprawy Doboszyńskiego, Parylewiczowej, fundacji JakóbaPotockiego

WARSZAWA 16.ll. Na wczoraj-
szym posiedzeniu Sejmu obradowa-
no nad budżetem ministerstwa spra-
wiedliwości. W dyskusji zabierało
głos kilkunastu mówców, którzy po-
ruszali najrozmaitsze tematy. Mię-
dzy innymi kilku mówców omawia-
ło sprawę fundacji Jakėba Potoc-
kiego. Pos. Dzieduszycki mówił o
notariuszu, który zbyt wysoko *

oszacował wartość majątku J. Po-
tockiego. Cała praca była tenden-

| cyjnie inspirowana przeciw wyko-
nawcom testamentu, W: rozmowie z
bratem jednego z wykonawców  te-
stamentu ów notariusz miał oświad-
czyć, iż nie on jest inspiratorem ar-
tykułów w prasie. Inspiruje prasę
sędzia śledczy, który z polecenia
min. sprawiedliwości prowadzi w
tej sprawie dochodzenia. Na
kończenie rozmowy notariusz zako-
munikował, że mu wiadomo, iż łącz-
nie z tym dochodzeniem jest nawet
zamierzone aresztowanie wykonaw-
ców lestamentu. Wydaje się rzeczą

zupelnie niemożliwą, żeby sędzia
śiesczy mógł inspirować prasę. J
żeli rzeczywiście tak było, nie wąt-

 

za-.

pi, że ministerstwo wyciągnie z te-
go konsekwencje.

Wiceminister Sieczkowski udzie-
lił wyjaśnień,

Odpowiadając na pytanie, jak się
przedstawia sprawa Doboszyńskie-
$o, wiceminister oświadcza, że
śledztwo jest już ukończone, akta
są w ręku prokuratury Sądu Okrę-
gowego w Krakowie, która opraco-
wuje akt oskarżenia. Oczywiście
sprawa otrzyma swój bieg normalny.

Co do sprawy Parylewiczowej,
to jest ona jeszcze w toku śledztwa.
Przewidujemy, że akt oskarżenia,
który ze względu na bardzo obfity
materiał, liczący: ok. 30 tomów, nie
mógł być dotychczas przygotowany,
będzie wniesiony; mniej więcej w
kwietniu rb.
W sprawie fundacji Potockiego

śledztwo zostało powierzone sędzie-

mu do spraw szczególnej wagi, jed-
nemu z najlepszych sędziów i w
miarę tego, jak ustali on, że są ja-
kieś czyny karygodne, niewątpliwie
dalsze konsekwencje będą wyciąg-
nięte. Co się tyczy poruszonej w
przemówieniu posła Dzieduszyckie-
go osoby: notariusza, to wicemini-
ster podnosi, że działalność tego no-
tariusza była dwukrotnie oceniana:
raz przez władzę nadzorczą bezpo-
średnią, ' która  niedopatrzyła się
żadnego czynu, któryby  kwalifiko-
wał go ujemnie. Następnie toczyło
się nawet postępowanie  dyscypli-
narne przed właściwym sądem i
wówczas również nie dopatrzono się
żadnej winy. Pozostaje jeszcze kwe-
sia wygórowanego szacunku, Та
rzecz jest przedmiotem badania i
mówca nie może jeszcze w tej chwi-
li dać odpowiedzi.

 

|

| ,WARSZAWA, (GI. Dziś rano po-
ciągiem berlińskim przybył do War-
fszawy premier pruski gen. Herman
Goering, celem wzięcia udziału w
polowaniu reprezentacyjnym w Bia-

Е | lowiežy, na zaproszenie Pana Pre-r a
zydenta R. P.

| Panu premierowi Goeringowi to-

Dalsze sukcesy wojsk narodowych pod Madrytem

CITTA DEL VATICANO, 16. II.
Ojciec Święty czuje się z każdym

dniem lepiej. Zdaniem lekarzy, Pa-
pież jest już obecnie w stanie rekon-
walescencji. Stan serca i oddychanie
jest zupełnie normalne. Bóle w no-
$ach całkowicie ustąpiły, Lekarze
żywią nadzieje, że wkrótce Papież
będzie mógł przystąpić do swych
zwykłych zajęć.

Z ZAGRANICY PŁYNIE BROŃ

PARYŻ, 16.11, „Echo de Paris"
donosi, że transportowiec holender-
ski „Dobesa“ opuścił Marsylię, uda-
jąc się do Alicante z ładunkiem 340
karabinów maszynowych, 20 samo-
chodów sanitarnych i znacznymi za-
pasami amunicji, Poza tym dwa iran-
cuskie samoloty typu „Devoitine“
odleciały z lotniska Montauban, uda-
jąc się do Hiszpanii. W Tuluzie o-
czekiwane jest przybycie większego
transportu aparatów, które rów-
nież są przeznaczone dla armii
rządowej w Hiszpanii. W pierwszym
tygodniu lutego 650 ochotników mia-
ło opuścić Perpignan, aby drogą na

Barcelonę i Walencję przedostać się
na front madrycki.

MADRYT ZOSTANIE WKRÓTCE
OTOCZONY.

SEVILLA, 16.11. Komunikat ra-
diowy gen. Queipo de Llano donosi:
W dniu wczorajszym nie doszło na
ironcie Jaramy do poważnych starć.
Oienzywa zostanie prawdopodobnie
na dwa do trzech dni powstrzymana,
do czasu wybudowania prowizorycz-
nych mostów. W każdym razie Ma-
dryt zostanie wkrótce ze wszystkich
stron otoczony. Sytuacja stolicy sta-
je się z każdą chwilą bardziej kry-
tyczną i opór jej nie może trwać dłu-
żej, jak kilka dni. Na ironcie połu-
dniowym nie zaszło nic nowego.
Organizacja prowincji Malagi postę-
puje szybko naprzód.

ROZBICIE MIĘDZYNARODOWEJ
KOLUMNY.

SALAMANKA, 16.II. Powstańcza
kwatera główna donosi: Na froncie
madryckim wojska nasze odparły
zdecydowanie kilka kontrataków
nieprzyjaciela. Brygada międzynaro-
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dowa zostala doszczętnie rozbita,
|den z jej batalionów dostał się

warzyszą: sekretarz stanu Koerne o-'
raz adiutanci p.p.: von Menthe i

je- | Scherping.
do.WARSZAWA 16.Il. Premier Goe-

niewoli. Wśród jeńców znajdują się [IDE zatrzymał się w przejeździe w
| kapitan, porucznik, 2 sierżantów i35
j angielskich żołnierzy. Na ironcie po-
|łudniowym zajęty wojska powstańcze
|ważne punkty strategiczne w pobli-
i:Motrilu.

| SYTUACJA POD MADRYTEM.
| PARYŻ, 16.I. Korespondent Ha-
jvasa z Talavera de la Reina (po stro-
nie powstańców) donosi: Pomimo do-
brej pogody, na ironcie madryckim
akcja zbrojna była bardzo ograniczo-
na. Położenie na południowo-zachód
od stolicy, jest bez zmiany. Wojska
powstańcze są naprzeciw Arganda.
Artyleria i lotnictwo powstańcze
bombardowały zaciekle skupienia
przeciwnika na północ i na południe
od odcinka walk przy drodze do
Walencji.

OBROŃCĄ MADRYTU ZOSTAŁ
WYZNACZONY GEN. MIAJA.
MADRYT 16.11. Rząd hiszpański

wyznaczył generała Miaja naczel-
nym dowódcą obrony Madrytu. Gen.
Miaja znajduje się obecnie na odcin-
ku Jarama, Nominacja ta, w/g Hava-
sa, zapewnić ma koordynację dzia-
łań wszystkich wojsk, zaangażowa-
nych w obronie stolicy.

JA i

Nagroda dziennikarska
za wygwizdanie

Ai
L

arszawie i zamieszkał w ambasa-
dzie niemieckiej.

jPrzyjazd Goeringa do Warszawy
Przed południem premier Goe-

ring udał się w towarzystwie amba-
sadora Moltkego na Zamek, gdzie
wpisał się do księgi audiencjonalnej,
poczym złożył wizyty p. premierowi
gen. Siawoj-Skladkowskiemu i pod-
sekretarzowi. stanu w M. S. Z. p.
Szembekowi, którzy go rewizyto-
wali Wiceminister Szembek wydał
na cześć gościa niemieckiego śnia-
danie.

W. godzinach po południowych
przyjął premjera Goeringa marsza-
łelk Śmigły Rydz.

| owe zbrojenia angielskie
ędą kosztować 5 miliardów funtów

LONDYN 16.11. Dziś wieczorem
nastąpiło ogłoszenie księgi parla-
mentarnej, w której rząd uzasadnia
potrzebę wydatków na zbrojenia i
daje pewien program tych zbrojeń.

Enuncjacja rządowa podkreśla,
że nie jest rzeczą możliwą przesą-
dzać już dziś, do jakiej wysokości
dojdą wydatki na zbrojenia, albo-
wiem, zależy to od sytuacji między-
narodowej i od zbrojeń, podejmowa-
nych w innych krajach. Rząd uważa
(jednak za możliwe, że w ciągu naj-
bliższych pięciu lat wydatki na zbro
jenia osiągną sumę półtora miliarda
tuntów szterlingów. Rząd przewidu-
je, że największa część tych wydat-
ków przypadnie na zbrojenia w cią-
$u okresu najbliższych dwóch lub
trzech lat.

Program zbrojeń przejwiduje m.
in. w dziedzinie morskiej budowę w

|

TOKIO 16.11. Jak donosi Reuter
Japonii grozi nowa burza polityczna.

roku budżetowym 1937/38 trzech
wielkich pancerników bojowych i
dwóch nowych lotniskowców, nie li-
cząc pomniejszych uzupełnień, u-
doskonalenia doków i baz morskich
oraz powiększenia personelu. W
dziedzinie armii lądowej rząd zamie-

rza utworzyć dwa nowe bataliony
czołgów i przeprowadzić dalszą
modernizację armii w sensie więk-
szego jej zmechanizowania. W. dzie-
dzinie lotnictwa rząd projektuje
znaczne zwiększenie liczby samolo-
tów zarówno w linii bojowej, jalk i
w rezerwie, ale liczby w tej mierze
nie są jeszcze ustalone. Rząd przy-
stąpi także do zbudowania zarówno
w Anglii, jak i w innych częściach
imperium — nowych lotnisk oraz 75

; specjalnych stacyj ćwiczebnych dla
armii lotniczej. Wojska lotnicze,
które obecnie liczą 50 tys. ludzi, u-
legną znacznemu powiększeniu.

Nowy zatarg w Japonii
dobrze poinformowani sądzą, iż
armia ponawia swe żądanie rozwią-Sytuacja na fron-

cie południowym

w Hiszpanii

Negusa ..
MEDIOLAN 16.11. Od trzech lat

przyznana jest w Mediolanie nagro-
da literacka „Cavera” za najlepsze
dzieło dziennikarza włoskiego lub
za „czyn przynoszący chlubę zawo-
dowi dziennikarskiemu.

| Za czyn taki sąd nagrody uznał
głośne swego czasu wygwizdanie

.. wchodzącego na posiedzenie Ligi

MMI2: Spa

W. dniu dzisiejszym po interpela- zania sejmu, chyba že partie poli-
cjach w sejmie przeciwko armii,od- | tyczne zmadyfikują swą taktykę.
była się dłuższa konferencja mini- | Przewódcy polityczni są przekonani,
stra wojny, jego zastępcy i a> stronnictwa ożywione są uczu-
ców wojskowych.  Obesrwatorowie|ciami antywojskowymi.

Poseł Szeba opuszcza Rumunię
PARYŻ, 16.11. Havas donosi z Bu-

karesztu: Jan Szeba, poseł Czecho-
słowacji w Bukareszcie, autor książ-
ki „Rosja i Mała Ententa w polityce
światowej”, która była przedmiotem

interepelacji w parlamencie rumuń-
skim, zawiadomił rząd rumuński, że
prosił rząd czechosłowacki o odwo-
łanie go do Pragi. Opuszcza on pla-
'cówkę natychmiast. A

włoskich dziennikarzy. Sąd przyznał
sprawcom tego zajścia tegoroczną
nagrodę w sumie 2500 lirów.
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$kutki rządów socjalistycznych

Premier Blum przemawiał w so-

botę wieczorem przez radio, poświę-

cając swe przemówienie sprawieu- |

rzędników państwowyjch. Blum tłu-

maczył urzędnikom, dlaczego ich po-

stulaty o podwyżkę uposażenia na

razie jeszcze uwzględnione być nie

mogą. Premier uznaje, że żądania

urzędników są uzasadnione, ponie-

waż koszty utrzymania w ostatnim

cierpią właśnie urzędnicy, mający

mie zmienione dochody.

Mimo to jednak, zagadnienie za-

spokojenia postulatów urzędniczych

musi być chwilowo usunięte na ubo-

cze, wobec tego, że przed rządem

stoją w tej chwili zadania ważniejsze

i pilniejsze. Rząd — mówił p. Blum

—— nie może zaniedbać swego dzieła

odbudowy gospodarczej kraju, które

czasie wzrosły, na czym szczególnie prowadzi z aprobatą większości na-

  

PARYŻ, 16.11. „Echo de Paris"

poświęca artykuł stanowi liczebne-

mu: iloty francuskiej.

W. chwili obecnej — jak stwierdza

dziennik — siły morskie Francji

dzielą się na 3 eskadry: atlantycką,

śródziemnomorską i eskadrę kolo-

nialną,
Eskadra atlantycka składa się o-

becnie z następujących jednostek: 3

okrętów liniowych, 1 lotniskowca,

3 eskadr hydroplanóf, 1 krążowni-

ka, 7 kontrtorpedowców, 12 torpe-

dowców, 1 flotylli łodzi podwodnych

oraz następujących jednostek uzu-

pełniających: 1 pancernika, 3 kontr-

torpedowców i 7 torpedowców.

Eskadra śródziemnomorska skła-

da się z: 7 krążowników, 1 eskadry

lotniczej, 1 transportowca hydropla-

nów z eskadrą lotniczą, 11 kontrtor-

pedowcow, 1 flotylli łodzi podwod-

nych oraz następujących jednostek

uzupełniających: 3 krążowników, 4

Francja miała wysłać
by położyć kres

LONDYN, 16.11. Prasa angielska

wyraża zadowolenie, że nareszcie,

po 2-miesięcznej dyskusji, wejdzie w

życie w nocy z 20 na 21 b. m. zakaz

udawania się ochotników do Hiszpa-

nii. Oczekiwane jest również wpro-

wadzenie w życie, niezależnie od

stanowiska Portugalii, w nocy z 5 na

na 6 marca projektu kontroli, Prasa
przypisuje główną zasługę tak po- |

muyślnego załatwienia sprawy Fran-

cji, twierdząc, że delegat francuski

na podkomitet, ambasador Corbin,

Liczebność floty francuskiej |
kontroporpedowców, 7 torpedow-

ców oraz dywizji szkolnej, złożonej

z 2 okrętów liniowych starych, 2 krą-

żowników 2-ej klasy i 3 kontrtorpe-

dowców. >

Poza tym są jeszcze: siły morskie,

złożone przeważnie z eskadr lotni-

czych i łodzi podwodnych, przezna-

czone do obrony portów i okręgów.

Są one stacjonowane w Brest, Cher-

burgu, Tulonie i Bizercie.

Siły, stacjonowane w koloniach,

składają się z 1 krążownika, 4 awizo

w Indochinach, na Dalekim Wscho-

dzie i na rzekach chińskich, kilku

awizo, znajdujących się na Oceanie

Spokojnym, Indyjskim iAtlantyckim

i morzu Północnym, 1 krążownika

Francuskiej Oceanii.
W r. 1936 marynarka irancuska li-

czyła 63.140 żołnierzy. Liczba ta ma

się powiększyć w ciągu b. r. o: 3750 marynarzy.

2 dywizje do Hiszpanii
wojnie domowej
który powrócił wczoraj ze świeżymi

|instrukcjami z Paryża, zajął stano-

wisko ultimatywne, domagając się

natychmiastowego załatwienia em-

barga na ochotników i nie odkłada-

dania wprowadzenia w życie planu

kontroli z racji Portugalii.
„Morning Post' twiefdzi nawet,

że gdyby inne mocarstwa fie zgodzi-

|łysię zaniechać interwencji,t oFran-

|cja zdecydowana była by wysłać do
(Hiszpanii 2 dywizje, aby położyć

kres wojnie domowej.

Dalsze aresztowania „wrogów narodu''
w Rosji Sowieckiej

Moskwa, 16.11. Wiceprzewodniczą-

cy kijowskiej rady miejskiej Pietru-

szewski, który przez 13 lat pozosta:

wał na tym samym stanowisku, zo-|

stał zwolniony za przynależność do

opozycji.  „Izwiestia” w artykule

wstępnym wyrażają zdziwienie, że

dopiero po 13-tu latach wykryto na

tym stanowisku „wroga narodu”, Z

tych safiych powodów został zwol-

niony również przewodniczący rady:

rady miejskiej w Charkowie Bogucki.

Jak donoszą, „lzwiestia” nie tyl- dowych przeprowadzono sekcję zwłok śp.”

ko charkowska i kijowska rada miej-

ska były zaśmiecone „wrogami naro*

du”, lecz również zaśmiecone są i ra-

dy miejskie szeregu innych miast.

Liczne wykrywania i usuwanie w

ostatnich czasach zwolenników: opo-

zycji z zajmowanych stanowisk, po-

ciągają za sobą oczywiście areszto-

wania. Jaka jest liczba aresztowań,

ustalić nie sposób, gdyż nie ma po

temu żadnych danych oficjalnych.

Nowe strajki w Stanach Zjednoczonych
NOWY JORK 15.11. Dn. 15 b. m.

75 tys. robotników powróciło do

pracy w fabrkach General Motors w

Flint (stan Michigan), dla zapewnie-

nie spokoju w Flint i w Anderson

(St. Indiana) pozostawiono nieco

gwardii narodowej, lecz nigdzie żad-

Obecnie ruch strajkowy ogarnia

przemysł pończoszniczy. W, 20-tu ia-

bryikach zastrajkowało 12 tys. ro-

botników. Długotrwały strajk w fa-

bryce włókienniczej w Wyoming

Pensylwania) ma zakończyć się la-
da dzień,

  

szkolnego i 1 eskadry lotniczejs.

nego zakłócenia spokoju nie było.

PpLi ООМЙ ЕЕКо

1607 MOTOROWA NA MIELIZNIE,

 

Złoto”ucieka z Francji. Drożyzna rośnie
rodu już od 8 miesięcy. Jest zrozu-

miałe, że w pierszym eiapiei tej od-

budowy równowaga osiągnięta być

może, gdyby zaś w tej chwili pod-

wyższyć uposażenie urzędników, to

budżet państwa stałby się do tego

stopnia aelicytowy, iżby kredyt pu-

bliczny musiał się załamać. Tymcza-

sem rząd z tEgo właśnie kredytu zre-
zygnować nie może, chcąc dzieło

'swe doprowadzić do szczęśliwegò

| końca.
Gospodarstwo prywatne potrze-

buje obecnie kapitałów, aby móc u-

zupełnić zapasy w surowcach i to-

warach. Było to szkodliwe; gdybyj w |

tym momencie nacisk fiskalny na

gospodarstwo prywatne się wzmógł.

Po wejściu w życie nowych-ustaw so

cjalnych i po przeprowadzeniu de-

waluacji, gospodarstwo prywatne

znajduje się w stanie rekonwalescen-

cji i potrzebuje wytchnienia. Z tego

powocu urzędnicy państwowi winni

cierpliwie przeczekać, aż wywiezio-

ne za granicę i pochowane w zaka-

markach kapitały wrócą znów w o-

bieg. Premier oblicza, że ogólna

kwota tych wycofanych z życia g0-

spodarczego wzgl. wyjwiezionych za

granicę kapitałów francuskich, jest

trzykrotnie wyższa, od całego: tego-

rocznego deficytu budżetowegoFran

cji, przekracza zatem 120miliardów

: franków.

)

Kronika telegraficzna
** Księżna eSi książę Bernard

dn. 16 bm. wyjechali samochodem z Wied-

nia do Zell am See, gdzie bawi królowa

Wilhelmina.

** Wczoraj przybyła do Cannes duńska

para królewska ze świtą.

** Dziennikarze fińscy na wypadek

wojny przydzieleni będą do wojskowej

służby informacyjnej. Przechedzić będą oni

już teraz specjalne kursy przygotowawcze.

** W Japonii, w prow. Iwate szaleje

burza śnieżna, Oliarą burzy padło około 20

domów mieszkalnych i 2 budynki szkolne.

55 osób utraciło życię.

** W Nowym Jorku aresztowano młodą

24-letnią kobietę Noxmę Parker, bandytkę,

która od wielu tygodni była postrachem

barów i restaurżcyj na peryferiach miasta.

** Na wysokości Helu rybacy zauważyli

gatunek delfinów, t. zw. morświnie, które

zwykle pojawiają się na polskich wodach

terytorialnych ma: wiosnę. Pojawienie się

 
gdyż byłoby dowodem, że mrozów już Mie

będzie.

3 * Da, 15 bm. na zarządzenie władz są-

Grzeszolskiėgo:

‚ :

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

W PARYŻU W CYFRACH.
: Na' wszystkich odcinkach przygotowań

do Wystawy, która odbędzie się w roku

bieżącym w Paryżu (maj—listopad), wre in-

tensywna praca. 5000 robotników, zatru-

dnionych jest przy robotach ziemnych ibu-

dowłanych, Komisarjat Wystawy otrzymał

ma' prowadzenie robót kredyt w wysokości

654 milionów franków, w czym: 376 milio-

nów od' Zarządu Paryża, a 278 od rządu.

Teteity wystawy obejmują około 100

hektarów. Ciągną się one na przestrzeni

3 i pół km. wzdłuż brzegów Sekwany oraz

1,1 km. od' Trocadėro do Ecole Militaire.

Wystawa posiadać będzie 38' wejśći

; obsługiwana będzie poza tym przez 14 sta-

cji kołei podzieińnej.

Prócz budyńków monumentalnych wy-

stawa obejmie 50 pawilonėw zagrańicznych,

160 przemysłowych oraz kilkadziesiąt roz-

maitych koncesji.

Ilość szkół polskich
na Litwie

Według sprawozdania polskiego
tow. oświatowego „Pochodnia”, w

dn. 1 stycznia 1937 r. w Litwie czyn-

nych było zaledwie 11 szkół pol-

skich, zatrudniających ogółem 14 na-

uczycieli. Liczba dzieci wynosiła318,
w tym 145 chłopców a 173 dziewczy-

nek. Największą frekwencję wyka-

zują szkoły polskie w Kownie i w

Poniewieżu.

 

 

Litwini nie chcieli grać
hymnu polskiego
Wezoraj litwini wileńscy obcho-

dzili 15-rocznicę odzyskania przez
Litwę niepodległości. Ponieważ or-
ganizatorowie  cbchodw odmówili
grania podczas uroczystości hymnu 

Fale Mississipi cołnęły się,pozostało wiele łodzi na suchym gruncie, ja

to widać na zdjęciu. 3
polskiego, władze zabroniły: im grać
hymn państwowy litewski, (m) 

=

 

WYSTAWA ŚWIATOWA W RZYMIE W 1941 R.
Komisarz Światowej Wystawy w

Rzymie w roku 1941 udzielił zbioro-

wego wywiadu prasie, komunikując

szczegóły, dotyczące projektowanej

wystawy.

Wystawa — zgodnie z wolą Mius-

soliniego, ma być syntezą cywilizacji

italskiej i jej wpływów w świecie o-

raz sił twórczych ducha ludzkiego.

Wystawa zajmie tereny między Rzy-

mem a wybrzeżem morskim a to w

związku z dążeniem metropolii do

rozbudowy w kierunku morza. Z te-

$o powodu budynki wystawowe bę-

, dą specjalnie dla celów wystawy

trwałe. Zbudowane zostaną nowa

| drogi, specjalnie dla celów wystawy.

uruchomione będą liczne środki trans

portowe, łączące tereny wystawowe

|
\

Arlysta malarz Arturo Gatti w

Loreto, znany twórca fresków kap-

licy polskiej w Bazylice loretańskiej

ukończył obecnie monumentalny

fresk, przedstawiający bitwę pod

Warszawą 13 sierpnia 1920 r.

Dzieło to wraz z poprzednio prze-

zeń wykonanym freskiem, ilustrują-

cym. bitwę pod Wiedniem i zwycię-

stwo króla Jana Sobieskiego nad Tur

kami stanowi wizję artystyczną daw

nej i odrodzonej Polski, jako przed-

murza chrześcijaństwa.

Artystki 
W tych dniach w muzeum Jeu

de Paume w Paryżu otwarta została

wielka międzynarodowa wystawa

prac kobiet - artystek z 15 krajów
europejskich p. n. „Les femmes arti-

stes d'Europe'.

Wystawa zgromadziła prace naj-

wybitniejszych artystek  wspėlczes-

nej. Francji, Angłii, Belgii, Finlandii,

Holadii, Węgier, Włoch, Norwegii,

Rumunii, Rosji (emigr.), Szwecji,

„Szwajcarii, Czechosłowacji,  Jugo-
„slawii i Polski.

Ogółem zgromadzono na wysta-

|| poIECKOPOLSKIE. POLSKIEJ
' U Z NA SZKOŁY POLSKIE ZA

morświń obecnie jest żywo komentowane,|
t

W. dniach 18i 19 bm. odbędzie

się w Wilnie! zjazd przedstawicieli

miast województw wschodnich. W

zjeździe wezmą udział przedstawi-

ciele 28 miast (prezydenci, bur-

mistrze i członkowie zarządów lulo

rad miejskich).

Wczoraj funkcjonarjusze Korpu-

st Ochrony Pogranicza wykryli” w

rejonie Miejszagoły na pograniczu

polsko-litewskim olbrzymią aferę

przemyłtniczą. Jak zdołano ustalić,

banda, składająca się z blisko 50 o-

sób, przemycała z Litwy na teren

Polski różne artykuły, jak pieprz i

 

Olbrzymia „afera
jna pograniczu polsko-litewskim

z miastem. Rozszerzone zostaną dro-

gi i szosy już istniejące oraz zbudo-

wana będzie nowa autostrada, pro-

wadząca od placu Weneckiego w

Rzymie do Castel Fusano nad wy-

brzeżem morskim. Autostrada, która

otrzyma nazwę Drogi Cesarskiej, bę-

dzie miała 27 km długości i 30—40

m szerokości. Poza tym podwojona

zostanie ilość linij kolejowych, łą-

czących Rzym z wybrzeżem. Dwo-

rzec Centralny w Rzymie ulegnie

gruntownej przebudowie, rozszerzo-

ne też będą dworce drugorzędne.

Na wybrzeżu w Ostii zbudowany zo-
ianie koło portu lotniczego Littorio

nowy: dworzec kolejowy. zczególną

troską otoczona będzie sprawa

| dowy nowych hoteli i domów nocle-

- gowych.

'Fresk włoski przedstawiający „rok 1920"
Kompozycja malarska Gattiego o

rozmiarach 4 metrów wysokości i 7

in. szerokości przedstawia bój pod

Kadzyminem.
Prasa włoska zamieszcza obszer-

ue artykuły poświęcone Ireskom

kaplicy polskiej w Loreto, podno-

sząc przy okazji dziejową donio-

słość bitwy warszawskiej. Równo-
cześnie dzienniki przypominają, iż

Pius XI dzięki swemu pobytowi w

stolicy. Polski w krytycznych dniach

sierpniowych, zyskał sobie szczegó!-

ną wdzięczność Odrodzonej Polski.

polskie na wystawie
sztuki kobiet w Paryżu

wie prace ponad 400 artystek euro-

pejskich. Reprezentowane są wszyst

kie działy sztuki czystej i zdobni-
czej.

Dział polski, który przedstawia

się dość okazale, zawiera malar-

stwo, rzeźbę, grafikę, rysunki, pa-

stele i akwarele 44 artystek, repre-

zentujących wszystkie _ kierunki

współczesnej sztuki polskiej, z o-

gromną przewagą pokolenia naj-

młodszego, wychowanek  warszaw-

skiej i krakowskiej Akademii Sztuk

Pięknych.

   

Zjazd przedstawicieli miast
województw wschodnich w wilnie

Zjazd będzie obradował w Auli

Kolumnowej Uniwersytetu Stefana

Batorego w Wilnie.
Po zakończeniu obrad uczestnicy!

zjazdu zwiedzą urządzenia miejskie

m. Wilna, roboty drogowe, budowia-

ne, ziemne, elektrownię, betoniar-

nię i składy.

przemytnicza

tytoń litewski oraz bydło. W aferę
jest zamieszanych blisko 10 kupców

żydowskich.
Zdemaskowana banda miała swo-

ją centralę w Kownie i cieszyła się

poparciem litewskiego rządu, który

ułatwiał jej „pracę” na pograniczu

na terenie litewskim. (m)

SŁOŃCE GÓRSKIE LECZY.

 
|

Kąpiele słoneczne w słońcu zim owem, na trasie jednego z hoteli
alpejskich,  
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POSTAWA WSI
Zjazd przedstawicieli pracy naro-

dowej na wsi, zwołany w ubiegłą
niedzielę przez Stronnictwo Narodo-

we „nie tylko zamanifestował siłę na-

szego ruchu, ale ujawnił, ponadto,

prawdziwą postawą polskiej ludności
wiejskiej.

Postawa ta jest zasadniczo różna

Od wyrazu, jaki usiłują jej nadać gru-

Py polityczne, sterujące już to pod

znakiem sanacyjnym, już to pod ban-

derąklasowo - demokratyczną.

| Chłop niewiele ma wspólnego z. ich
hasłami i programami. Dojrzał on już
na tyle, że rozumie jasno swoją rolę

"w życiu narodu i wie, że naczelnym

jego dążeniem powinna być moc i
wielkość Polski.

- Zrozumiawszy, masowo przystępu-

je do ruchu narodowego, staje się

główną tego ruchu pods'awą, walczy

w jego szeregach o polskie państwo

narodowe.

"Wystarczy przyjrzeć się „geogra-
politycznej" wsi, aby zdać sobie  

sprawę ze słuszności tego twierdze-

nia.

: _"5&1&262 inaczėj przedstawialoby się

položenie Polski, gdyby nie wplywy

ruchu narodowego na wsi? Przelud-
niiona, zbiedzona wieś, poddana dzia-
łaniu panujących dziś u nas stosun-

ków politycznych, szarpana przez a-
gitację wywrotową, stałaby się tere-

nęm olbrzymich wstrząsów anar-
chicznych, któreby zachwiały pań-
stwem i mogłyby podkopać niezależ-
ny byt polityczny narodu.

*Jeślido tego nie przyszło, zawdzię-
czamy to ruchowi narodowemu, któ-

ry zorganizował twórcze siły wsi
polskiej, uświadomił je politycznie,
skierował ku celom pozytywnym. Ich
energia nie rozproszyła się, ale zosta-
ła obrócona na pożytek narodu, ku
budowie polskiego państwa narodo-
wego.
Kto "usię'_ przysłuchiwał głosóm

przedstawicieli wsi na zjeździe nie-

dzielnym, ten musiał być uderzony
dojrzałością sądów oraz zupełnym
niemal pominięciem przez nich spraw
bezpośrednio związanych z ciężkim

losem bytowania chłopskiego.

Zajmowała ich przede wszystkim
Polska, jej potrzeby, niebezpieczen-
stwa, jakie jej grożą i konieczność

wywalczenia dla niej lepszej przy-

szłości. To były głosy dojrzałych oby-
wateli, dla których sprawa ogólno-
narodowa jest nieskończenie waż-

niejsza i donioślejsza, niż najbardziej

uzasadnione potrzeby własnego śŚci--
ślejszego środowiska .

Zjazd przedstawicieli pracy naro-
dowej na wsi był bardzo ważny
jeszcze i z tego względu, że wieś jest

obecnie terenem szczególnie wytężo-
nej roboty komunistycznej. Kierow-

nicy spisku komunistycznego zrozu-

mieli, że w kraju o takiej strukturze
jak Polska, wywołanie przewrotu ko-

"munistycznego jest niemożliwe bez
uprzedniego zanarchizowania wsi.

5"Dlatego też na ten teren skierowa-

ne są ich wysiłki. Na tym terenie od-

czuwa się największe nasilenie ich
„ podziemnej akcji.

W tym stanie rzeczy postawa Iu-

dności wiejskiej stanowi czynnik bar-
dzo ważny, od którego w dużym sto-

pniu. zależy przyszłość narodu i pań-
stwa.

iZiazd wykazal, že postawa ta nie
sprzyja zamiarom komunistów. Do-
wiódł on, że masowy udział ludności

„wiejskiej w ruchu narodowym „daje

*ręsojmię wytworzen*a w Polsce wie|-

kiej, zorganizowanej siły, zdolnej do

osłonięcia jej przed próbami rozkła-

"du"iwystarczającej do zorganizowa-

nia państwa na zasadach narodo-
wych. |

a  
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POLSKA NA ZAKRĘCIE
Streszczenie przemówienia red. St Sachy wyg'*oszonego na zjeździe

działaczy wiesk ch Str. Nar.
Wszystkie ośrodki myślenia i działania

politycznego w Polsce mają zgodną świa-
domość tego, że Polska znajduje się na
ważnym zakręcie drogi, prowadzącej w
nieznaną przyszłość. Ay
Powiedzmy odrazu, że to my, obóz na-

rodowy, jesteśmy sprawcami tego, że ta
świadomość zjawiła się "we wszystkich
myślących umysłach, budząc w jednych
niepokój i obawę, a w drugich nadzieję
i otuchę. '.
Przywrócenie politycznej rėwnowagi

byłoby stosunkowo łatwe i przejście
przez niebezpieczny zakręt. mogłoby się
odbyć gładko, gdyby trudności į prze-
szkody miały charakter tylko polityczny.
Położenie skomplikowało się ' jednak
przez to, że zachwiała sie także dotych-
czasowa struktura gospodarcza naszego
kraju. ‚
Polska odrodzona odziedziczyła tę struk

turę po zaborcach. Trzeba wszakże
stwierdzić, że korzenie tej wadliwej
struktury gospodarczej tkwią w dawniej-
szej przeszłości.
Przypomnijmy sobie, że w dawnej Rze-

czypospolitej szłachta zaczęła mniej wię-
cej od połowy 16-go wieku ograniczać i
hamować rozwój polskiego mieszczań-
stwa, a równocześnie otwierała bramy
miast polsk'ch przed Żydami, którzy o-
panowali całkowicie handel, a obok tego
stworzyli lichwiarski system kredytowy,
wyniszczający nie tylko chłovów, ale
także ubożejącą szlachtę. Po utracie nie-
podległości rzady zaborcze n'e były przy-
chylne dla polskich placówek handlo-
wych i przemysłowych, utrudniając ich
tworzenie i rozwój. Na polskich ziemiach
powstawały w wieku 19-tym wielkie
przeds'ębiorstwa handlowe i przemysło-
we, lecz Polacy brali. mały udział
w budowie tych przedsiębiorstw. Były о-
ne twierdzami żywiołów ;i kapitałów ob-
cych, przeważnie żydowskich.
Ta struktura gospodarcza utrzymywała

się w Polsce odrodzonej w niezmienionej
postaci,  Zmieniałysię układy sił poli-
tycznych, zmieniały się rządy, zmieniały
się konstytucje — ale nie zmieniała się
ta niemoralna,szkodliwa, niepolska struk
tura gospodarcza: Naród polski, złożony
przeważnie z rolników, dźwigał na sobie
ciężar żydowskiego kandlu i cudzoziem-
skiego przemysłu.

Przyszedł jednak przełom! Oto ta po-
zornie odwieczna struktura gospodarcza

zaczęła.pękać. Zjawiły -się. nowe sły,
które zaczęły wbijaćsięklinem w obce
szeregi góspodarcze. Dzieła tego dokonał
obóz narodofby, który stał na straży
zdrowych instynktów narodowych nie
tylko w dziedzinie politycznej, ale także
w dziedzinie gospodarczej. W obozie na-
rodowym wychowali -się ci ponierzy,
którzy zaczęli w czyn wprowadzać zasa-
dę, mówiącą, że naród polski, zdobyw-
szy niepodległość polityczną, musi także
zdobyć niepodległość gospodarczą.

Bezpieczeństwo naszych granic, życie
naszych żołnierzy, przyszłość naszej kul-
tury narodowej — nie mogą zależeć od
obcych fabrykantów i kupców,

Handel i przemysł nie mogą być na
wieczne czasy em w rę-
kach obcoplemeńców i cudzoziemców.
Struktura gospodarcza polskiego narodu
musi być doprowadzona do stanu nor-
malnego; nasze kalectwo w tej dziedzi-
ne musj być jak najprędzej usunięte.
Te zasady, głoszone przez obóz naro-

dowy, znalazły w ostatnich latach pojęt-
nych i gorliwych wyzńmawców nie tylko w
miastach, ale także nawsi.Wieś polska
drgnęła! Chłop polski przeskóczył swo-
ją myślą i swoimi zainteresowaniami bra-
mę swojej zagrody i gminy.
Wyobraźmy sobie, cobysię stalo, gdv-

by polski rolnik (wielki, średni ; mały)
zaczął domagać się polskiego towaru,
wyprodukowanego w polskiej fabryce,
przez polskiego inżyniera i robotnika,
sprzedanego przez polskiego kupca!
Przecież byłaby to wielka rewolucja w
naszym kraju!-Ta rewolucja już się za-
czefa! PM
Mnożą się w całym kraju polskie pla-

cówki gospodarcze. Liczba ich idzie w
tysiące! Pękają okowy i pęta! Zdrowy
nurt prądu gospodarczego rwie naprzód!
Okupanci drżą ze strachu! Sypią wały,
budują zapory „organ'zują różne „fron-
ty”, ażeby powstrzymać rozpęd ideolodii
narodowej i rozrost narodowego ruchu
$ospodarcześo. ak: e

Co się stanienazakręcie, do którego
zbliża się cała Polska? My, obóz naro-
dowy. nie zatrzymamy się w marszu.
Polska otrzymała z rak naszych prżv-
wódców madrą, trałną i skuteczna poli-
tyke zagran'czną, która przywróciła na-
rodowi wolność i niepodległość ralitvcz-
„na — teraz z tych samych rak Polska
zaczyna przyjmować program polityki
wewnetrznei 'i gospodarczej. Kierunek
nasześa marszu prowadzi nrostą drogą
do wielkiej, narodowejPolski,
Obóz narodowy przyśnieszył pojawie-

nie się świadomości, że Polska znaiduje
się obecnie na zakręcie dzieiowym. Obóz
narodowy musi teraz wytężyć wszystkie

 

 

siły, aby przeprowadzić naród przez ten
zakręt na drogę właściwą i uchronić go
od wkroczenia na drogę błędną,
Na skrzyżowaniu dziejowych dróg sta-

nęli różni kusiciele.
Na lewym skrzydle kryją się Воти-

niści, którzy w Rosji i Hiszpani poka-
zali już, co umieją. Stoją niby osamot-
nieni, Rzeczywistość pokazuje jednak, że
ci najskrajniejsi synowie ideowi Marksa
zdołali przeniknąć do wnętrza wszyst-
kich t zw. „demokratycznych“  sos'a-
dów. Za tymi naród polski nie pójdzie.
Ale ci. kusiciele pracują w podz'em'ach.
Obok komunistów stoi sztab socjali-

stów. Między sztabowcami tej partii pa-
radują dumnie Żydzi: socjaliści to prze-
ciež ich armia, Na kongresie socialistycz-
nym w Radomiu ogłoszono hasło wojny
z polskimi narodowcami (faszystami!) w
obronie żydostwa. Braterstwo broni pol-
skich socjalistów i żydowskich nacjonal;-
stów poszło tak daleko. że główny organ
prasowy socjalistów „Robotnik” napisał
o ruchu narodowym:

— „Antysemityzm stał się poteż- |,
mym środkiem rozbrojenia mas ro-
botniczych i ludowych, w ich walce
o prz: lowę ustroju społeczńedo.

Skłócić miedzy: soba -i rzurić na
siębie do walki bratobóiczej [M ro-
botników polskich i żydowskich —
oto cel, przyświecający antysem 'c-
kim podszczuwaczom ". 4

Socjaliści nie chcą walczyć z żydo-
stwem. Twierdzą, że byłaby to walka
„bratobójcza”. Ot znaleźli się „bracia”
Dodajmy, że nie chcą też walczyć z prze
myslowcami i kupcami żydowskimi. So-
cjaliści polscy, będąc rewolucjonistami
w innych dziedzinach, są zatwardziałymi
konserwatystami w dziedzinie żydow-
skiej. Pragną widocznie utrzymać na ża-
wsze Żydów. whandlu, w fabrykach i w
miastach. Zaufanie żydostwa do socjali-
stów jest pod tym względem tak wielkie,
że podczas wyborów w Łodzi posypały
się na listy socjalistyczne głosy wielkich
fabrykantów i burżuazji żydowskiej. „To
nasi najwierniejsi sprzymierzeńcy” —
mówią o socjalistach wszyscy Żydzi, —
Sztab socjalistyczny miał pierwotnie za-
miar zbudować „front ludowy” (t. zw.
Foikstront), oparty na komunistach, so-
cjalisiach i ludowcach. Ponieważ jednak
chłop polski z trudnością daiby się wcą-

! śnąć do jednego szeregu z komunista-
mi, — przeto czerwoni sztabowcy wysu-

nęli projekt. złagodzony w postaci „iron-
tu demokratycznego”, trzymając bramy
otwarte w stronę ugrupowań chłopskich,

Kuszenie chłopów do „frontu demo-
kratycznego" cdbywa się dyskretniej, niż
kuszenie socjalistów. Chłop nie chce wi-
dzieć na czele swoich organizacyj  Ży-
dów, dlatego na przywódców chłopskich
wysunięto garść ludzi, którzy zostali wy-
chowani w cieniu lóż masońskich, Na
kongresie ludowców mówiono wiele o ró-
żnychzagadnien ach, lecz rezolucję prze-
ciwżydowską schowano pod sukno,
Głosy prasy żydowskiej jasno uwypu-

klają, czym ma być ten  socjalistyczno-
ludowcowy „front demokratyczny”. W
pismach żydowskich czytamy takie zda-
nia:

— „Żydowski front demokratycz-
ny, samodzielny i niezależny, zor:en-
towany mus: na awangardzie de-
mokracji polskiej, na P.P.S....

, ienna jest uchwała PPS.
(kongres w Radomiu) o współpracy
ze Stronnictwem Ludowym...
„Radom w socjalistyczny)

jest dla. mas żydowskich... jedynym
jasnym punktem na zachmurzonym
widnokręgu polskiej rzeczywistości,
— jest po prostu... 'ет ог:еп!а-

SA GSier” ar: 2).
—„Sanacįja miała... stano-

wić wał ochronny przed antysemi-
tyzmem, i to miało Żydów obligować
do współudziału”,—

k („Ster”, nr. 1).
wskiemuij ży:

nie opłaca A łączność z obozem
sanacyjnym, który się rozpada, ('rze-

więc zmienić orieniację, Śyjcni-
ści... doszli do tej konkluzji, że trze-

się orienfować na „opozycję de-
mokratyczną”„.

(„Folkscajtung“ —
cyt. „N, Prz,” nr, 42).

— „Jeżeli... ją być K
lub najwažniejszą partią, która
przyjmie na siebie obronę praw ży-
dowskich, aR wap he-
gemonię naulic lowskiej'. —

6 Ementioo „N.Prze” nr, 7).
Przytoczyliśmy te głosy prasy żydow-

skiej „aby wykazać, jak wielkie nadzieje
rokuje żydostwu t. zw. „front demokra-
tyczny“ z Polską Partią Socjalistyczną
na czele!
Na skrzyżowaniu dróg stoj także sa-

nacja, Dumne to stronnictwo, które
chciało wypełnić sobą całą Polskę i utoż-
samić się z państwem, stało się dziś n'e-
uchwytnym obłok'em. Z wielkiego bloku
nie zostało w społeczeństwie prawie nic.
Na powierzchni życia polskiego trzyma
się tylko aparatpaństwowy, który jest
jedyną konkretną pozostałością po sa-
nacji,
Kierownictwo sanacyjne patrzy teraz

pożądliwie w stronę obozu narodowego.
Coraz częściej z dawnych szeregów s2-
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nacyjnych rozlegają się kuszące śpiewy
na nutę narodową, katolicką i antyžy-
dowską. System jednak, zbudowany i
kierowany przez biurokrację sanacyjną,
porusza się po tych samych torach na

które wszedł wiedy, gdy żydostwo za-
warło przymierze z sanacją. Urzędy
państwowe i samorządowe nie zmien ły
swojej życzliwości w stosunku do Żydów,
jak również nie złagodziły swojej nie-
chęci do narodowców, którzy są przymu-
sowymi ale zarazem j najczęstszymi
gośćmi polskimi w Berezie Kartuskiej.
Przywódcy grupy „pilsudezykėw“ sta-

rają się rozwiązać obecne przes'lenie po-
lityczne kosztem naszej ideologii i kosz-
tem naszej organizacji, Rzuciwszy w kąt
hasła socjal'styczne i t. zw. „państwowo-
twórcze" — przedzierżgają się niby w
„narodowców”, ażeby sobie ułatwić zna-
lezienie nowych zwolenników i nowych
żołnierzy politycznych.
Zachwianą równowagę polityczną chcą

tak odbudować, aby znowu zająć wszyst-
kie miejsca kierownicze w państwie i w
narodzie. Mniej natomiast uwagi poświę-
cają. temu zagadnieniu, jak przywrócić
narodowi polskiemu zdrową struktnrę
gospodarczą i iak mu zapewnić naczelne
miejsce nie tylko w rolnictwie, ale także
w przemyśle, w rzemiośle, w handlu, na
rynku pracy,w urzedach, w przedsiębio”-
stwach państwowych i samorządowych,
oraz w wojsku.
System sanacyjny jest szkodliwy nie

tylko przez swoje błedy polityczne i go-
spodarcze, ale także dlatego, że jest my-
godnym parawanem dla pewnych sił u-
krytych, za którym mobilizowały s'ę
czynn'ki wrogo usposobione dla narodu
polskiego, W okresie 10-lecia sanacyjne-
$o wzrósł także komunizm,
Chwiejna i zygzakowata polityka ca-

nacyjna nie budzi zaufania wśród trzeż-
wo myślących Polaków. Dziś, kiedy na.
ród polski żądarealzacji programu pań-
stwa narodowego, nie zadowoli nikogo
sztucznie sklecona „ideolog'a".
Są w kraju pewneczynn ki, które nas

zawraszają do różnych „frontów”,
Nie przyjęliśmy żadnej z tych ofert.

Dlaczego? Oto dlatego, že —naszym
zdaniem — dla obozu narodowego ist-
nieje tylko jeden fedyny front, a miano-
wicie „front narodowy”.
Obóz — który dał narodowi polskiemu

rzetelnąpolitykę, wskrzeszając najlepsze

tradycje zokresu "świetności dawnego
państwa polskiego;
obóz — który stał czujnie na straży

interesów narodu w stosunku do wszyst-
kich sił wrogich, działających zewnątrz
i wewnątrz kraju;
obóz — który podtrzymywał ognisko

zdrowych instynktów narodowych, chro-
niąc je przed spaczeniemi zatruciem;
obóz — który niezłomną wierność dla

programu narodowego przypieczętował
of'arną krwią wielu dzielnych swoich bo-
jowników,
obóz taki — nie potrzebuje szukać

drogi, prowadzącej naród do wielkości,
My — nie opuścimy i nie wycofamy

się z okopów „frontu narodowego";
my — nie oddamy się pod komendę

lwdzi, wychowanych w lożach masoń-
skich, lub w atmosterze żydowskiej;
my — nie potrzebujemy wysyłać niko-

$o „na patrol" by szukać narodu, ponie-
waż nie zgubiliśmy go z oczu, ani nie
straciliśmy z nim czucia.
Z bezwzględną wiarą w zwyciestwo

idziemy od kilkudziesięciu lat drogą,
która — jak to już prawie wszyscy

przyznają —jest drogą jedyną, wiodącą
wprost do potężnej, wielkiej, narodowej
Polski | :
Kio chce >namitądrogąiść, tego z

niej nie zepchniemy; ale nie możemy po-
zwolić na to, ażeby pod pozorem obłudy
sojuszniczej wciskali się między nas lu-
dzie, którzy pragnęliby wywołać zamęt w
naszych szeregach i skierować nasz
marsz na bezdroża.
Losy innych narodów rozstrzygały cię

przeważnie w miastach; losy polskiego
narodu rozstrzyśną się na wsi, Kto chce
zmienić oblicze Polski, ten musi zmienić
oblicze wsi polskiej. Polska narodowa
nie znajdzie podpory w zažydzonych
miastach, żywioł polski w tych miastach
potrzebuje pomocy. Pon'eważ państwo
tej pomocy nie daje, przeto nadzieja
spolszczenia zażydzonych miast opiera
się ną zwycięskim pochodzie chłopa pol-
skiego do miast. Przebudzenie się $osbo-
darczych instynktów w chłopie polskim
wznieciło wielki strach wśród obcych o-
kupantów gospodarczych, Rozpoczęli oni
akcję ratunkową.

1 oto widzimy, jak pędzą na wieś róż-
ne „straże pożarne”, które z jednej stro-
my mają zabezpieczyć żydowski stan po-
siadania, a z drug'ej strony gasić rozpa-
lający się ogień ideologii narodowej. A
jeżeli ogień narodowy nie da się stłumić,
to „straże pożarne” mają nakaz podpal.ć
wieś polską ogniem socjalistycznym lub
komunistycznym, ponieważ pożar komu-
mistyczno - socjalistyczny mie szkodzi,
lecz pomaga interesem żydowskim, Pod-
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PRZEGLID Pansy
REPORTAŻ Z SEJMU

Konserwatywny „Czas'” przynosi

wrażenia zgalerii sejmowej, dając

dosyć niepochlebny obraz obecnego

naszego parlameniu. Autor, p. L.
Rościszewski podkpiwa nawet z 0-
becnych „panów posłów", gdy np.
przedstawia, co pewien poseł czy ał
podczas dyskusji nad planem inwe-
stycyjnym:

„Złośliwe ślepia lornetki dostrzegają
nagle łakomy żer: siedzący tuż przede
mną poseł trzyma na pulpicie rozłożorą
gazetę, w którei lekturze pośrążył się
cały.  ..Pochylona głowa czylającego
świadczy wyraźnie o frapującym temac'e.
Wtem ręka posła unosi zlakka Gazetę.
Wychylam się jeszcze bardziej, ryzyku-

jas, wypadniecie, I odczytuję: „Cyrków-
a
Dzieje biednej hrabianki — linoskocz-

ki, opowiedziane w stusiedemdz esieciu-
dwóch numerach urosły naśle w mych ©-
czach do godności epopei.Usiłuję je so-
bie na gwałt przypomnieć, pojmując na-
gle ich donfosłość. !

'estety przychodzi mi to z wielką
trudnošcią. Nazwislo szlachetnego ov'e-
kuna porwanej w dzieciństwie hrabianki
myli mi się cagle z nazwisk em główne-
go referenta, nikczemnego zaś uwodzicie-
la nieletniej plsczę wciąż z przemawia-
iącym posłem. Doorawdy, cały ten plan
inwestycy'ny nie chce się ial-oś pogodzć
z pełnymi pięknych rozdziałów kartka-
mi pasjonującej powieści”,

Ten poseł, czytając najlichszą z li-
chych powieść sensacyjną, podczas
gdy toczy się dyskusja o miliardach i
o inwestycyjnej czterolatce, zasmucił
poczciwego wysłannika „Czasu'”. Ca-
ły repor'aż u'rzymany jest w tone
napół żałosnym, navół ironicznym.
Sejm obecny nie budzi bowiem entu-
zjazmu nawet wśród ludzi, którzy
spodz'ewali się znaleźć w nim spo-
koiny dach nad głowa przed burzami,
które wieją przez Polskę.

  

0 neutrefność Korwegii
na wyradek wojny

OSLO (PAT). Premier rządu nor-
weskiego Nygaardsvold w pismie do
przywódców wszystkich stronnictw,
reprezentowanych w parlamencie, do
nosi, že wobec położenia międzynaro
dowego rząd norweski zastanawia się
nad ewentualnymi skutkami neutral-
ności Norwegii w czasie wojny. Rząd
jest zdania, że zagadnienie jest dosta-
tecznię doniosłe, aby odbyć na ten te
mat narady przed dyskusją w Stra-
tindu. Premier zapytuje, czy frakcje,
boo chcą wziąć udział w dys-
usji wstępnej i prosi, w razie odpo-

wiedzi twierdzącej, o wydelegowanie
3 osób z każdej frakcji na naradę w
tej sprawie z rządem, wyznaczoną na
dn. 1 marca rb.

palaczy czerwonych włóczy się po wsi
polskiej coraz więcej. Ci podpalacze -e-
krutują się ze szkół agitatorskich, pro-

|wadzonych przez organizacje komuni-
styczne w Rosji i Francji,

Komintern moskiewski wespół ze szta-
bem socjalistycznej międzynarodówki i
przywódców żydostwa — pracują nad
tym, ażeby Polskę zrewoltować od stro-
ny wsi polskiej.

Rozrtichy komunistyczne, które w ubie-
głym roku rozegrały się na ulicach Kra-
kowa, Lwowa i Chrzanowa, zakończyły
się dla Żydów fatalnie, bo prawie „po-
gromowo” Dlatego to żydostwo przenio-
sło swoje manewry komunistyczne z te-
renu miast (gdzie mają wele do strace-
nia) na wieś, gdzie można rozniecić wal-
ki polityczne ; klasowe pomiędzy Pola-
kami, podjudzając jednych na drugich.
Wieś polska jednak w swojej olbrzy=

miej większości nie dała się porwać w
odmęt agitacji wywrotowj, ale stanęła w
szeregach Stronnictwa Narodowego.
Chłop polski zdecyduje, iż na dziejowym
zakręcie, na jakim znalazła się Polska,
zwyciężą czynniki narodowe i one dadzą

l państwu naszemu treść j formy,
 



 

Lud i naród
Gdyby; ktoś chciał określić w je-

dnym zdaniu źródło psychiczne ru-
chu demokratyczno - narodowego w
Polsce, to zrobiłby to, mówiąc, że
ruch ten zrodził się z wiary w przy-
szłość narodu polskiego i z prze-
świadczeń, że przyszłość ta oprzeć
się musi na ludzie polskim, pojętym
fak najszerzej — na ludzie wiejskim
i na ludzie miejskim.

Te źródła psychiczne znalazły
swój wyraz zarówno w programie
Stronnictwa Demokratyczno - Naro-
dowego, jak i w jego działalności w
ciągu lkilku dziesiątków lat.

Pierwszy program stronnictwa
został ogłoszony w r. 1897, drugi —
w 1903. Z tego drugiego programu
przepisujemy tu ustęp, dotyczący
„interesów ludu:

„Interesy ludu, sprawa jego po-
stępu pod wszelkiemi względami są
dziś równoznaczne z interesami na-
rodu: w Ścieraniu się tedy sprzecz-
nych dążeń społecznych pierwszeń-
stwo musi być dane interesom
warstw ludowych polskich i od nich
muszą być "uzależnione, gdzie tego
potrzeba, interesy warstw innych".

Może iktoś powiedzieć, że pro-
gram ten nie przyniósł nic nowego,
że od' Kościuszki po koniec wieku
XIX wiara w lud i praca dla ludu
były hasłami panującymi w ruchu
narodowym, że Racławice, Towa-
rzystwo Demokratyczne, manifesty
rządu narodcwego w czasie drugie-
go powstania i t. d., że to: wszystko
z podobnej wiary wynika. :

A jednak są rzeczy nowe w pro-
śramie i w działalności Demokracji
Narodowe. Piszący te: słowa miał,
możność stwierdzenia i zrozumienia.
tego po raz pierwszy w rozmowach
z imicjatorem nowoczesnego ruchu
marodowego w Polsce, J. L. Popław-.
skim. Poznałem go w r. 1899 i pa-!

miętam doskonale, jak silne wraże-
nie zrobiły na mnie jego poglądy na
rolę ludu w Polsce i na stosunek
doń innych warstw. Po pierwsze —
mówił Popławski — lud polski po-
siada te wszystkie właściwości ro-
zumiu i te same uczucia, jak inne
warstwy. To też nie ma potrzeby
zjednywania ludu dla sprawy nie-
podległości narodu, a tym bardziej
kupowania go obietnicami, że w tej
przyszłej Polsce będzie mu lepiej.
Wystarczy lud oświecić, uświadomić
mu istotny stan rzeczy, a wówczas
rozwiną się w jego duszy wszystkie
te same myśli i uczucia narodowe,
jalkie już posiadają inne warstwy.

Zaznaczone powyżej poglądy! są
właśnie tym czymś nowym, co do
myśli politycznej i działania poli-
tycznego wniosła Demokracja Naro-
dowa. Stąd bierze początek jej pro-
sty i uczeiwy stosunek do ludu i jej
antyiklasowe stanowisko. Nie w imię
korzyści indywidualnych czy klaso-
wych, lecz w imię obowiązków wo-
bec narodu powoływano warstwę
ludową do działania i do wszech-
stronnego udziału w życiu narodo-
wym.

Ktoby sobie zadał trud zapozna-
nia się z tym, co pisano w sprawie
ludowej w „Przeglądzie  Warszaw-
skim', z rocznikami „Polaka”, a po
tym z legalnymi pismami ludowymi,
ktoby przestudiował działalność po-
lityczną i organizacyjną, prowadzo-
ną za pośrednictwem „Towarzystwa
„Oświaty Narodowej”, które działało
z ramienia Ligi Narodowej na tere-
nie zaboru rosyjskiego, a potym w
szeregu organizacyj jawnych, tenbyj
musiał dojść do wniosku, że zazna-
czone powyżej zasady były wszech-
stronnie i konsekwentnie stosowane.

I wypada stwierdzić, że spotkały

i" Tiuik uiii ERROR

WŁOSKI NASTĘPCA TRONU I JEGO MAŁŻONKA.
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Prasa zagraniczna, zwłaszcza włoska i niemiecka, pełna jest notatek,
zdjęć i artykułów, związanych z urodzinami syna w rodzinie włoskiego
aastępcy tronu. Podajemy ostatnie zdjęcia włoskiej pary książęcej: ks.

Humberta i ks. Marii, zamieszczone w prasie niemieckiej.
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STANISŁAW CYWIŃSKL

Listy Orz
Wydawnictwo wyjątkowe! wy-

tatkowe pod każdym względem! Za-
sługuje też na poparcie. Bo i zważ-
my: wszak Orzeszkowa to obok Zie-
mięckiej, najwybitniejszy w P>lsce
umysł niewieści; (ale, przewyższa
ona Ziemięcką nieskończenie talen-
tem); Orzeszkowa — dziecko na-
szych wschodnich kresów, związana
majściśle: nietylko z Grodnem, ale i
z Wilnem; Orzeszkowa — umysł
żywy i gorące uczucie, dziś niemal
tak samo nam bliska, jak i przed pół
wiekiem; Orzeszkowa, rozsiewająca
w swych arcy-licznych listach nie-
mail tyłe skarbów myśli i uczuć, co
w swych powieściach i nowelach—
ta Orzeszkowa odsłania wreszcie
szerokiemu ogółowi to drugie swoje
oblicze, dotąd znane tylko nielicznej
grupie poszukiwaczy.
Ay asai Jak dokonano

tego ania listów
Otóż jakikolwiek dotąd wyszedł

tych listów dopiero tom I, to jednak
odrazu trzeba przyznać z całą sta-
nowczością, że wydawnictwo jest
bez zarzutu. Podjął się jego specjal-,
ny Komitet wydawniczy w składzie
prołesorów Drogoszewskiego i Ujej-
skiego oraz pp. Holenderskiej i Świ-
derskiego, rzecz wychodzi zaś na-
kładem T-wa im. E. Orzeszkowej i
inst. wyd. Bibljoteka Polska z zasił-
kiem Funduszu Kultury Narodowej.
Tom I, co się właśnie świeżo ukazał
w o. p. Świderskiego, to
wielka księga o 540 str. z 7 portre-
tami, na dobrym papierze, kosztuje
w prenumeracie w oprawie z prze-

eszkowej
syłką tylko 6 zł. Zaiste „dieszewie
hrybou“, jak mówią na Białorusi.
Ale-to nie wszystko jeszcze. Prócz
wstępu i bardzo starannego opraco-
wania tekstu, wydawnictwo jest za-
opatrzone w przeszło 100 stronic
przypisów źródłowych, prawie (jak
mogłem narazie się przekonać) bez-
błęcnych. Śród nich imponuje bez-
względnie doskonały indeks imion,
podany np. w ten sposób: Sienkie-
wicz — te a te str. i osobno: Bez
dogmatu, str.., Hania, str... itd. Al-
bo: Orzeszkowa, str.., a potem 4 1
pół szpalty, wyszczególniające o ja-
kich jej utworach na której stronie
się mówi; a dalej wszystkie daty z
jej życia, osobno w listach wspo-
mniane; wreszcie zagadnienia naj-
ważniejsze, przez nią w listach po-
ruszane. N. p. Kościół, str..,  nihi-
lizm, str..., Kwestja żydowska, str...,
szlachta, str.. Rzeczywiście, trudno
o robotę starannieiszą! Zgóry też
można być pewnym, że błędy i o-
myłki muszą być w tem wydaw-
nictwie zredukowane do minimum.

Ale niedość jeszcze tego! Rzecz
zrobiona nietylko starannie, ale rów
'nież bardzo inteligentnie. Oto tom I
poświęcony jest niemal w całości t.
zw. igłosem, czyli wzajemnie
uzupełniającym się listom Orzesz-
(kowej i Kraszewskiego, Orzeszko-
wej i Jeża, Orzeszkowej i Konop-
nickiej, Bałuckiego, Krzemińskiego,
„Reymonta, Skirmunta; wreszcie w
dodatku jeszcze znajdujemy ki!ka-
naście listów Konopnickiej i Święto-
chowskiego do Orzeszkowej.

 

się one z pełnym zrozumieniem sze-
rokich warstw ludowych, że stały
się podstawą stosunku najwybitniej-
szych przedstawicieli ludu wiejskie-
$o i miejskiego do stronnictwa, do
narodu i do działalności politycznej.
Poświadczą niewątpliwie ci wszyscy.
co jalk niżej podpisany, ółpraco-
wali z ludźmi tej miary i tych za-
sług dla sprawy. narodowej, co Jan
Bielawski, Józef Nakonieczny, Jan
Łaszcz, Konstanty Kowalewski,
Konstanty Długoborski i tylw a tylu
innych, że istniało między nimi a
przedstawicielami najwybtniejszymi
ludu wchodzącego w życie publicz-
ne, zupełne porozumienie, co do
podstaw wiary narodowej i działa-
nia narodowego. Wystarczy przy-
pomnieć pamiętny zjazd chłopski,
iktóry się odbył w Filharmonii war-
szawskiej w r. 1905, by zrozumieć,
ma jakich podstawach psychicznych
i politycznych był oparty wszczęty:
przez Demokrację Narodową ruch
ludowy, który później, już po woj-
nie, znalazł swój wyraz w Związku
Ludowo - Narodowym, a dziś jest
podstawą nowoczesnego prądu na-
rodowego.

I rzecz ciekawa,że te wskazania,
które słyszeliśmy po raz pierwszy
przeld czterdziestu prawie laty z ust
J. L. Popławskiego, są dziś przyjęte
nie tylko przez ruch narodowy w
Polsce, lecz że stały się one podsta-
wą wszelkich ruchów narodowych
w łonie innych narodów europej-
śslkich, ruchów dających warstwom
ludowym pierwszeństwo w polityce
i przeciwstawiających się materiali-
stycznemu pojmowaniu dziejów oraz
klasowemu stanowisku w dziedzinie
społecznej, gospodarczej i politycz-
nej, To, co wytykano nam niegdyś
jalko zacofanie, dziś jest przejawem
nowych, rewolucynych wprost po-
glądów na życie i politykę.

To, że nowoczesny ruch narodo-
wy; w Polsce opiera się na war-
stwach ludowych, że: w programie
narodowym stają na pierwszym
miejscu interesy duchowe i material-
ne tych warstw, nie jest manewrem
taktycznym lub przystosowaniem
się do nowych warunków, lecz lo-
giczną i konieczną konsekwencją
tych założeń, jakie w roku 1897 zo-
stały słormułowane w pierwszym
programie Demokracji Narodowej, a
przed tym i po tym były rozwijane
i uzasadniane w pismach takich, jak
„Głos* i „Przegląd  Wszechpolski''
oraz w wydawnictwach Ligi Narodo-
wej i Stronnictwa Demokratyczno-
Narodowego.
Wiarą i otuchą musi nas napaw:

fakt, że istnieje w Holsce obóz, któ-
ry na przestrzeni półwiecza prowa-
dzi konsekwentną politykę, który
mimo tak zmiennych warunków, w
jakich mu było sądzone działać, nie
miał powodu do odstąpienia swych
założeń i do zmiany zasad swej poli-
tycznej działalności.

S. Kozicki.

No, a teraz chyba czytelnicy
pragną się dowiedzieć, jakich tema-
tów dotyczą te listy, zwłaszcza listy
Orzeszkowej. Oto parę próbek. List
z dn. 20.IV. 1822 do Jeża:

„Pewnego wieczora, gdyšmy do-
koła stołu przy herbacie siedzieli,
wsunął się do pokoju i przy stole!
stanął chłopak' całkiem mi niezna-
omy, w chłopskiej odzieży bardzo

iej, z wielką, starą, wypchaną
teką pod ramieniem. Myślałam, że z
<czemś od kogoś przysłany.
— Nie, odpowiada—ja do Pani...

sam... po literackim intere-
sie.
— Któż pan jesteś?
— Włościanin z powiatu oszmiań-

skiego.
— Jak się pan nazywasz?

— Leonard Dziadul.
NB asi, usiąść. Czego pan żą-
z
'— Chcę pisać. Piszę. Nie wiam,

czy to cokolwiek warte. Byłem w
Wilnie u pana Chełmińskiego i u pa-
na Lewandy (Żyd piszący po rosyj-
sku, przyp. E. O.) i powiedzieli mi,
że nic nie umiem, że trzeba uczyć
się. Pytałem się, jakim sposobem
mogę uczyć się i powiedzieli, żebym.
jechał do Pani.

Wszystko to mówi zcicha, nie-
śmiało, mocno z rosyjska. Dwudzie-
stoletni, szczupły, z twarzą bardzo
ładną, bladą, smutną, ze spuszczo-
nemi powiekami, które śdy podnosi
ciemne oczy rzucają błyskawice, i
w spójrzeniu mają coś orlego, prze-
mikliwego i zarazem  rozjątrzonego.
Skończył nauki w t. zw. narodnem
uczyliszczu, | czyli elementarnej
szikółce wielce mizernej. Nietylko z
powiatu, ale i z parafji swojej

Niektóre pisma, stojące na wia-,
domej służbie, lubią wmawiać w
swych bezkrytycznych czytelników,
że w Sowietach panuje istny „raj'
Ludzie, którzy zwiedzali sumiennie;
Sowiety jako wwažni obserwatorzyj|
a nie nudzący się bogaci „turyšci“|
lub zaślepieni zwolennicy sowieckie
$o ustroju, mówią zupełnie coinne- |
60 o życiu w Sowietach.

Znany działacz robotniczy z syn-|
dykatu górników francuskich p. Kle-|
ber Legay musiał np. z bėlem serca'
—jak to przyznał — stwierdzić, że
górnik sowiecki (żyje i pracuje w
znacznie gorszych warunkach, niż|
śórnik francuski ma „zgniłym Za-
chodzie'. Poza tym górnik sowiecki
pracuje znacznie dłużej...

„Wieczorna Moskwa* przynosi
list, podpisany literą K, w któ-
rym autor skarży się na „Państwowe
urzędy prania brudnej bielizny”. W
cytowanym wyjpadku bieliznę odda-
no do prania dnia 2 grudnia ub. ro-
ku. Miała być gotowa za tydzień,
jednak _ towarzysz K. przezornie
zgłosił się dopiero po 3 tygodniach.
Oświadczono mu jednak, żeby się
zgłosił za tydzień. „W jakżeż brud-
nej bieliźnie musiałbym chodzić
dzięki Państwowemu urzędowi pra-
nia brudnej bielizny* — kończy
tow. K.

W. n-rze 297 „Wieczornej Mo-
skwy' z ub. r. czytamy, że t. zw.
kontakty pisarzy: z ludem są wierut-
ną bujdą. Na przykład Związek Pi-
sarzy i Poetów w Moskwie niby to
urządza stale wieczory. publiczne z
występami swych czołowych człon-
ków. Tymczasem, albo nic się nie
odbywa, albo też rozpoczyna się
wieczór co najmniej z półtorago-
dzinnym opóźnieniem. Zamiast też
zapowiedzianych pisarzy, wypowia-
dają się jacyś nieznani osobnicy.

Po co więc — pisze autor no-
tatki — chwalić się działalnością
kulturalną i twierdzić, iż plan kultu-
ralny został spełnony w 100 proc—
jeśli nic się nie robi!
W nr. 300 tejże samej „Wieczor-

nej Moskwy” wydrukowany: jest list
N. Sulemanowa, który za 39 rubli i
80 kopiejek kupił w sklepie pań-

 

' Z życia w „raju” sowieckim
stwowym mr. 41 koszulkę męską.
Według bolszewickiej terminologii,
towar miał być najwyższego gatun-
u i najwyższej klasy. Tymczasem

już po 2 dniach koszulka się rozlaz-
ła i popruła.

Na skutek interwencji, zakwe-
stionowany towar skierowano do...
państwowego urzędu ekspertyz. Po
2 miesiącach przyszła opinia, że „ko
szulka jest doskonałej jakości”.

„Przecież to oczywiste kłam-
stwo” — pisze N. Sulemanow —
„i gdzież jest ta gospodarcza kultu-
raw sklepach sowieckich”?

Nr. 300 tego sameśo pisma za-
mieszcza również notatkę o spraw-
mości sowieckiej kasy oszczędności.
Otóż niejaki Azimow — z zawodu
student — zakupił za jedyne oszczę-
dzone 200 rubli, obligację pożyczki
II piatiletki. Obligacja złożona była
w kasie oszczędności.

Przed rokiem Azimow pragnął
obligację podjąć. — Kazano mu sta-
le przychodzić „za miesiąc, dwa“; i
talk minął rok. Nie pomogły nawet
interwencje u główneśo dyrektora
kasy, — kazał się zgłosić w. końcu
stycznia, ale bez obietnicy, że obli-
ś$acja zostanie wydana.

Jak działa sowiecki aparat wy-
miaru sprawiedliwości, który tak
łatwo wydaje wyroki śmierci?

Cytujemy za „Sowieckoj Justi-
cju', organem oficjalnym Ludowego
Komisariatu Sprawiedliwośći.

Przy egzaminach mających wy-
kazać minimum wiadomości praw-
niczych, 63 proc. sędziów sowiec-
kich otrzymało oceny słabe lub nie-
dostateczne. Wobec kompromitują-
cych wyników zarządzono po pew-
nym czasie nowy egzamin, I tu jed-
nak procent nie mogących wykazać
się elementarnymi wiadomościami
prawniczymi wyniósł 58.

Pamiędzy nimi: urzędujący od 3
lat sędzia Medunow otrzymał przy
I-szym egzaminie ocenę  niedosta-
teczną, przy ll-im zupełnie słabą!
Sędzia Sazanow wymierzający spra-
wiedliwość od roku 1931 osiąśnął
identyczne wyniki.  (,Sowieckaja
Justicja“ nr .32).
W dyktatorskim ustroju wystar-

cza, śdy sędzia jest... potulny.
TIKRAIRTN AND TSTATITANIUO DARO TSS

Wzrost antysemityzmu w Rumunii
Prasa żydowska poświęca dużo

miejsca żalom na krytyczne położe-
żenie żydów w Rumunii. Nad za-
ostrzającą się sytuacją obradowało
niedawno nadzwyczajne zebranie
„Stronnictwa Żydowskiego”. Stwier-
dzono tam, że w ciągu dwóch ostat-
nich lat sytuacja ludności żydowskiej
uległa znaczemu pogorszeniu, Obec-
ny rząl liberalny skłonny jest szukać
rozwiązań, które zbiegają się z poli-
tyką krańcowych nacjonalistów,
skarżyli się mówcy, żydowscy.

Szczególnym niepokojem napawa
żydostwo zapowiadana rewizja praw
obywatelskich na ziemiach odzyska-

wyższą i najukształceńszą osobi-
stością, jalką zna, jest t. zw. stano-
wy prystaw, u którego pełni funkcje
przepisywacza. Książek czytał spo-
ro, ale — galimatjas, co zarwal;
wszystko prawie po rosyjsku. Mic-
kiewicza zna z rosyjskich przekla-
dów. O Syrokomli i Kraszewskim
słyszał. O innych pisarzach polskich
pojęcia nie ma. Podręcznika nawet
geograficznego ani historycznego w
ręku nie miał. Spencera — czytał!!
Co pisze? Wszystko: powieści, ob-
razki, wiersze, rozprawy społeczno-
filozoficzne. Jak pisze? Po rosyj-
sku, ale parę wierszyłków i artylku-
łów (mówi: „parę pjesęa') napisał
po polsku.

Wyznaję, że było mi i smutno i
śmiesznie. Coś dziwacznie skrzy-
wionmejgo, wykolejonego, chaotycz-
nego. Zarazem spójrzenie, rysy, sm
tek, bladość twarzy mówiły wiele.
Prosiłam, żeby! mi czytał swoje pra-
ce, a gdy zaczął — osłupiałam. Ta-
lent pisarski niesłychamy, inteligen-
cja, intuicja, odgadu'ąca światy nie-
znane, podnosząca się do najtrud-
niejszych  abstrakcyj bez możności
naiwet nazwania ich po imieniu —
zdumiewające. Niektóre obrazki po
rosyjsku pisane, możnaby wnet bez
wstydu drukować.

Demagog, kosmopolita, komuni-
sta tymczasem, Dziadul ten nie-
wątpliwie. jest materjałem, z które-
goby nauka i przyjazne wpływy wy-
tworzyć mogły rozumnego miłośnika
i znawcę ludu a utalentowanego pi-
sarza. Co tu robiś? Pozostawić tę
piękną i bujną roślinę na tym dzikim
gruncie, skoro się ją już spotkało i
poznało — szkoda i może grzech.
Przenieść ją na grunt inny? Na jaki

nych przez Rumunię na mocy trak-
tatów powojennych. Chodzi w tym
wypadku o usunięcie państwowo nie
pewnych żywiołów semickich z waż-
nych terenów pogranicznych. Żydzi
„dowodzą, że prosekt rewizji praw
obywatelskich winien być wycofany,
$dyż jest rzekomo niezgodny z trak-
tatem o ochronie mniejszości i z u-
stawą konstytucyjną.

Nacisk narodowej opinii rumuń-
skiej, zdecydowanie antysemickiej,
jest w kwestii wyłączenia żydów z
życia polityczno - gospodarczego kra-
ju tak silny, że ulegają mu nawet
ikoła liberalne, do nie dawna obojęt-
me dla zagadnienia żydowskiego.

ISTAT a TENS AI EONSITE IESINTETINIAIKSILSEAT

pierwszy raz w życiu wyiechał, Naj-| i jakim sposobem?_ Naturalnie,
pierwsza myśl: posłać go do War-
szawy. Niebezpiecznie jednak. Lę-
kam się, aby ten człowiek pierwot-
ny, to dziecko jeszcze, z tempera-
mentem niewątpliwie bujnym a wy-
obraźnią gorącą, z pewnemi już za-
ddatkami niebezpiecznych pojęć, nie
zmarnowało się na miejskim bruku”.

Oto próbka listów Orzeszkowej!
Niestety,

szcze o jej sądach literackich, np. o
Sienkiewiczu („położył się na ró-
żach — glupiec!“), o Wyspiaūskim,
© Żeromskich („Talent wielki od
rozkładu, społeczeństwo od zatrucia
ratujcie!'), albo też opinie jej o Wil-
nie („Miasto czarowne, otoczone
najpiękniejszą może w kraju naszym
przyrodą, stare, zadumane jakby, z
$machami, na których  "wyryter
przedkilkusetletnie daty, coś co-
przypomina cmentarz, pełen zwłok
wielkich ludzi, pełen jeszcze tchnie-
nia dawno ulecialego szczęścia”.
Sąd z r. 1879). Wreszce arcy-cieka-
wa jest ewolucja religijna Orzeszko-
wej, wyjątkowo dobrze uwidocznio-
na właśnie w listachi t. p.

Ale trudno. Kończę już tę no-
tatkę, która ma na celu tylko za-
sygnalizowanie wyjścia z druku rze-
czywišcie pomnikowego wydawni-
ctwa. W każdym domu polskim ko-
niecznie być ono musi.

P. S. Wątpliwość budzi wprowa-
dzenie przez wydawnictwo nowej
pisowni. Przecież „sam' Nitsch zgó-
ry przyjmuje, że wydawnictwa nau-
kowe jej nie będą stosować. Wiemy,
że np. prof. Drogoszewski jest jej
zażartym przeciwnikiem. Pocóż te-
dy ją dopuścił? Wszakże! ona tylko
gmatwa myśl i przeszkadza w czy-
taniu.

niesposób tu pisać je-



 

Sytuacja na U. S. B.
Presja społeczeństwa żydowskiego

Ostatnio wyszło na jaw kilka fak-

tów, które. dostatecznie wyraziście

wskazują na istotnych sprawców

zamieszania na uniwersytecie. Przed

kilku dniami żydzi. swoim prowo-

kującym. zachowaniem zmusili prof.
Kraszewskiego do odwołania wykła-
du. chemii technicznej. Obecnie ciż

sami żydzi, przepraszając profesora,
przyznali, że czynili to pod. presją
starszego społeczeństwa żydowskie-

go. Podobnie. wyjaśnili swe stanowi-

skreśleni z listy uczestników  pra-
cowni i będą musieli poraz drugi
składać colloquium.

Żydzi złożyli do Rektora szereg
zażaleń na proi. Hłaskę, dr. Michal-
skiego, dr Kuszpecińską i innych.
Wszystkie zażalenia dotyczą iaktu,
że większość prolesorów. i docen-
tów, uznając słuszność żądań mło-
dzieży chrześcijańskiej, nie pozwala
żydom siadać na zajętych przez

sko żydzi na. Farmacji. Należałoby -
wobec tego raz wreszcie. ustalić, kto

właściwie jest władzą. na. uniwersy-,
tecie — p, Rektor: i profesorowie
czy też Żydzi.

ZAŻALENIA ŻYDOWSKIE. !

W. pracowni chemii analitycznej
ilościowej żydzi od: paru dni demon-
stracyjnie opuszczają ćwiczenia. Ma
to byłóć demonstracja przeciwiko o-
sobnym: miejscom. Prof. Hłasko
oświadczył w dniu wczorajszym, Że
ci słuchacze, którzy nie zgłoszą się

chrześcijan miejscach, Jako świadek
w niektórych zažaleniach tiguruje
wymieniany już nieraz Blaton.

SPRAWA O OBRAZĘ.

W związku z napastliwymi
wzmiankami jednego z lewicowych
pism wileńskich prezes „Kęła. Che-
mików' p. Gramz prosi nas o za-
znaczenie, iż skierowuje sprawę do
sądu.

Po wožnicach — dorożkarze,
żądają” ghetta_dia.żydów.

Ostatnio woźnicy, wozów ciężaro-
wych zwrócili się do odnośnych
władz z prośbą o wyznaczenie im
miejsc na postój, gdyż z żydami nie
chcą nadal uprawiać zawodu.

Onegdaj, za przykładem wożźni-
ców, poszedł Związek  dorożkarzy

polskich, który na ostatnim zebraniu
postanowił zwrócić się do prezyden-
ta miasta, aby wyznaczyć zechciał
im oddzielne miejsca na postojach,
oraz aby zatwierdził odznakę, w/ś
której możnaby odróżnić, że są to
dorożkarze Polacy. (h)

jo dia 3 bm de ie rzowni Sprawa Litewskiego Komitetu
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Teatr i muzyka |
—TeatrMiejski na Pohulance, Dzisiaj

i jutro o godz; 8.15 dalsze powtórzenie Ко-̀

medii Wiliama Szekspira. „Poskromnienie'

złośnicy”.
— Gościnne występy rnakomitej ar-

tystki Nuny  Młodziejowskiej-Szczurkiewi-

Narodowego w Wilnie pot
Wojewoda wileński decyzją z

dnia 16 bm. zatwierdził decyzję sta-
rosty grodzkiego wileńskiego z dnia
4 grudnia 1936 r., którą to decyzją
starosta grodzki wezwał założycieli
Litewskiego Komitetu Narodowego
w Wilnie do zaprzestania wszelkiej

tenże

R wm

jestrowanego. W decyzji swej woje-
woda podkreślił, że nie przesądza
cna w niczem sprawy rejestracji
wniesionego projektu statutu stowa-
rzyszenia „Litewski Komitet Naro-
dawyt”.
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liwe losy
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ЗАКА DZIš BĘDZIE POGODA?
Najpierw przewažnie pochmurno i mgli-

sto z deszczem, potem zachmurzenie zmien-

ne i deszcze przelotne.

Dalsze ocieplenie.

Umiarkowane wiatry z południo-zacho-

du i zachodu.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dnia 18 lutego rozpoczną się

 

dzieli nasodrozpoczęciaciqgnie-
nia l klasy 38 Lot. Państw. Szczęś-

jeszcze sprzedajemy.

AWOLANSKA
Wilno, Wielka 6. Konto P. K O. 145461.

 

Kronika wilenska
nym stopniu przyczynił się do odro-
czenio Karmelu w Polsce, Obchód

(organizuje Akcja Katolicka parafii
| Ostrobramskiej. Najważniejszym mo-
mentem uroczystości będzie akade-

„mia, na którą przybywają perelegen-
ci z Krakowa.
— Podziękowanie,  Pracownice

Domowe składają serdeczne podzię-
kowanie przew. ks. Patronowi AL

 

dotychczas przez
przejawianej działalności formalnej i
taktycznej, jako sprzecznej z  obo-
wiązującym prawem, gdyż Litewski

czowej rozpoczną. się w* Teatrze Objazdo-

wym: w piątek bież. tygodnia z utworami:

Józeia Korzeniowskiego „Panna mężatka” i

sztuką W. Somerset-Maughama „Święty

płomień”, w których znakomita artystka

wystąpi w kreacjach ról głównych — bę-

dąc jednocześnie. reżyserem utworów. Dal-

szą. obsadę tworzą pp: Ściborowa, Drohoc-
ka, Puchniewska, Borowski, Zastrzeżyński,
Rewkowski, Roman.

— „Anna: Christie' sztuka O'Neila,
laureata nagrody Nobla, będzie najbliższą
premierą teatru i znajduje się w przygoto-
waniu pod reżyserią Wł. Czengerego.
— Teatr Literacko - Art. „Nowości.

Dziś program rewiowy pt. „Statek kome-

diantów”. Codziennie dwa przedstawienia
o godz. 6.30 i 9.15.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, --- „Bro-

adway* po cenach: propagandowych. Dziś,
o godz. 8.15 wiecz. po raz ostatni sensacyj-

na sztuka amerykańska „Broadway“.

dąc stowarzyszeniem  zarejestrowa-
nym, rozwijał działalność noszącą
wszelkie cechy stowarzyszenia zare-

Zapisy na pociąg pop
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań.

stwowych w Wilnie wyjaśnia, iż za-
pisy na pociąg popularny Wilno—
Zakopane, z zatrzymaniem się w
drodze powrotnej w Warszawie, któ-
ry ma być uruchomiony w dn. 20-go
lutego b.r., przyjmuje Oddział PBP
„Orbis” (ul. Mickiewicza 20).

psa zera ear". (Jągłe Wypadki na przejazdach kolefawyci | da) r. 1937, o godz. 8 wieczór, w sali 0 Witolda Pieślaka (Lipowa 14—1). (h)

Martówny i Ciesielskiego — dopełniają ar- Dnia 15bm.| oROR oh nia 15 bm. koło Ponar parowóz
kolejowy idący z Wilna do Landwa-

Komitet

Komitet Narodowy w Wilnie, nie bę-'

— Jutrzejszy koncert Chóru Dana w
„Lutni*, Jutro s'ynny zespół rewelersów —
Chór Dana, który, po powrocie z Ameryki,
wystąpi raz jeden tylko z nowym, interesu-

jącym. programem.
— Jubileusz M. Józeiowicza „Księż-

miczka błękitu”. W sobotę nadchodzącą od-

będzie się rzadka uroczystość uczczenia

50-letniej działalności muzycznej i.kompo-

zytorskiej Michała Józetowicza: W dniu tym

wystawioną zostanie op. „Księżniczka błę-

kitu”, do którego muzykę skomponował Ju-

bilat. W rolach głównych wystąpią: Z. Lu-
biczówna, Z, Kalinąwska, M. Wawrzkowicz,
M. Tatrzański, K. Wyrwicz-Wichrowski i

inni. Kierownictwo muzyczne spoczywa w
rękach W. Szczepańskiego. Zespół baleto-
wy, z udziałem M. Martówny i J. Ciesiel-
skiego, wykona „Figle arlekina". Pozostałe
bilety nabywać można codziennie od 11—9

wiecz. bez przerwy,

Polskie Radio Wilno
6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Miu-|

zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje

i giełda. Muzyka poranna. Audycja dla
szkół, 8.10—11.30: Przerwa. 11.30: Audycja

dla szkół. 11.57: Sygnał czasu i hejnał.

12.03: Koncert rozrywkowy. 12.40; Dzien-

nik południowy. 12.50: Przyrządzanie mięsa

w domu — pog. 13.00—14.00: Muzyka po-

pularna. 15.00: Wiadomości gospodarcze.

15.15: Koncert reklamowy. 15,25: Życie kul-
turałne miasta i prowincji. 15.30: Odcinek

prozy. 15.45: Muzyka operetkowa. 16.10:
Tomasz .Ąlva Edison — słuchowisko dla
dzieci. 16.35: Koncert solistów. 17.00: Sytu-

acja na Bałtyku w roku 1920, a dziś — pog.
17.15: J. Brahms — Kwartet fortep. A-dur
op. 26. 17.50: Chrzest Litwy — w 550 rocz-
nicę — odczyt. 18.05: Z hokeju na lo-

dzie — pog. 18.15: Wiadomości sportowe.
18.20: Listy słuchaczów omówi Tadeusz Ło-
palewski. 18.30: Wspomnienia i dokumenty

„Znaczenie roku 1386“. 18.40: Muzyka,

18,50: Handel rolniczy — pog. 19.00: Sąsiad
Pikieliszek — op. M. Wańkowicza. 19.20:
Ludwik van Beethoven — Kwartet op. 132
h-moll. 20.00: Pieśni chóralne dawne i no-
we. 20.20: Z muzyki współczesnej. 20.35:

Chwila biura studiów. 20.45: Dziennik wie-
czorny. 20.55; Pogadanka aktualna. 21.00:
Opowieści o Chopinie — wieczór X-ty.|
21.45; Wolfgang A. Mozart — Divertimento |

Nr. 17 D-dur. 22,35: Muzyka taneczna,
22.55—23,00: Ostatnie wiadomości dziennika

rowa na przejeździe najechał na
turmankę Rudzisza, m-ca wsi Kur-
sze, gm. olkienickiej, Wskutek zde-
rzenia został zabity koń,

Wojewoda wileński decyzją &
dnia 12 bmż ze względów bezpie-
czeństwa publicznego zabronił dzia-
łalności wszystkim oddziałom, kół-
kom i stowarzyszeniom Litewskiego

j I-wa Rolniczego w Wilnie na ca-
iym obszarze pasa granicznego w
woj. wileńskim.

ularny do Zakopanego
Równocześnie zaznacza się, iż or--

śanizowana przez Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Wileńskiego wyciecz-
ka co Zakopanego, w dniu 3 marca
b. r., jest przeznaczona tylko dla
uczni i nauczycielstwa, z wyłącze-
Las osób postronnych.

 
ani też nie zatrzymał się po wy-,
padku, i

Dnia 15 bm. na szlaku Hancewi-
cze—Budy na niestrzeżonym prze-
jeździe poc. Nr. 312 najechał na fur-

wart. zł. mankę, wiozącą kloce drzewne.

' przechodniów. (m)

rekolekcje Stowarz. Pań Miłosierdzia|Mościckiemu za piękne rekolekcje,

św. Wincentego a Paulo w sali Mi-| które zbliżyły nas do Pana Boga i
syjnej (św. Anny 13), o godz, 6-ej,' wykazały konieczność sumiennego
poprzedzone błogosławieństwem W)wypełniania obowiązków naszego
kościele św. Michała. Rekolekcje| stanu. Równocześnie dziękujemy i
trwają trzy dni, do 20 bm. tym wszystkim, którzy się przyczy-

nili do zorganizowania rekolekcyj a
Z MIASTA.: . Wielm. P.P. Pracodawcom za umoż-

— Dalszy wzrost żebraków. Spo- ||iwienie wzięcia udziału w takowych.
łeczny Komitet do walki z żebrac-„że! Uczestniczki Rekolekcyj.
twem i włóczęgostwem w Wilnie za- — Podziękowanie. Wielce Szan.

rejestrował blisko 20 nowych żebra- | Pracodawcom składamy staropolskie
ków i włóczęgów, wśród których jest serdeczne „Bóg zapłać” za zwolnie-
paru inteligentów, którzy, nie mośąc nie swoich pracownic domowych,

nigdzie otrzymać pracy, zaczęli u- które mogły wziąć tak licznie udział
prawiać żebraninę. Ostatnimi czasy|w rekolekcjach dla nich.

wzrosła również ilość żebrzących Zarząd Chrz. Zw. Służby Dom.
dzieci, które na ulicach napastują :

: | KRONIKA POLICYJNA.
POSIEDZENIA. — Zatrzymanie złodzieja papierosów.

— Posiedzenie Sekcji Historii Na gorącym uczynku kradzieży papierosów.

Sztuki odbędzie się w dn. 17.11. (śro- !z kiosku A. Żebrakiewicza ujęto 15 letnie-

 

Seminarium Archeologii Klasycznej — Bójka między właścicielem domu a

U.S.B., wi. Zamkowa 11 (drugie po- , lokatorką. Między właścicielem domu R.

'dwórze w prawo), — Na porządku
"dziennym: 1) Referat — dr. P. Boh-
łdziewicz: „Działalność Placidiego w
'Polsce i architektura wileńska XVill

| Bodanowskim (Batorego 5), a lokatorką do-

tle opłaty komornego, podczas której Bo-

danowski dotkliwie pobił lokatorkę. (h)

mu Anną Zeminowicz wynikła kłótnia na.

z wypadku cało. Maszynista paro-j dzony parowóz. Woźnica z koniem
wozu nie dawał żadnych sygnałów, zbiegł.

j

|
Archidiecezjalny kurs społeczny |

dla kobiet katoiickich
W dniach od 1 do 7 marca r. b. dla kierownictw Katolickich Stowa-

odbędzie się w Wilnie archidiece- rzyszeń Kobiet. W kursie wezmą!
zjalny kurs organizacyjno -społeczny | udział delegatki z całej archidiecezji*

wileńskiej. (m)

Rekolekcje dla organizacji Akcji
Katolickiej w Kalwarii

W Domu Rekolekcyjnym w Kal-, od 8 marca wieczorem do 12 marca
warii oabędą się rekolekcje zam- z rana dla młodzieży męskiej; od 15
Iknięte dla członków poszczególnych| prz. mies. wiecz. do 19. III. z rana
organizacyj, wchodzących w skład |dla młodzieży żeńskiej oraz od 24.II.

200, właściciel zaś łurmankiwyszedł uderzenia został nieznacznie uszko- , wieku,
WYPADKL

— Zamach samobójczy studenta. 18-let-
ni student, Mieczysław Gajżewski z Dę-

blina, który przybył do Wilna i zamieszkał

w pensjonacie przy ul. Kolejowej wczoraj,

z nieustalonej narazie przyczyny, targnął

się na życie, wypijając większą dozę tru-

cizny.

Desperata wezwane pogotowie ratun-

kowe skierowało do szpiłała św. Jakóba. h

— Nagły zgon kobiety. W mieszkaniu
przy ul. Wielkiej 25, znaleziono trupa 42-

letniej R. Ananowiczowej.

Stwierdzona, że śmierć nastąpiła wsku-

iek ataku sercowego. (h)

ODCZYTY.
— W Ośrodku Zdrowia, 18 lutego

w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46)

prof. Z. Hryniewicz, z ramienia T-wa
Eugenicznego, wygłosi odczyt na te-

mat „Eugenika ludnościowa i walka

o byt”. Początek o 6 wiecz. Wstęp
wolny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sodalicjazę go Pań or-

ganizuje. rekolekcje pań z inteli-
gencji pod kierownisctwem ks. d-ra

K. Kucharskiego T. J. Początek dn.
111. 37 r., w domu Sodalicyjnym, o
godzinie 19-ej. Karty wstępu można

otrzymać w Domu Sodalicyjnym —

Zamkowa 8, w poniedziałki, środy
i piątki, od godziny 17-ej do I.

— Podziękowanie. Zarząd Her-

baciarni dla bezrobotnej inteligencji

 

Młodz. Wszechgolska .

składa! W dniu 17 iutego (środa), ogodz.
ZWIĄZEK AKADEMICKI U. S. B.

Akcji Katolickiej. Porządek tych re-
kolekcyj dla poszczególnych orgami-
zacyj został ustalony następująco:

zarząd miasta zdecydował prawy
brzeg rzeki umocnić przez usypanie
wału od mostu do przystani wioślar-
skiej klubu urzędniczego. Wał ten

Wielce Szanowny Panie Redaktorzel
W związku z notatką pt. „Sytuacja na

U. S. B.“, zamieszczoną w dniu 14 lutego

br. w nr. 44 „Dziennika Wileńskiego", u-

przejmie proszę Sz. Pana Redaktora o ła-

skawe umieszczenie w Swoim poczytnym

piśmie niniejszego sprostowania.

Wobec stale powtarzających się w pra-

sie wzmianek,  przedstawiających moją

osobę w nieprawidłowym świetle—-oświad-

czam, Że:

1) lewicowcem nie jestem i nigdy nie
należałem i nie należę do żadnej organizacji radiowego, polityczaej,

 

+

Park sportowy w Wilejce
WILEJKA. W związku z projelk- zabezpieczy przyszły park sportowy

towaną budową w Wilejce; stadionu przed ewentualnymi zalewami wodą
sportowego na błoniach nad Wilią, w okresie wiosennym.

Zarząd miasta wszczął starania o 5
uzyskanie na te inwestycje pomocy ! Mathur i wyglosil'odczyt 0—,„Indiach

do 27.11, dła kobiet. '
Koszta utrzymania dla młodzieży

za czas rekolekcyj wynoszą 6 zl.,
a dla pań 8—10 zł. (m)

finansowej w Funduszu Prący.

List do Redakcji

zgodzie z etyką katolicką i poczuciem god-
ności osobistej,

3) ze stanowiska Starosty kursu ustą-

piłem ze względów natury czysto pry-
watnej,

4) kurs na zebraniu w dniu 13 bm. zło-

żył mi podziękowanie za dwuletnie sumien- 
!

ne wywiązywanie się z obewiązków Staro-

sty kursw
Łączę wyrazy ozacunku i poważania

warczy Łyżwa.

Wilno, do. 16 lutego 1937 roku.

serdeczne podziękowanie 2

wszystkim przyjaciołom instytucji

naszej, którzy bądź składką, bądź

własnym  współudziałem dopomogli
<o zorganizowania zbiórki w dniu 7

t.m. Jednocześnie komunikujemy, iż
zawartość wszystkich skarbonek wy-
nosi 170 zł. 51 gr.
— Na Środzie Literackiej dnia 17

stycznia r. b. wystąpi w charakterze

relegenta hinduski dziennikarz i pu-

licysta dr. Radża Behari Krishna

. Współczesnych”, ilustrowany prze-

jzroczami i płytami gramofonowemi.

Dr. Radża Mathur, który od kilku

lat przebywa w Polsce, prellekcję

swą wygłosi w języku polskim. Po- 2) postępowanie moje wypływało zaw-' czątek o godz. 20.15.
sze ze wskazań nakazujących mi być wi

! SPRAWY RZEMIEŚLNICZE
! — Ogólne zebranie członków
Chrześc. Zw. Zawodowego Malarzy

| odbędzie się dziś o godz. 6 wiecz. w
sali przy ul. Metropolitalnej 1.

RÓŻNE.

-— Obchód ku czci O. Raiała Ka-
linowskiego. W. niedzielę, dnia 21

b.m., odbędzie się w Wilnie obchód

ku czci O. Karmelity Rafała Kali-
nowskiego, jednego z reformatorów

Zakonu Karmelitów, który w poważ-

19.30, w lokalu przy ul. Wielkiej24,

świetlicowego dla koleżanek.

X
Dnia 18 b. m. (czwartek), o godz.

3-ci relerat kursu kandydackiego.
Reierat: „Podstawy narodowego

programu gospodarczego”. а

Zarząd Mł, Wszech. wzywa do

stawienia się w sekretariacie Mł.

Wsz. w dniu 17, 18 i 19 bm. między

godz. 11—i3.  Obowiązani do sta-
wiennictwa są: a) członkowie posia-

dający ważne w rb. legitymacje, b)

czi., którzy zostali w tym r

przyjęci i nie otrzymali jeszcze legi-

tymacyj, c) czł., którzy nie odnowili
w r. b, legitymacyj.

Członkowie MŁ Wsz., którzy

powyższego obowiązku nie wyko-

nają, będą pozbawieni wszelkich
praw przysługujących im z tyt.
członkostwa.

Zarząd.
DYŻURY.

Sekretarz i skarbnik Mł. Wsz.
urzędują codziennie (prócz niedziel

i świąt) od godz, 19—20 w lokalu
Mł, Wsz. przy ul. Wielkiej 24. 
odbędzie się kolejny wykłąd kursu.

20.15, w lokalu przy ul. Wielkiej 24,  
A

3
‹

s

|

 



HELIOS|;Dziś uroczysta premiere. (Cud współczesnej kinematografii. 6igantyczny film nad filmy,

 

 

całkowicie wykcnany w barwach natura.nych
Mistrzowska reżyserja naszego siynnego rodaka

Ryszarda Bolesławskiego.

MARLENA CHĄRLES

Z za kotar studio
NA OBCZYŻNIE — WŚRÓD SWOICH.

Paryskie czasy Chopina.
George Sand kiedyś żaliła się, że Cho-

pin jest milczący, smutny, a tyiko. wśród

| Polaków zmienia się zupełnie, staje się

| rozmowny, ożywiony, zwłaszcza, gdy wspo-

|mina Polskę. Dla Chopina emigracja polska
jw Paryżu była jakby drugą ojczyzną, tutaj

| dopiero, między rodakami, czuł się stosun-

kowo dobrze, To też arystokratyczne: salo-

+ ną | wS:8286086468w my polskie cieszą się szczególnymi względa-

DIETRICH i BOYER
Nad program: Atrakcjai aktualia

Honorowe i bezpłatne bilety nieważne
  06ROD ALLACH

 

   
 

 

     

Ra i dai męskie5 q "orzyztajcie Nieodwołalniejostatni dzień Fuzje? auka © CASINO Szu mi Chopina,a cóż dopiero przyjaciele #сга
M Canio Au arabus| e zień sów szkolnych warszawskich. Wieczór dzie-

siąty z cyklu „Opowieści o Chopinie'”, któ-
s ry odbędzie się dn. 17.II., o godz. 21.00,

poświęcony jest tym właśnie fragmentom z

„życia Chopina.

łowym do sprzeda-
mia. Krėlewska 1—8,

24%9609600000094-00000

3 MIESZKANIA

„Mój Pan Mąż"
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(GD Szarża lekkiej brygady
JUTRO PREMIERA

Wielka poiska komedia muzyczna p. t.
Instytut

Germanistyki Stronę literacką audycji

opracował Witold Hulewicz, — Wykonanie

M|

|
|

 
 

Twórczość Mozarta obejmuje, obok o-

© gromnej ilości symfonij, oper i dzieł kame-

iwieku poszukuje po-
koju średniego, ciep-|(I.S.B., fachowy kore-

 

` 1 POKOJE : 2 R . NGK ‹ i
E 046010002000000000060 Med"eko Kura e © ea AGA powierzono: Stanisła-

SSA torj | 1 p je

A M i R V URZĘDNIK ке -- 469 FR ©, CIEKAWY UTWÓR MOZARTA —
samotny w starszym Student ' N © dla słuchaczy radia,

AWANTURA aisi, petytor, udziela lek- ralnych, utrzymanych w stylu klasycznym,

WOJSCIS Vos 1 Я- już zupełnie dojrzałym, również kompozy-ads kiej VI Z matemnatyki, ju p i : у

Grają: Bodo, Cwiklińska, Nakonieczna, Znicz, Šielafski als onieI zyki i chemii. Ceny cje, napisane jeszcze w duchu wczesnokla- 
 

komis, i przylegiych |przystępne. Zarzeczna © sycznym, o charakterze jakby towarzyskim.

| 0 УПеСИ НЕО мка М аан 8 | Do teo rai sro leżą ili
Pożądane  całodzien- S 8 ciowe divertimenta na najrozmaitszy skład

PANDA ARR ZA ne utrzymanie. Ume- STUDENTKA |

M A R s | Dziś po raz pierwszy na ekranie śpiewający cowboy, fenomenalny plowanie własne. Ła- udzieli lekcyj, najchęt- instrumentów. Jedno z nich, przeznaczone

e na 2 waltornie i kwartet smyczkowy, a więc

na obsadę instrumentalną, bardzo ciekawą,

© usłyszą radiosłuchacze dn. 17,11, o godz.
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„Lowca przygód"
Nadprogram: Piękny dodatek muzyczny i aktualia.

Polskie Kino i
| pierwszy w

ŚWIATOWID
Wspaniała uc

BENJAMINO GIGLI

NIE ZAPOMNIJ O MNIE

w oszalałym
„galopie Śmierci".

Wilnie wszechświatowej sławy tenor włoski

w olśniewają:
cym filmie

Ze wzgledu na wysoką wartość artystyczną ti)

mu, uprasza się Szanowną Publiczność o przy- daną przez P, K, U.-

bywanie na początki seansów; 4, 6, 8 i 10.15

 

i i > > й dycję. Odczyt p. t. „Chrzest Litwy“,
е = a 5 : KUPNO SS Sukienna 5, chorych, zajęcia się Łaskawe oferty pod cia, prosi o  naj- 5 ALAra S 6 oka. Jadlabać:

Re ama est dźwi hi an U i ZoŻi unieważnia się.  ;qomem lub wycho- „Praca” do adm. „Dz. skromniejszą pomoc, WYŻ. Z: PORE
jgj i SPRZEDA = Bs Z ŃVil.'; tamże adres. |Stolarska 8 lub adm, skiej. prof. Ludwik Kolankowski, Odczyt
| DO WYNAJĘCIA „waniem dzieci, ul. i ca | : : :

""""ш""" L SSania WIĘCIA Kościuszki 12 m. 3. ———— „Dz. WiL*. nada Polskie Radio w dniu 17 lutego, © &

si НАО tel DOM każe ei od 12-ej do 4-ej. |) PRACZKA | || 1750, w Rozgłośni we Lwowie. |
ZWANA MAI я ощ"гс ы drewniany 9 izbowy |wszelkiemi ”wyfoda —————— poszukuje prania pojO OBIADY dla gło- KWARTET FORTEPIANOWY

= 1© DNI NISKICH CEN Ew centrum miasta,|mi — balkon, duży PANIENKA _ domach. — Posiada dującej poseł $o- J. BRAHMSA — przez radio,
= DNI WIELKIEGO RABATU ЕЕ plac 140 sąźni dooko- |sad owocowy. Na żą- sierota, _ skończyła sd ЕЫ”Щ\:д“_: ala Da. 1711, o godz. 17415. usłyszymy ar-

= na KONFEKCJI, GALANTERII, =mA T Kena ai a cydzieto muzyki kameralnej; Kwartet forte-
. * retowa = { › EG >

= == dl T Zi szukuje pracy do, pianowy A-Dur Brahmsa, który odegrają |

= TRYKOTAŻACH, BIELIŹNIE I OBUWIU 36m.3 B.W. SE mRM MOR ać W. Pohulan-| ZES ZKZSNZZZWWZKZnani muzycy; Gertruda Konatowska, oraz

= tylko ww NOWICKIWilno 30= Tame La SB | członkowie „Polskiego Kwartetu Smyczko-
— i / ' wego“: Zdzisław Jahnke, Tadeusz Szulci
= D.P.H. . a = maszynę nożną fabr, 62 | BIURO PRACY H u m 0 r |Dozydekiż Duaczożal, a

= Prosimy oglądaća wystawy. Ž „Singer =o2 R NE Stowarzyszenia | SW. : JESZCZE RAZ. I

EATUADOWOTANEA AE I Wincentego a Paulo, — Ukochana! Tym pocałunkiem pragnę

PGDRIESIENIE HANGLŲ —

DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJE|
UMIEJĘTNIE ZKEDAGOWANE
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ARNO ALEKSANDER.

TO WZMOŻENIE REKLAMY

NAJSTARSZE | KAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

<BZIEŃNIK OILEŃSKI:
Administracja czynna: przy ul. Msstowej1

©

fed ы MIESZKANIE —

zta dla miłośników śpiewu i muzyki. Po raz jednoizbowe z

2000060000000000000030000002

Wileńskiego” dla W.K, |toda stworzona prakty-,
> 330,ką. Zgloszenia w Adm.

„Dz. Wil.” sub; „S.B.*,!
W. K

- |tamże adres.
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21.45, w wykonaniu Kwartetu Warszaw-

skiego oraz waltornistów: J. Czarneckiego
e i T. Wilhelma.

| ROCZNICA CHRZTU LITWY.
 

  
1 Zbliża się 550 rocznica wydarzenia dzie-

jowego, które zadecydowało o losach Pol-

  

cen- 29004000030450000000% :

tralnem ogrzewaniem, ż PRACA RWERSai
- Wielka 10, 545Į POSZUKIW, MŁODA, | POMÓŻMY
ZGUBIONĄ w 1935r. *e40%0000000000000008|;niolig. panienka, ab-| BLIŹNIM
EO == |solw, szkoły $. $. Sa-|

Vilko Polas RUTYNOWANA |lezjanek, umie dobrze, WDOWA
PASO. Soksia pielęgniarka inteli- szyć, przyjmiezwdzię-chora Zz 9-0

Józefa zam. obecnie Ś"ntna średnich

   

 

| Okazyjnie
M.eska

T lowe: salon, kredens,
iurka -—=== serwantka,

m==ma= damskie i męskie, sza
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fy, toaleta, lustra itp. wyrabia guziki, źrędz-
Żydom nie sprzedaję. le,
Wielka 24 m. 4, godz.chwasty itp.
2—14 i 16—19, (2)1

| PAMSTWOWA

|! Cena !ю5и — 40 zi.,

 

 

   
- — — lifikowane kandydai

Pracownią
Szmuklerska

 

majątków i

 

chowawczynie,
2 TROCKA 9 gniarki,

sZnury, Pasy, cownic
532 10—13: Młynowa 2/

ERIA zł. 1.000.000
Losy do nabycia w szczęśliwej kolekturze

ZAMKO-UCHOWSKIEJ zs
Pół — 20 zi. Ćw. — 10 zi.

Zegarki, biżuterja, srebro stołowe, papierośnice

poleca uczciwe i kwa-

ki do pracy na: go-;
spodynie, kucharki (doj

na ple-|

T-wa na ko: AED]
nawet i nau-;

czycielki. Zapisy pra-!
iennie odj

poszukuje pracy przy najchętniej do dzieci, nych środków do žy-

+

cze raz?

WYMAGAJĄCY GOść.

klient.

A — Naturalnej wielkości.
3 CIĘŻKA KISZKA.

stracił pięć kilo wagil

letnią dowód kulturalnej
lat cznością każdą pracę, dziewczynką, bez żad

ski na długie wieki jej dziejów, Wydarze-
niem tym był chrzest Litwy, więlkiej wagi

ekspansji Polski na
Wschód. Rocznicy tej poświęcimy specjal-

 

wyrazić całą mą miłość,, Czyś zrozumiała?,

— Niezupełnie,.. Możebyś wyraził jesz- | Nowości wydawnicze

| Z końcem ubiegłego roku powstał
|w Warszawie tygodnik „Szarža“,

— Chciałbym nabyć globus — mówi redagowany i wydawany przez A.
! Dzierżawskiego, znanego pod pseu-

— Czy duży? — zapytuje sprzedawca. !donimem Al, satyryka i humorysty.
"Tygodnik ,„Szarża* jest postawio-

|ny na wysokim poziomie artystycz-
-— Mój mąż po operacji ślepej kiszki |nym i literackim, zasilają go bowiem

swemi dziełami wybitni karykatu-
— No, proszę panil Ktoby przypusz- rzyści i satyrycy i prowadzony jest

czal, że taka marna kiszka tyle waży?
„Szarża,

w duchu narodowym.
Jest to wogóle pierwsze tego kie-

runku i poziomu pismo satyryczne
OEG OAKZSZRZEREKEGAZGZĘA W Polsce, cieszy się też coraz wię-

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ
OBRONY NARODOWEJ.
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FANATYK—.
Powieść współczesna,

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Gdy Jarowy wszedł do jadalni,
poznał po spojrzeniach, że wszyscył
byli przygotowani na najgorsze wia-
domości.
— On jest zupełnie spokojny! —

rzucił pośpiesznie Jarowy.
Pani Ada i doktór Grylski we-

stchnęli z ulgą, jedynie Balk się na-
chmurzył.
— Chyba nie powiedziałeś mu

wszystkiego? — zapytał ściągając
brwi.
— Owszem, powiedziałem. Pan

dyrektor nie ma nic przeciwko te-

czył klucze, Gdy pani Ada i doktór
Grylski też chcieli wejść do gabine-
tu, poprosił, by na jakiś czas zosta-
wili go z obu komisarzami policji.

Jarowy znów usiadł naprzeciw
Śniewskiego i nerwowo obracał w
palcach papierosa. Nie miał odwagi
palić w obecności chorego, a coś
mu przeszkadzało zapytać o pozwo-
lenie.

Zresztą Śniewski teraz na niejgo
nie patrzył, Z zimną ciekawością!
śledził każdy ruch komisarza Balka, i
który metodycznie robiąc rewizję|

 

 

— (o się stało?—zapytał, przy-
śpieszając kroku.
— O, do diabła starego... —mruk-

nąt Balk. — Zobacz..— Ueraz Jaro-
wy| spostrzegł w jego rękach kilka
paczejk banknotów angielskich, za-
winiętych w kawałek płótna żaglo-
wego. — Potrzymaj to... — dodał
wyjmując notatnik. — Tak... tak...!
wszystko się zgadza, mój kochany.:
Tu jest na oko... przynajmniej dzie-
sięć tysięcy sztuk... No, Tomku, zna-
leźliśmy miejsce, z którego bankno-
ty poszły w obieg.

Jarowy milczał. On i Balk w
pierwszym . momencie podniecenia
zapomnieli zupełnie o Śniewskim.;

i odwrócili się powoli.

nie można się było dopatrzeć nic
sztucznego ani gwałtownego.

Jarowy nie spotkał dotąd prze-
stępcy, tak się zachowującego w
obliczu ciężkich i niewątpliwych do-
wodów przewinienia, Przyszło mu
nagle do głowy, że, być może, Śniew
ski przywdział maskę obojętności
jedynie po to, by uśpić ich czujność
i w odpowiednim momencie popełnić
samolbójstwo. Tylko w ten sposób
tłumaczył sobie Jarowy nieprawdo-
podobny spokój Śniewskiego i dla-
tego z natężoną uwagą śledził naj-
lżejszy! ruch suchych, jak gdyby bez-
krwistych dłoni, które spoczywały
na pledzie, przykrywającym nogi

(Teraz pomyśleli o nim jednocześnie| chorego.
Teraz i Balk oprzytomniał, Dyrektor banku sieldział poważ-

y i jak gdyby nieco smutny. ‚
— Upoważniam panów do ode-

— Sądzę, że pan powinien był
sam odesłać te pieniądze do Banku
Angielskiego. Należało to już dawno

kszą, zupełnie zasłużoną, poczytno-
ścią w najszerszych: sierach społe-
czeństwa polskiego.

no zbrodnię, wobec <zego nie od-
grywały żadnej roli choroba Śniew-
skiego ani jego stanowisko spo-
łeczne.
—Panie komisarzu — zaczął dy-

rektor banku, i umiechnął się lekko,
ponieważ. spostrzegł zmianę w Za-
chowaniu się Balka — chciałbym
zapytać, co mi się zarzuca w związ-
ku z tymi banknotami?
— Przywłaszczenie

czył krótko. Balk.
— Co mi grozi? ;
— Nie pamiętam dokładnie, W

kalidym razie parę lat więzienia.
- Śniewski uśmiechnął się.
— А przedawnienie .obejmuje

tego rodzaju sprawy? :
Balk przymrużył oczy i po krėt-

kim namyśle odpowiedział:
-— Tak.
— Dziś minęło dziesięć lat i dwa

— ` о$улай-

mu, abyś przeprowadził rewizję w coraz więcej się zbliżał do kasyjsłania tych pieniędzy do Banku zrobiė — oświadczył zimno. dni od czasu jak „Aurelia“ zatonę-
mieszkaniu, jogniotrwałej. Właśnie przed nią się| Angielskiego — powiedział prze- Wyraz jego twarzy oraz ton gło- ła — rzekł cicho Śniewski—Widzę,

Po tym oświadczeniu nawet Baik zatrzymał, szukając klucza. Znalazł|ciągle. , su zmieniły się zupełnie, Do tej pory że pan jest rozczarowany, panie ko-
mie mógł ukryć zdumienia. Zdawało go, po chwili włożył w zamek i u- XXII. rozmawiał ze Śniewskim z osobliwą misarzu — dodał podnosząc wzrok
się, że oprócz tego był rozczarowa- | chylił ciężkie drzwiczki. uprzedzającą uprzejmością, starając na Balka. — Może przykro panu, że
ny. Oczywiście, wszak się spodzie-|  — Tu jest dużo pieniędzy. — Jarowy jeszcze się nie mógł się dać do zrozumienia na wszelkie mnie, już starego człowieka, wsku-
wał coś znaleźć! Zwątpił doreszty |powiedział z lekkim zdziwieniem. —|ocknąć ze zdumienia — oto siedział sposoby, jak bardzo ubolewa, że tek przedawnienia nie dosięgnie za-

o skuteczności rewizji, gdy ujnzał| Jarowy, poproszę cię na świadka. przed nimi człowiek, którego od ikil- obowiązek służbowy zmusza go do służona kara?
przeprowadzenia tej niewątpliwie ;,
bezowocnej rewizji; teraz był to tyl-,
ko komisarz policji, przemawiający;

Ledwo ruszył z ku miesięcy. poszukiwała policja
jak usłyszał zdumionyo- ; kryminalna wszystkich _ niemal

bardzo życzliwie z Balkiem i nie | krzyk Balka. państw; siedział nie wypierając się
czekając na wezwanie sam mu wrę-! winy, mówił ze spokojem, w którym do przestępcy, któremu udowodnio-|

ADMINISTRACJA; Wilno, ul, Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cytrowe i tabelary czne o 25% drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. :

niewzruszoną twarz Šniewskielgo. Jarowy wstał.
Dyrektor banku przywitał się |jmiejsca,
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