
  

Oplaia pocziowa uiszczona ryczaliem.

DZIENNI
GŁOS WILEŃSKI
Rok XXI.
 

WARSZAWA 19.11. W dniu dzi-
siejszym Sejm obradował nad bud-
żetem min. Rolnictwa i Reform Rol-
nych. a!

Po referacie pos. Kamińskiego,
który w tonie przychylnym omawiał
dziłalność ministerstwa rozwinęła
się bardzo żywa dyskusja, w której
dominował moment
z dotychczasowej polityki rolnej.
Jak widać min. Poniatowski w dal-
szym ciągu jest atakowany i gospo-
darka jego niemal nie zdobyła  gło-
sów uznania.
W dyskusji do najbardziej

rakterystycznych należy
głosy p. Łubiańskiego i „narodowego
radyjkała' p. Bakona.

ierwszy rozpoczął od twierdze-
nia, że w dziedzinie naprawy ustro-
jw rolnego reforma rolna dała do-
tychczas niewielkie rezuitaty a za-
kończył nieznanym w dotychczaso-

cha-

niezadowolenia i

zaliczyć
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wej praktyce obecnego sejmu zwro-
tem.

Oświadczył, że musi użnać dzia-
„łalność ministerstwa rolnictwa za
nieodpowiadającą istotnym  intere-|
som rolnictwa poiskiego i dlatego
ustosunkowuje się negatywnie do
budżetu tego resortu. i

P. Bakon ustosunkował się do|
"ministra _ Poniatowskiego bardziej:
'przychylnie, ale maniiestował (nie|

' zapowiadając oczywiście żadnych
' konkretnych wniosków) swój pogląd
| ua ważność sprawy żydowskiej dla
zagadnienia przeludnienia na wsi.

Rzucił szereg haseł jak: Unarodo-
"wienie handlu jest koniecznością.
j Ten klo 6 nim mówi uchodzi u nas
za antysemitę, jest on jednak tylko

' Polakiem. Nie ulega wątpliwości, że
"połowę dochodu z miasta zarabiają
żydzi, nie wnieśli oni jednak kapi-

* tułu, Handlarze
pów, sprzedających produkty itp.

"Posiedzenie Rady Ministrów
WARSZAWA 19.11. Dn. 19 b. m.

odbyło się posiedzenie Rady Mini-
strów, na którym przyjęto projekt
prawa o ustroju adwokatury. Pro-
jekt ten m. in. ustala, że kandydatów
do stanu adwokackiego obowiązuje 3

'włocławskiego, do obszaru zaś woj.adwo-nietylko odbyjcie aplikacji
3 sądo-kackiej, ale wpierw aplikacji

wej, zakończonej egzaminem.
Następnie Rada Ministrów przy-

jęła projekt ustawy o zmianie granic
województw: poznańskiego, pomor-

„Kto nie pójdzie, zmusimy rozkazem”
|niu dziennikarza irancuskiego przez

Zapowiedź nowego
Jak już donosiliśmy, w najbliższą

niedzielę płk, Kocyza pośrednictwem
radia ogłosi swój program polityczny,

Przygotowaniem do tej enuncjacji
były referaty płk. Miedzińskiego,
wygłaszane w klubie dyskusyjnym
posłów i senatorów, Przewodnie! my-
śli tych referatów podawaliśmy: już
na łamach „Dziennika Wileńskiego”.

Obecnie podajemy za prasą war-
warszawską jeszcze jeden charakte-'
rystyczny ustęp z drugiego referatu
p. Miedzińskiego.

Na zakończenie swego referatu p.
Miedziński miał powiedzieć:

„Do obozu naszego będą mogli należeć
wszyscy, niezależnie od tego, czy byli z na-,
mi, czy przeciw nam. Obchodzi nas, kto z
nami pójdzie jutro, A kto z nami dobrowol-

nie nie pójdzie, zmusimy go twardym rozka-
zem”.

Ustęp o „twardym rozkazie“, do-
skonale charakteryzuje zamierzenia
twórców nowegoobozu politycznego.

WARSZAWA, 19.IL (P. A T.).
Redaktor „Gazety Polskiej" B.

Miedziński komunikuje:
„W zakończeniu swego referatu

na posiedzeniu klubu dyskusyjnego
dn. 17 b. m. B, Miedziński nie powie-
dział: „a kto z nami nie pójdzie, te-
go zmusimy twardym rozkazem”, na-
tomiast zacytował końcowiyj ustęp
mowy Marszałka E. Śmigłego-Rydza
z dn. 24 maja ub. r., brzmiący:

Komuniści
Do miejsca odosobnienia w Be-

rezie Kartuskiej za działalność wy-|
wrotową zostali wysłani z Wilna:
Nochim Pozniak, Chaim Świdler, Mi-;
chał Czarnecki i Konstanty Subocz.̀

SOSNOWIEC 19.11. Władze ad-|
ministracyjne przesłały do miejsca!
odosobnienia w Berezie Kartuskiej

 

"siłę oddać w rzetelną służbę Polsce,

skiego, warszawskiego i łódzkiego,
który przewiduje włączenie do ob-
szaru woj. pomorskiego powiatów:
bydgoskiego, inowrocławskiego, szu-
bińskiego, wyrzyskiego, lipnowskie-
$o, nieszawskiego, rypińskiego a

x

 

wyzyskiwali chto-|

Poza tym jednak nie wskazal“
inówca w jaki konkretny na budżet
min. Rolnictwa mają wywrzeć jego
poglądy.

Na sytuację Polaków na kresach
południowo - wschodnich zwrócił
uwagę p. Zaklika przytaczając <cy-
irowe dane (podawaliśmy je wielo-
krotnie w „Dzienniku Wileńskim"
Red!) o uszczuplaniu się polskiego
stanu posiadania na Wołyniu.

Poruszył _ on również sprawę
sprzedawania ziemi rusinom i przy-
pomniał ostatni manifest kilkudzie-
sięciu organizacji lwowskich zajmu-
jącylch się tym zagadnieniem.

Na to doczekał się bardzo osob-
liwej repliki p, Wojtowicza, * który
oświadcza: „Dziwnym się wydaje —.
skoro wśród członków towarzystw,
które podpisały odezwę znajdują
panowie, którzy za drogie pieniądze
sprzedawali ziemię  ukraińcom*,
„Jeżeli panom chodzi o to, że par-
celacja na terenie ziem południowo-
wschodnich przyniosłą szkodę Naro- |
dowi Polskiemu — to zamiast pisać
maniłest należałi ogłosić nazwiska
tych panów”. |

 

Uniwersytetu
„Warsz. Dzienn. Narod.” pisze:
We środę, dn. 17 lutego, a więc

blisko po trzymiesięcznym pobycie
w areszcie centralnym przy ul. Da-
niłłowiczowskiej, zostali zwolnieni
dwaj akademicy, pp. Jan Barański
i Julian Nowakowski — członkowie
komitetu pamiętnej blokady listopa-
dowej Uniwersytetu warszawskiego.
Obecnie pozostaje w więzieniu jesz-
cze czterech uczestników blokady;
są to pp. studenci Witold Borowski,
Tadeusz Kozerski i Zygmunt Przeta-
kiewicz oraz wydałony ze szikół z
„wilczym biletem** Łyczakowski, któ
"ry z powodu choroby został przewie-
ziony z aresztu centralnego do wię-
zienia na Pawiaku.

Jest rzeczą niezmiernie charakte-
rystyczną, iż zwolnieni studenci nie
byli, podczas swego blisko trzymie-
sięcznego pobytu w -więzieniu, bada-
ni w sprawie blokady.

Studenci Barański i Nowakowski, '
w czasie blokady, zostali napadnięci
przez bojówkę komunistyczną, która !

Nr. 50
 

_ dwalnlanie uczestników blokady_ Bafiet milsterstwa ronittwaw jie | Warszawskiego
byli baldani przez biegłego-lekarza,
w obecności sędziego śledczego, któ-
ry prowadzi śledztwo wobec czer-
wonych zbirów.
Więźniom daje się obecnie w pew-

nym stopniu we znaki głód, bo no-
woogłoszony okėlnik w_ sprawie
znormalizowania paczek żywnościo-
wych, pozwala jedynie raz na dwa
tygodnie dostarczać — poza poży-
wieniem więziennym — paczkę, w
której wolno dostarczyć ćwierć kg.
cukru, 1 kg. chleba, 700 gr. sucha-
rów, 1 kg. jabłek, 1 kg. pomidorów.
Tym się tłumaczy zwracanie paczelk
żywnościowych, o czym prasa do-
nosiła.

Zwolnieni świeżo z aresztu stu-
denci, mają obowiązek meldowania
się w policji 2 razy w tygodniu.

Dostarczane studentom gazety
“„Nasz Przegląd“ i „Gazeta Polska“
są starannie cenzurowane i dostar-
czane, po wycięciu niektórych wia-
domości.

Ponieważ za kilka dni dobiegnie
zadała im niebezpieczne rany. W. okres trzymiesięczny pobytu reszty
| związku z tą ńapaścią, studenci ci studentów w więzieniu — należało-

lby spodziewać się ich zwolnienia.

 

Komuniści zestrzelili somolot francuski poznańskiego powiatów: kaliskiego,
| kolskiego, konińskiego i tureckiego
oraz do obszaru woj.warszawskiego ,
powiatu działdowskiego.

obozu poliiycznego
Koledzy, trzeba umieć patrzeć

prawdzie w oczy. Gdybyśmy uwa-
żali, że Polska może liczyć tylko na
nas mając trzydzieści kilka milionów
obywateli, to świadczyło by: to tra-|
gicznie o Polsce. Wy, mając twarde,
wyrobione dłonie, jesteście do tego|
przygotowani, aby pierwsi chwycić
za łańcuch, alei obok was muszą sta-
nąć inni i wyj musicie się starać o to,
aby obok was stanęli wszyscy ci,“
którzy mają poczucie siły i chcą tę

ojczyźnie czy państwu, jak kto woli.
A wy musicie znaleźć dla nich, zależ
nie od sytuacji, przyjacielskie słowo,
albo twardy: rozkaz, nie mający żad-
nych względów ni pardonėw“.

Zgon prof. dr. Henryka
Nusbauma

WARSZAWA 19.IL. Dzisiaj po
dłuższej chorobie zmarł w Warsza-
wie zasłużony lekarz-neurolog, pro-
fesor honorowy uniwersytetu J. Pił-
sudskiego, prof. Henryk Nusbaum.

Kto wygrał na loterii?
Stała dzienna wygrana 20.000 zł.

padła na Nr. 70.285.
15.000 zł. — 104091. |
2.000 zł. — 22841 26865.
1.000 zł. — 68206 150696 165101.
500 zł. — 60638 113226 133442

179140 185737.

do Berezy
za działalność komunistyczną: Ma-
riana Leśniaka z AOL:
czej, Joska Nunberga z Będzina,
Walentego Osucha z Kazimierza,
Konstantego Porębskiego ze Strze-

mieszyc t Mojzecze Sznycera z Bę-
dzina.

 

  
   

Ja front ludowy obawia się prawdy o Hiszpanii
LONDYN 19łIL „Evening Stan-

samolotu
ambasady irancuskiej przez samolo-
ty rządowe. Gazeta donosi, że w rę-
kach rządu irancuskiego znajduje się

ny samolot ambasady francuskiej w wego. Pilot francuski zmuszony zo-
| dard* donosi o sensacyjnej ałerze|Madrycie, który pełnił stale służbę stał do lądowania, przy czym samo-
* zestrzelenia w Hiszpanii kurierską pomiędzy Madrytem a lot został poważnie uszkodzony. Po

Perpignan po stronie francuskiej, wylądowaniu okazało się, że de la
wystartował z Madrytu, mając jako Pree został trafiony kulą i zabity, a
pasażerów irancuskiego dziennika- towarzysząca mu kobieta odniosła

zdumiewający raport o zamordowa-, rza de la Pree i jedną kobietę, W rany, Pilota zmuszono do powrotu

służbę wywiadowczą komunistów w
Hiszpanii Przed miesiącem specjal-

PEJS DNETBOW ZALE ORLICH DAETOEOEEWACKFZANEOC

LINIA KOLEJOWA,
ZNISZCZONA PRZEZ LAWINĘ.

poczcie, jaką zabrał samolot, znaj-'! do Madrytu, gdzie go steroryzowano
,dowała się również paczka z doku-i dotychczas nie wiadomo, gdzie on
mentami i fotografiami, zaadresowa-| się znajduje. Paczka z dokumenta-
na do międzynarodowego Czerwone- mi zniknęła.
$0 Krzyża w Szwajcarii. Dokumenty! „Evening Standard“ twierdzi, iż
te stanowiły dowód stracenia pra- w Paryżu mają informacje co do ie-
wie tysiąca zakładników w Madry- go, że wypadek ten spowodowany
cie. Gdy samolot irancuski wystar-| został przez specjalne biuro poli-
tował, w ślad za nim wystartowały tyczne, zorganizowane w Hiszpanii
jdwa samoloty rządu hiszpańskiego. na podstawie instrukcyj z Moskwy.
Pilot samolotu irancuskiego przy-' Do obowiązków tej organizacji na-
puszczbał, że stanowią one eskortę, jeż nadzór nad działalnością dowód-
tymczasem po godzinnym locie je- ców czerwonej milicji i polityków
den z eskortujących samolotów do-|! hiszpańskich. Organizacja ta pragnę-
konał półobrotu i skierowawszy się! ła przeszkodzić, aby kompromitują-
wprost na samolot francuski, zaczął jące ją dokumenty nie dostały się do
ostrzeliwać go z karabinu maszyno- rąk międzynarodowego Czerwonego

Krzyża. 
: i

j 1
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Między miejscowościami Brig i Kan-i
dersteeg w Szwajcarii, lawina śnież-
na zniszczyła na znacznej długości

most i nasyp kolejowy.

Bombardowanie wojsk rządowych
AVILA 19.П. Według korespon- cyjne wojsk rządowych w pobliżu

denta Havasa samoloty powstańczeGudalajara Cuenca oraz sieć dróg
bombardowały punkty koncentra-' kolo Ciudad Keal.

16 samolotów rządowych strącono
AVILA 19.IL Korespondent Ha- aragońskim, 11 na froncie madryc-

vasa donosi, iż wczoraj strącono 16 kim. Wśród tych ostatnich znajduje
samolotów rządowych. 5 na ironcie się wielki samolot bombardujący.

Budżet zbrojeń angielskich —uchwalony
LONDYN 19.I1. Dwudniowa de- było przewidywać — uchwaleniem

 

' bata -zbrojeniowa, jaka odbywała się przez olbrzymią większość rządową .
w środę i czwartek w zbie Gmin,|projektu 400 milionowej pożyczki na
zakończyła się — jak z góry można! zbrojenia, w drugim czytaniu.

 

. @ wybór nowego prezydenta Łodzi
ŁÓDŹ 19.11 P. wojewoda łódzki, wyborczego rady miejskiej na dz. 25

Aleksander Hauke-Nowak to-| lutego 1937 r. Na porządku obrad
sował do tymczasowegoSrasydncka tego zebrania figurują dwa punkty:
m. Łodzi Godlewskiego pismo za-| wybór prezydium zebrania i wybór

zwołanie posiedzenia | prezydenta miasta, s carządzające
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Po Czy
W: środę rozpoczął się w Łomży w

Sądzie Okręgowym proces o zajścia
antyżydowskie w powiecie wysoko-
mazowieckim.

Jest to, po procesie o zajścia w

żewie i

bili „jakiegoś żyda”, nie wymieniając

poszkodowanego, następnie fakt, że
niektórzy oskarżeni zostali ujęci na

polecenie starosty.
ŁOMŻA 19.11. Dziś po dwudnio-

dwu po 10 miesięcy, 4 po 8 miesię-
cy, 7 po 6 miesięcy więzienia i przy-
znai powództwo cywilne w postaci
symbolicznej złotówki tytułem strat
materialnych i moralnych wszyst-

Sytuacja na U. S. B. nie ulega|

zmianom. Żydzi w dalszym ciągu za- |

chowują się anogancko: prowokacyj-

nie podkreślając swe nieustępliwe

stanowisko. Zachowanie się ich tak

wobec profesorów, jak i studentów

Polaków ma wszelkie znamiona zor-

DEO онснеооарафчиеоеоотй

Berezie Zydzi wciąż prowokują
"Proces o zajścia w powiecie Wysoko-Mazowieckim DOCHODZENIA DYSCYPLI-

NARNE.
Jak się dowiadujemy, władze u-

niwersyteckie pociągnęły do odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej cały

szereg studentów Polaków, oskarżo-
nych przez żydów o używanie siły

o: następna z kolei roz- wej rozprawie „1“ 20-tu о‹ kim Podoras, 5-ciu oskar- sanizowanej akcji. przy realizacji „ghetta ławkowego'.

prawa sądowa, rozpatrująca znane skarżonym 0 U ział w rozruchach żonych zostało  uniewinnionych. * : : . « Są jednalk i dochodzenia przeciw ży-

wypadki, które spowodowały „pacy- antyżydowskich w Wysokim Mazo- Sprawy 2-ch pozostałych zostały KE dów "webro: sa = lewicowcom, iEs R

fikację' powiatu wysoko-mazowiec- wieckim w dn. 14 września ub, r. wyłączone. ` Panejki, który, jak to już podawa- niejakiemu Szantyrowi, który miał

kiego, a następnie wysłanie do Be-
rezy 11 narodowców. |

(Wi pierwszej serii odpowiada dwu-
dziestu narodowców. Sześciu pozo-
staje do rozprawy w więzieniu, resz-
ta jest pod dozorem policji, jeldynie
3 oskarżone kobiety pozostają bez
środków zapobiegawczych.
Wszyscy oskarżeni, to młodzi mie-

szikańcy okolicznych wiosek, Zwra-

ca uwagę fakt, że wszyscy są nie-

karani.
Akt oskarżenia zarzuca przestęp-

stwo z art. 163 ik. k., mianowicie w
czasie jarmarku oskarżeni mieli do-
puścić się „gwałtownego zamachu na
ludność żydowską i jej mienie”.

Według aktu oskarżenia, zajścia
rozpoczęły się od niedopuszczania

Polaków do' sklepów żydowskich,

przy czym „kupcy żydowscy w wie-

lu wypadkach sami siłą wyrzucali cyjnie. Pod wpływem pogróżek ży- rodowcy opuścili posiedzenie, unie- ; ten RZ swą solidarność z żyda-

bojkotujących ze sklepów”. Zajścia żydowskich, zdjęto ż trumny krzyż, możliwiając uchwalenie wniosku, z mi. odzież chrześcijańska posta-

trwały około 2 godzin, przy czym

wybito 1146 szyb, zniszczono kilka-

naście straganów i poturbowano 30

osób:

Wyszyńskiemu, Leonowi Dąbrow-
skiemu, Tymińskiemu, Siennickiemu

i innym zarzuca się, że kierowali gru)

Główiym oskarżonym: Eos |

pami, demolującymi sklepy żydów. |

W akcie oskarżenia, odczytanym;
na rozprawie, zwracają uwagę dwa|

szczegóły: po pierwsze w wielu miej-|

scach wymieniono, że oskarżeni po-;
  

Tym razem w sprawie
WARSZAWA, 19.1I. P. prezes Ra-

dy Ministrów wystosował do wszyst-

kich ministrów okólnik, w którym,

mając na uwadze dalsze uspraw-

nienie i ujednostajnienie organizacji,

praktyk wakacyjnych dla młodzieży

akademickiej, ustalił ogólne zasady

zbierania i rozdziału praktyk w r. b.

Wi myśl. tego okólnika, poszcze-

gólne ministerstwa zorganizują płat-

ne praktyki w podległych sobie
urzędach, instytucjach i przedsię-
biorstwach państwowych oraz w nad
zorowanych przez siebie przedsię-,
biorstwach prywatnych i zgłoszą do
min. W. R. i O. P. liczbę zaofiarowa-

Bezcenny dar dla m. Bydgoszczy |:
Zbiór prac Wyczółkowskiego dla muzeum

miejskiego

Franciszka  Wyczółkowska wysto-
sowała do prezydenta miasta Byd-
soszczy| pismo, w którym pisze:

„Pragnąc wyrazić serdeczny: sto-

Sąd skazał 13 oskarżonych w tym

 

Burzliwe obrady łódzkiej Rady Miejskiej
Oświadczenie to radni żydowsko-|„Warsz, Dzienn. Narod.” donosi z

Łodzi: Przebieg środowego zebrania

łódziej Rady Miejskiej był niezwykle

burzliwy. Na początku posiedzenia

przewodniczący zgłosił wniosek o

uczczenie przez powstanie pamięci

zmarłego przed kilku dniami radne-

go socjalistycznego Miniszewskiego.

№ to przedstawiciel Klubu narodo-

wego, kpt. Grzegorzak, oświadczył,

że narodowcy, chociaż korzą się

przed majertatem śmierci, nie wez-

mą udziału w tej demonstracji, a to

dlatego, że na pogrzebie ś. p. Mini-

szewskiego, który odbył się w nie-

dzielę, żydzi zachowali się prowoka-

jak również usunięto krzyż z kara-

wanu, {

Dyp

 

  

Premier pruski i wielki łowczy

Rzeszy Niemieckiej, gen. Goering;

przybył do Białowieży, we środę,

  
    

praktyk akademickich

nych praktyk, podając przy tym ich

rodzaja, wymagane warunki, wyso-

kość wynagrodzenia i ewent. życze-, v. Menthe, ambasador niemiecki w

|nia pracodawców
Rozdział

| między szkoły i przydział miejsc kau

(dyddatom będzie dokonany w resor-

"cie min. R. i O. P., przy czym or-

ganem  kwalitikującym kandydatów

będą szkoły wyższe.

` °( wynikach rozdziału praktyk

studenci i pracodawcy będą zawia-

damiani bezpośrednio przez szkoły.

° Min. W. R. iO.P., w razie po-

trzeby, wyda dalsze zarządzenia w

tej sprawie.

0 mistrzu, który utworzył nowe dro-

gi dla grafiki, nie tylko polskiej, ałe,

śmiało rzec można, światowej, który

tak bardzo umiłował polski pejzaż i

Ikontygentów praktyk:

socjalistyczni przyjęli _ straszliwą
wrzawą i zgiełkiem. Słyszano m. in.
okrzyki przeciw religii katolickiej.

Jako jeden z punktów porządku
dziwnego, była sprawa zaciągnięcia
pożyczki" na” wykup rzeźni: Radni,

narodowi sprzeciwili się temu wnio-,

skowi, oświadczając, że nie mają za-

ufania do większości socjalistyczno-
żydowskiej i do jej gospodarki, i że
pożyczka w ręku bloku żydowsko-
komunistycznego jest za wielkim ry-
zykiem. Gdy przewodniczący usiło-
wał poddać wniosek o zaciągnięcie

pożyczki pod głosowanie, rakini na-

powodu braku quorum.

iomatyczne łowy
Premier Goering poluje w puszczy Białowieskiej

dnia 17 b.m:, o godz: 5,22 rano, po-

ciągiem z Warszawy. Premier Goe- przywiózł pea dla Prezydenta R. P.
ring, wraz z otoczeniem, zajmował z rzadkiej rasy „łarbotropów hanno-

dwa 'duże niemieckie wozy: salono-

» we, przyczepione do polskiego skła-

Nowe rozporządzenie p.premiera
du pociągów.

Pierwszy turnus' polowania roz-

począł się we środę z samego rana.

W polowaniu, na zaproszenie P. Pre-

zydenta R. P., biorą udział: premier

pruski generał Goering, gen. Schar-

ting, sekretarz stanu Koerner, kpt.

Warszawie p. von Moltke, ambasa-
dor R. P. w Berlinie p. Lipski, gen.

Sosnkowski, gen. Fabrycy, radca: Mi-
chał Mościcki, min. Łepkowski, szef

domu wojskowego P. Prezydenta

R. P. Schally, dyrektor protokułu

dyplomatycznego hr. Romer i inni.

Ż osznurowanych w nadleśnictwie

hajnowskim 4 wilków tylko jeden,

śoniący za earną, zdołał wyść ze
sznura. Natomiast wszystkie! 3 po-
zostałe położył premier Goering, któ

liśmy, wczoraj, usunął ich z sali za

' skandaliczne zachowanie się.

Na Chemii bojkotowane są przez

żydów: wykłady prof. Hłaski.

Wynikło też zajście na Medycy-

nie. Korzystając z nieuwagi akade-

mików chrześcijan jakiś żyd usiadł

po prawej stronie sali nawykladzie

prof. Reichera. Na uwaśę jednego z

Polaków zareagował pchnięciem go.

Spowodowało to zamieszanie,wsku- |

tek którego prof. Reichman  przer-

wał wykład. !

| BOJKOT „HONOROWYCH*

| ŻYDÓW.

i; Na I kursie Rolnictwa jeden z

i Polaków ;deńionstracyjnie usiadł po

lewej stronie sali, podkreślając w

nowila ogłosić bojkot
„honorowego“ żyda.

Jak się okazuje, gen. Goering.

werskich“. :
„ Premie: Goering, po skończonym

towarzyski| |

 į polowaniu w Białowieży, udać się
‘ та na Polesie. Zaproszony on został
|przez Kr. Potockiego do Iwacewicz,
lydzie odbędzie się na cześć gościa
niemieckiego polowanie. Gen. Goe-
rinś ma pozostać na Polesiu przez
3 dni i do Warszawy powróci naj-
prawdopódobniej idopiero. w począt-
ku przyszłego tygodnia.
с polowaniu, jakie odbędzie się
w Białowieży między 26 b. m. a 2
matca, wziąć ma udział duński na-
stępca tronu, ks. Alksel. Jak wiado-
mo, w drugim i trzecim turnusie w
Białowieży, na zaproszenie P. Pre-
zydenta R. P. wezmą udział człon-
"kowie korpusu dyplomatycznego, a-
kredytowani w Warszawie, prezy-
dent senatu gdańskiego Greiser oraz
wiele wybitnych osobistości ze sfer

ry upolował również 2 dziki, Taki rządowych, polit hi

świetny wynik jednego stanowiska, oba 0a >

ńależy uważać za niezwykle dobry
   

sukces myśliwski.

Wśród osób, towarzyszących pre-

mierowi pruskiemu, zwracał na sie-

bie uwagę jego przyboczny łowczy,

prowadzący na smyczy pięknego pa

myśliwskiego. E W dniu wczorajszym „Ok

ст 7 Só: | obrady dwudniowy Zjazd przedsta-

PRZE20ORNA PANI |wicieli miast województw wschod-

wydając pieniądz, pragnie przede wszyst- nich w Wilnie.
kim, aby otrzymać przynajmniej równą.war-| Zjazd uchwalił szereg, wniosków

В
1

Zakończenie obrad. przedstawicieli
miast wschodnich

grozić rewolwerem studentom Pola-
kom podczas przesadzania żydów.

POGŁOSKI O SKRÓCENIU FERYJ
WIELKANOCNYCH.

Krążą pogłoski, iż władze aka-
demickie, chcąc nadrobić stracony
czas noszą się z zamiarem skrócenia

feryj wielkanocnych do jednego ty-
godnia. (S)

 

PLASZCZ KORONACYJNY
DLA KRÓLOWEJ ANGLII.

 

Królowa Elżbieta — angielska
w stroju koronacyjnym.

 

spor t
L

WSPANIAŁY SUKCES
POLSKICH HOKEISTÓW.

LONDYN 19.1i. Polska reprezen-

tacja hokejowa odniosła dziś, w pią-

tek, w meczu hokejowym o mistrzo-

stwo świata wspaniałe zwycięstwo

nad reprezentacją Francji, wyśrywa-

jąc w stosunku 7:1 (2:1, 3:0, 2:0).

BIEG NARCIARSKI W CHAMONIX

We czwartek został rozegrany w

Chamonix, w ramach narciarskich

mistrzostw świata, bieg na 50 km,

stanowiący zakończenie zawodów mi-

strzowskich. Pierwsze miejsce w ma-

ratonie narciarskim zajął Finland-

czyk Niemi, w czasie 3:36:58 sek.;

2) Karppindn (Finl.) 3:43:59; 3) De-

metz (Włochy) 3:46:39 sek.; 4) Jal-

kanen (Finl.) 3:46:45 sek.; 53 Ber-

gendahl 3:47:02 sek.

wicie dotychczasowe zabiegi Zw.
Miast Polskich, zmierzające do po-
prawy finansów miast i podniesie-
nia ich rozwoju finansowego i kultu-
ralnego, prosi władze Zw. Miast o

sunek, jaki łączył ś. p. męż: jeśo|w tak niedoścignionej formie potra- POW on: ‹ » P

Leona Wywzólikawskiego asm fił go aa nie epinio aR nabywanym towarze.Czasemwydaje ipostulatów zmierzających ku prze-|prowaczeniedalszych prac i wysił-

Bydgószczą i z ziemią nadnotecką,  szeniu, lecz jako retrospektywna ca- jo że towar na' oko jestPE prowadzeniu reformy finansów miej- |kóww tym kierunku, a w szczegól-

ofaz pragnąc stworzyć przez to łość twórczości mistrza stamiezsieniej O 2 przenfawiają ale: jest skich oraz akcji inwestycyjnej w|ności w kierunku realizacji uchwał

wieczny pomnik jego wielkiej sztu- tylko wieczystym pomnikiem jego w tym właśnie pewne'ale: Dzisiejsze czasy miastach wschodnich. (Wnioski te|powzietych na dzisiejszym zjeździe

ce, postanowiłam złożyć w darze
miastu Bydgoszczy pozostałe po nim
prace i zbiory”,
W ten sposób bezcenna spuścizna

 

 
wielkiej sztuki, ale stanowić będzie

niewyczerpane źródło nauki i twór-

czości przyszłych pokoleń artystów.

mie po temu by eksperymentować i zawłas- podamy w jutrzejszym numerze).

[ne pieniądze”czynićdoświadczenia; których' Zjazd wysłał do Zw. Miast R. P.

wynik bywa zazwyczaj smutny. Dłatego/ następującą rezolucję: „Zjazd Miast

przezorna Pani, kupując zupy w kostkach, Zjem Wschodnich, aprobując całko-

wybierze zawszezupy ze znakiem KNORR,

bo wie, że firma ta ma w ich wytwarzaniu)

kilkudziesięcioletnie doświadczeniei przo-

duje w tej dziedzinie tak w kraju, jaki za-

$ranicą: Zatem: jeśli Pani pragnie podać do-

a niezmiernie ważnych dla rozwoju
miast Ziem Wschodnich”.

Po zakończeniu obrad, uczestni-
cy Zjazdu zwiedzili szereg urządzeń
miejskich.

` WŚRÓD RUIN MALAGI.
 

'bre zupy, wtenczas tylko znane już z do-

brego smaku zupy KNORR w brązowo-

żółtym opakowaniu. A

Kronika telegraficzna |
* Na posiedzeniu Rady Miejskiej w

dniu 18 bm. prezydentem m. Lublina został

wybrany dotychczasowy wiceprezydent;
Bolesław Liskowski. Zgłoszona była tylko. 

|
| sami polskimi.

jedna kandydatura. Wyboru dokonańo”gło-  * P. Aleksander Hafftkė, kontrałctówy
radca, kierownik referatu żydowskiego.
w ministerstwie spraw wewriętrznych, Z0-

stał z dūiein' 18 lutego 1937 r. zwołnióny z
zajmowanego stanowiska i ze służby pań-|

stwowej.

* W katedrze lozańskiej odbył się”
koncert I$nacego Paderewskiego ż towafzy-,
szeniem orkiestry. Į

Całkowity dochód mistrz przeznaczył S
na pomoc dla bezrobotnych kantonu Wo-|

dejskiego (Vaud). ŻA |

** Wczoraj zmarł na Kremlu na udar
serca ludowy komisarz ciężkiego przemy-'

 
uiicy Malagi, Alameda, odprawiono uroczysie nabożeństwo: siu Ordzonikidze: Ordzonikidze byt czton-

z powodu uwolnienia miasta z rąk czerwonych.
"Na głównej

= kiem Wik ZSRR, Mieszkańcy Malagi szukający w śród ruin — resztek swego dobytku.

  



  

Każdy wie, że Litwini głoszą wiel-
kie preiensje do polskiego teryto-
> Nie tylko głoszą, ale i dzia-
ają.
Pierwszym punktem ich programu

jest nie dopuszczenie, by sprawa po-
szła w zapomnienie. W tym celu po-
wstał na Litwie Związał. Odzyska-
nia Wilna (Vilniaus Vadavimo Są-
junga), który postawił sobie przede
wszystkim za
wileńską i przeciwpolską. Założono
po całej Litwie szereg oddziałów te-
śe Związku. Urządzane są odczyty,
przedstawienia, pochody, demoństra-
cje i t. d. Czego chciano, osiągnięto:
płomień nienawiści ku Polakom pali
się mocno. Rozniecano i podsycano
ten płomień na różne sposoby. Oto
przykłady. W miastach i na prowin-
«ji wystawiane są przez ten Žwiązek
utwory sceniczne, w których Polacy
są przedstawiani zawsze jako oszu-
ści, złodzieje, szuje, pijacy, zdrajcy
it. d. Takie przedstawienia odbywa-
ją się nie tylko dla publiczności, ale
i w szkołach początkowych dla dzie-
ci. Przez radio są odgrywane rów-
nież podobne słuchowiska.
Związek Odzyskania Wilna wvda-

je pismo dwutygodniowe p. t. „Mu-
su Vilnius" („Nasze W'Ino“). Mówiąc
mimochodem, 20 — 30 proc. prenu-
meratorów tego pisma stanowią li-
tewscy Żydzi. Pismo to zamieszcza
drwiny z polskiej polityki zagranicz-
nej, przytacza różne statystyki, ma-
jące zilustrować straszną nędzę w
Polsce, szczególnie na Wileńszczyź-
nie, oraz wypisuje różnego rodzaju
kalumnie. O ile chodzi o przytacza-
nie statystyk, Litwini. robią. bardzo
sprytnie: wypisują je z różnych urzę-
dowych publikacyj polskich (np.
„Mały Rocznik Statystyczny” i t, p.),
jednakże wypisują tylko to, co
świadczy o Polsce naisorzej, rom'ja-
ia to, co świadczy o Polsce dobrze.
Czytelnik jest więc tam „przekony-
wany”, że Polska jest krajem o wie-
lokrotnie niższej cywilizacji aniżeli
Litwa.
Związek ten urzadza wśród społe-

czeństwa zbiórkę funduszów na od-
zyskanię Wilna drosą nalep'ania

zadanie propagandę :

aiAMEN RR PA

Tajnym zadaniem tego Związku
jest organizacja i finansowe popar-
cia Litwinów w Polsce. Istnieją nie-
zbite dowody działania tego Związku
w Polsce. Związek posiada swój
hymn, który się zaczyna od słów:
Mes le Vilniaus nenurimsim — My
bez Wilna się nie uspokoimy.

Skutki propagandy są bardzo wy-
raźne. Każdy Litwin jest przekona-
ny, że Wileńszczyzna jest rdzennie

| litewskim krajem. Wyobraża sobie,
że co najmniej 50 proc „ludności roz-
mawia tam po litewsku, że Polacy

; stosują straszliwy ucisk wobec Lit-
winów. Kowna inaczej się nie nazy-
wa, jak tymczasowa stolica. Nawet
w konstytucji litewskiej jest para-
śraf, mówiący o tym. że Wilno jest
stolicą Litwy (!). W. mieszkaniach
Litwinów częs'o wist widok góry
zamkowej.w Wilnie. Ta góra zamko-
wa, którą Litwini nazywają Gedimi-
no pilis — zamkiem Giedymina, jest
jak- gdyby symbolem Wilna i jest roz-
powszechniona niezmiernie na całej
Litwie, Sylwetkę wieży można zo-
baczyć wszędzie: w wagonach, na ze-
szytach, nawet na poduszkach na ka-
napie.

Propagandzie służy jeszcze prasa
codzienna, radio, W litewskich szko-
łach powszechnvch wbija się codzień
do głowy, że Wilno musi być zdobv-
te. Również codzień dzieci uczy sie
śpiewać przeciwpolskie piosenki!
Ponieważ i dzieci polskie są zmu-
szane do uczęszczania do szkół |i-
tewskich, uczą się one tam piosenek
pizeciw ich własnym rodzicom (1.
Ale przecież gadaniem Wilna się

nie zdobędzie, Co więc dalej?

 

 

LITWA CHCE WOJNY:
Jak Litwini myślą zdobyć Wilno?

O ile chodzi o program jawny,
wszystkim znany, to takiego progra-
mu na przyszłość nie ma. Można go
nazwać „jakoś tam będzie”. Litew-
skie czynniki urzędowe głoszą, że
mają wysunąć przy pierwszej sposo-
bności sprawę wileńską na forum
międzynarodowym. Mają prawdopo-
dobnie na myśli Ligę Narodów. Jaka
to ma być ta pierwsza sposobność,
nie mówią nic. Wiedzą oni jednak
sami, że mało kto uwierzy w głoszo-
ne przez nich bzdury.

oteż istnieje program tajny, o
którym zbyt wiele się nie mówi, ale
który każdy Litwin ma na myśli i
którego urzeczywistnienia pokryjo-
mu każdy Litwin pragnie. Jest to
zbrojny napad na Polskę: Oczywiście
Litwa Polsce wojny nie wypowie.
Niechby spróbowała! Litwini czekają
na jakąś wojenną zawieruchę w Eu-
ropie, w którejby była mocno zaan-
gažowana Polska. Wtedy oni mogli-
by zdradziecko skorzystać ze spo-
sobności przy pomocy po*ężniejszych
sąsiadów (np. Zw.Sow.). To nie przy-
puszczenie, to fakt!
W litewskich szkołach dzieci są u-

czone piosenek, w których mowa o
„maszerowan'u“, o „wyzwoleniu” i
„odebraniu'* Wilna, Dzieci litew-
skich szkół początkowych na Litwie
posylaią dzieciom litewskich szkół
początkowych w Polsce (1) zb'orowe
listy, w których zapowiadają im
szybkie „wyzwolenie z pod polskie-
fo jarzma”. Czas by się o tym w
Folsce dowiedziano. Trzeba również
wiedzieć, jaki duch panuje w litew-
skim wojsku. Tam wbiia się żołnie-
rzom przez cały czas do głowy, że
„turime buti pasiregnę žygiui“ —
„powinniśmy być przygotowani do
działania” i że „atejs laikas, kada ży-
giuosim"* — „nadejdzie chwila, kie-
dy ruszymy”. Szkoda również, że w
Polsce bardzo się mało wie o tym,
jakie wojownicze piosenki śniewane
są przez litewskie radio. Litwa jest
jednym z państw, które pokryjomu
nragnie wybuchu wojny w Europie.
Litwa również silnie się zbroi: na
zbrojenia 1 mieszkaniec wydaje rocz-
nie okolo 35 litów. znaczków w  specialnvch „wileń- Najwyższy czas, by się zaintereso-

skich paszportach“. Každy poczciwy wano w Polsce działalnością tego
pada, musi posiadać taki paszport OW pańsiewka pod naszym bokiem.

- iojo kidas agata. Г. E J. JANULEWICZ

Poslowie Unda starannie wyzyskują
każdą sposobność, aby narzucić polskim
„sanacyjnym” politykom nacjonalistycz-
ny ukraiński punkt widzenia, z reguły
antypolski i antypaństwowy. Jednym z
celów, które sobie undowcy w Sejmie
postawili, jest zmiana obowiązującej

nomenklatury: „Rusin” i „ruski” na „U-
krainiec" i „ukraiński”,
Jeden z posłów undowskich wniósł

nawet interpelację w tej sprawie i otrzy
mał odpowiedź od premiera, szeroko cy-
iowaną przez ruskie pisma. Premier o-

kazał się w tej odpowiedzi wielkim H-
berałem, większym niż w innych dziedzi
nach politycznych. Oświadczył, iż „tru-
dno wymagać od rządu, aby się wtrącał
w wewnętrzne spory obu odłamów

(Rusinów i Ukraińców) ludności”. Nie
przeciwstawił się też p. premier ukraiń-
skiemu _ nacjonalizmowi, jakkolwiek
przed paru laty oświadczył, iż zwalcza
wszystkie nacjonalizmy, Bardzo dyplo-
matycznie powołał się p. premier na
okólnik min. Raczkiewicza, w myśl któ
rego to okólnika nazwy „Rusin* i „U-
krainiec” mogą władze stosować indy-

„| widualnie — zależnie od życzenia oso-
-4-by zainteresowanej.__

Bardzo gorąco pochwaliło p. premiera
Iwowskie „Diło”, jakkolwiek nie zaspo-
koił on życzeń ukraińskich w całości.

gląd p. premiera, iż „rząd nie może się
wtrącać w wewnętrzne sprawy obu od-
łamów ludności”. Bo według „Dila“ —
kwestia „Rusin” czy „Ukrainiec” jest
kwestią wyłącznie wewnętrzną tego na-
rodu, który obu nazw używa. Przypo-

| mina też „Diło”, że zaborcy Polski usi-
łowali niektórym odłamom ludności pol
skiej narzucić nazwy: „Ślązaków” lub
„ludzi tuteiszych". Nazwa „Rusin* —
twierdzi „Diło” — utrwalona przez pol-
skie ustawodawstwo, jest nazwą fałszy-
wą i dlatego — pozostawiając zasadni-
czo osobom zainteresowanym swobodę Za szczególnie tratny uznało „Diło po--

określenia swej narodowości indywiduał
nie— należy wprowadzić do ustawodaw
stwa, rozporządzeń i innych aktów u-
rzędowych termin „Ukrainiec” i „ukraiń
ski“.
Otóż niesłuszne są i nieuzasadnione

poglądy zarówno p. premiera, jak i un-
dowskiego organu „Diła”', Kwestia czy
ludność ruska w- Rzeczypospolitej ma
nadal pozostać ruską, czy też ma przy
brać nazwę „ukraińskiej nie jest wca-
le wewnętrzną kwestią sporną obu od-
łamów ludności — tego, który używa
jednej i tego, który używa drugiej na-
zwy — lecz kwestią dużej wagi — @а
państwa polskiego. A poza tym jest to
kwestia wewnętrzna polska i to nie
tylko subiektywnie, ze względu na inte
res państwowy, lecz takżei z powodów
czysto obiektywnych.
Ustalmy więc przede wszystkim, że

do niedawna Rusini nazywali się Rusi-
nami i to zarówno w języku polskim,
jak i w swoim własnym. Nie będę tu
przytaczał żadnych dowodów, gdyż pi-
szę o faktach notorycznych, Rusinami
zwał się zawsze nie tylko lud ruski, ale i
jego warstwa oświecona i biorąca u-
dział w życiu politycznym pod hasłem
odrębności Rusinów od narodu polskie-
go i od narodu rosyjskiego.

Ci więc Rusini, którzy nazywają dzi-
siaj siebie Ukraińcami,— zmienili na-
zwę i domagają się, abyśmy my — Po-
lacy — przeprowadzili odpowiednią ko-
rektę w naszym — polskim języku.
O tym, jak w języku polskim mają

nazywać się Rusini — decydują sami
Polacy i to jest ich wewnętrzna spra-
wal *

Jeżeli Rusini nie mogą rościć sobie
pretensji do przemianowania ich w pol-
skim jęz. na „Ukraińców”, to czy mogą
to uczynić w ruskim języku, który w
pewnym zakresie też jest dopuszczony
w państwie polskim do funkcyj publicz-
"nych? Otóż j z tym się nie zgadzamy.
 

GKEZRAW COO CEE TEZEEEEDEADTEZ PEREZ WERKE WEIR. 
 

Wewnętrzna polska sprawa
W swoim prywatnym życiu może część
"Rusinów — bo nie wszyscy chcą zmie-
nić starą nazwę — nazywać się Ukraiń-
cami, lub jeszcze inaczej. Ani nie mo-
żemy, ani nie chcemy na to wpływać:
Co innego jest jednak w życiu politycz
nym. Tu nazwę może zmienić tylko na-
ród suwerenny — jak np. Japonia na
Nippon, Persja na Iran i t. d. choć w
języku polskim nadal znać będziemy Ja
pończyków, Persów, Włochów, Niem-
ców i t. d. Rusini jednak w granicach
państwa polskiego nie są narodem su-
werennym, jak zresztą nie są nim ni-
gdzie.

Tak więc skończywszy polemikę z p.
undowcami musimy powrócić do poglą-
du p. premiera. Nomenklatura „Rusin”
— „Ukrainiec" nie jest wewnętrzną spra
wą ruskiego społeczeństwa, Usiłowania
wprowadzenia w Polsce nazwy „Ukraiń-
ców” i „ziem ukraińskich” są dalszym
ciągiem akcji, mającej na celu budowa-
nie państwa ukraińskiego. Usiłuje się
mieszkających w Polsce i zawsze tak
nazywających się i nazywanych Rusi-
nów przechrzcić na Ukraińców, aby
stworzyć podstawy do zbudowania zu-
pełnie nowego i w historii politycznej
nie znanego państwa ukraińskiego. Usi-
łuje się w drodze pokojowej zrealizo-
wać to, co w drodze przemocy zrealizo
wali Niemcy w pokoju brzeskim i część

Rusinów w zamachu listopadowym we
Lwowie. Wtedy jednak cały naród pol-
ski, bez różnicy przekonań politycznych
wystąpił przeciw próbom narzucania
ziemiom polskim charakteru ukraińskie-
go.

Nie pozwólmy więc przemieniać Ru-
sinów na Ukraińców. Jakkolwiek byś-
my oceniali sprawę niepodległego pań-
stwa ukraińskiego nad Dnieprem, jesteś
my zgodni w tym, iż państwo to nie
może powstać na wschodnich ziemiach
państwa polskiego w jego dzisiajszych
granicach. Jeżeli więc Rusini w Polsce
mają zmieniać nazwę, to społeczeństwo
polskie rade by widziało tę zmianę w
kierunku polskim, anie ukraińskim. Do
ludu ruskiego mamy . większe prawo,
niż Ukraińcy. Mamy bowiem i prawo
krwi — ileż to Polaków w ciągu wie-
ków stało się Rusinami — i prawo hi- storii A tego ostatniego prawa Ukraiń-

| cy nie mają, OBSERWATOR  
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PRZEGLĄD PRASY
NIEZGODNOŚĆ DEKRETU
LEŚNEGO Z KONSTYTUCJĄ

Zarówno w Sejmie, jak i w Sena-
cie podniesiono zarzut, że dekret leś-
ny jest niezgodny z konstytucją. Do
kogo konkretnie zarzut ten może się
odnosić? Zdaniem „Kuriera Poznań-
skiego”, odnosi się on

„przy najszerszej interpretacji >
wszystkich czynników, ktore  uczestni“
czyły w jego wydaniu, a więc: do resor-
towego ministra, który opracował pro-
jekt, do rady ministrów, która projekt
ten uchwaliła, i wreszcie do Prezydenta
Rzeczypospolitej, który wniosek rządu,
jako swój dekret, ogłosił”.

lzby zmieniły niektóre postano-
wienia dekretu, określając inaczej
niż dekret prawa rządu i parlamentu
w stosunku do gospodarki lasów
państwowych. Ponieważ motywację
tych zmian stanowi niezgodność de-
kretu z konstytucją „przeto

„sytuacja jest taka, że Prezydent Rze-
czypospolitej będzie musiał rozstrzygać,
czy dekret, przez miego sameśo na wnio-
sek rządu wydany, był zgodny z konsty-
tucią, czy nie“,

Sytuacja jest istotnie niezwykła.

NOWY PRZYJACIEL
CZERWONEJ HISZPANII

Do pism, popierających czerwoną
Hiszpanię, przybył świeżo założony
organ Z.Z.Z. „Głos Powszechny”.
Sam kierownik Z.Z.Z., p. Moraczew-
ski, zapewnia na łamach tego dzien-
nika, że „pomoc, udzielona rządowi
hiszpańskiemu przez Moskwę „nie
wprowadzi tam dyktatury”,

„Wzrost wpływów Niemiec lub Rosji w
Hiszpani; — pisze dalej p. M. — ma dla

Polski znaczenie wyłącznie ze względu
na możliwość osłabienia lub umocnienia
ozycji naszej francuskiej sojuszniczki.
ygrana rządu hiszpańskiego bardzo nie

znacznie wzmocni moralną sytuację Ro-
sii w_Europie. Ale znakomicie wzmocni
siły Francji, bo obecny rząd hiszpański
stoi bardzo blisko społecznie į politycz-
nie rządu francuskiego, Natomiast zwy-
cięstwo „powstańców ”, sprzymierzonych
z Niemcami, zagraża południowo - za-
chodniej granicy Francji, zarówno dzi-
siaj, jak i w dobie przyszłej, ewentual-
nej rozgrywki Francji z Niemcami”.

Argumentacjata opiera się na zu-
pełnie fałszywym założeniu, jakoby
obóz rządowy w Hiszpanii był obo-
zem demokratycznym, na wzór fran-
cuski. Tymczasem czerwona Hiszpa-
nia jest Hiszpanią komunistyczną i
anarchistyczną.  Przeprowadziła już
— zwłaszcza w Katalonii — socjali-
zację prawie całego przemysłu, kre-
dytu,handlu,nawet roli,burzy—za wzo
rem Moskwy—kościoły, morduje du-
chowieństwo,inteligencję i mieszczań
stwo. Zwycięstwo rządu Caballera
stworzyłoby dla Francji niebezpie-
czeństwo zarażenia jej komunizmem
i wzmocniłoby ogromnie działalność
Kominternu w Europie. A komunizm
we Francji — to pewna wojną z
Niemcami i pewna katastrofa wojen-
na Francji.
O tym, by w razie zwycięstwa

Franco Hiszpania zaórażała Francji,
nie może być mowy.Hiszpania naro-
dowa będzie po wojnie domowej
zbyt słaba, by komukolwiek zagra-
żać. Będzie potrzebowała długich
lat pokoju i jak najlepszych stosun-
ków z Francją i Anglią,

„Z. ROZWINIĘTYMI
SZTANDARAMI DO OBOZU

PRZECIWNIKA

W artykule, nastrojonym na fon
uroczysty, konstatuje p. Niedział-
kowski w „Robotniku”, że

„to, co wiemy o referacie p. Miedziń-
skiego, to, co czytamy w  ,zdobytym”
„Kurierze Porannym”, to, co mówią w
Sejmie pp. Sławka, Cara ; Podoskiego—
mówią otwarcie i jasno pp. Budzyński,
Hoppe, Szczepański, — to nie jest ża-
dna ewolucja poglądów;to jest po prostu
przemarsz z rozwiniętymi sztandarami
do obozu przeciwnika. Następuje — jak.
by to określić? — likwidacja ostateczna
deklaracji Związku Walk; Czynnej”.

I jeszcze:

„Część dawnogo obozu  niepodległo-
ściowego oddaje — w niewielemiesięcy
po zgonie Józefa Piłsudskiego — swoje
mózgi i swoje zdołności, swoje pióra i
swoje talenty tej metodzie pojmowania
rzęczywistości polskiej, którą reprezen-
tuje najdokładniej i — bądźmy szcze-
rzy —najgłębiej Roman Dmowski”,

P. Niedziałkowski przypomina
współdziałanie PPS. z piłsudczykami
od r. 1914, cytuje wspólną „platformę
ideawą' obu grup. Dziś ta „platfor-
ma zostaje opuszczona  demonstra-
cyjnie” przez część piłsudczyków.
Czyż dopiero dzisiaj?
Jak się zapatrujemy na ostatnie
RM „pewnej grupy pilsud-
czyków”, wyjaśniamy we wst

artykule. » PRA

       



 

zjazd Korporacji
akademickich w Poznaniu

"WI dniaich od 31 stycznia do 2 lu-

tego odbył się w Poznaniu Zjazd Pol opartego na zasadach cywilizacji .

skich Korporacyj Akademickich. Zje.

chały się liczne delegacje korpora-|

<yj w liczbie 59 ze wszystkich śro-|

dowisk uniwersyteckich.

Zjazd rozpoczęto uroczystąMszą

św. w kaplicy nowego Domu Aka-

demickięgo, na iktórej prócz uczestni

ków zjazdu byli obecni przedstawi-|

ciele miejscowego społeczeństwa i:

liczne rzesze młodzieży.

W. obradach Zjazdu powodowała,

delegatami w pierwszym rzędzie głę:

boka troska o przyszłość Narodu i

Państwa Polskiego, co wynika z na-

czelnej dewizy Polskich Korporacyj

Alkademickich. Hasłem, które domi-

nowało przez cały czas Zjazdu jest

konieczność walki z obozem żydow-,

sko - komunistycznym, działającym

głównie pod formą „FrontuLudowe-

go' i organizacyj masońskich. Kor-

poranci stojąc na gruncie ideologii

narodowej „vypowiadają żydowskie-

mu frontowi komunistyczno - ma-

sońskiemu bezwzględną walkę.

Wynikiem prac Zjazdu jest jed-

nosłośnie uchwalona deklaracja.

DEKLARACJA.
Zjazd Polskich Korporacyj Alka-

'demickich po wysłuchaniu sprawo-

zdań stwierdza dodatnie wyniki do-

tychczasowej pracy korporacyjnej,

rozumiejąc _ konieczność dalszego

pogłębienia ideowego i organizacyj-

neśo Polskich Korporacyj Akade-

mickich.
Zjazd P. K. A. stwierdza, że bu-

dowanie potęgi Wielkiej Polski mu-

si się opierać na niezłomnym fun-

damencie światopoglądu katolickie-
go, którego zasady przeniknąć mu-

szą wszystkie (dziedziny życia naro-

dowego. W. pełnym zrozumieniu
wielkiej misji Kościoła katolickiego

w nanczaniu i wychowaniu narodu, a

w pierwszym rzędzie młodego poko-

łenia. Zjazd stwierdza, że z tej misji

wypływająca działalność Kościoła

nie może być ograniczana, lecz win-
na być rozszerzana, ponieważ jedy-

nie w twardej szkole etyki Ikato-
kokiej mogą wyrosnąć charaktery
prawe i nieugięte.

Zjazd K. A. nawiązuje do

wielkich tradycyj ruchu wszechpol-
skiego, swojej ideowej kolebki,obej

mującego zawsze wszelkie zagadnie-

nia dotyczące narodu i państwa pol-

skiego, ruchu związanego nierozer-

walnie w ci swych dziejów z wal

ką z żywiołami masońsko-żydow-
skimi, które niszczyły i rozprzęgały)

cywilizację europejską, -oraz osła”.
biały wszystkie siły, jakie były jej

wiązaniem, stwierdza, że  Pol-

ska nie może znaleźć się w biernym

oczekiwaniu, jeśli nie chce ona stać
się ofiarą sił od wieków jej wrogich

i ustawicznie na jej pracują-

cych. Zadaniem narodu polskiego

jest nie tylko zdawać sobie sprawę

z położenia Polski i przemian jakie

dookoła niej zachodzą, ale czynnie
się organizować, aby Polska jak naj-

szybciej mogła dojść do stanu natu-

ralnego swego życia wewnętrznego

— do Polski Narodowej.
Zjazd P. K. A. deklaruje, že

członkowie P, K. A. wszyscy razem

i każdy z osobna, pełnię swych sił,
zdrowia, a jeśli zajdzie potrzeba i

życie poświęcą dla wielkości Polski

i zwycięstwa ruchu narodowego w

Polsce.
Zjazd P. K. A. oświadcza, że je-

dyną odpowiedzią ze strony, pań-
stwa i narodu polskiego na wszelkie

próby umniejszenia naszych praw w

Gdańsku będzie wiojna, wojna na

śmierć i życie, o byt i istotną nieza-

wisłość polityczną i gospodarczą

Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd

chce by to jego stanowisko było

wiadome wszystkim zainteresowa-

i
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nym.
Zjazd P, K. A. stwierdza, że pol-

ska armia narodowa po wyelimino-

waniu żydów, oparta na narodowo

uświadomionym oficerze, podofice-
rze i żołnierzu musi tworzyć potęż-

ne ramię zbrojne, gotowe w - każdej

chwili do wykreślenia granic Polski,
jak również musi być wraz z zorga-

mizowanym obozem narodowym
czynną siłą, przeciwko wewnętrzne-

mu rozkładowi.
Zjazd P. K. A. pamiętając o Po-

łakach nie wyzwolonych z pod obce-
$o panowania, oświadcza, że uważa
ich za nieoddzielnych członków pol-
skiego narodu, a ziemie przez nich

zamieszkałe za wchodzące w skład
Wielkiej Polski.

Zjazd P. K. A. świadomy, że świat

żydowsko - masoński zagrożony! w

swej władzy i potędze przez nowo-
czesne ruchy narodowe organizuje

dła obrony dotychczasowego swego,
stanu posiadania obałamucone rze-
sze ludności pod firma t. zw. „fron-
tów ludowych“, których zwycię-

\
{

stwo równa się zniszczeniu *świata

chrześcijańskiej i narodowej, stwier- |
dza, że jedynie naród zorganizowa-
ny w polskim obzie narodowym mo-
że się temu czynnie przeciwstawić i;
uczynić Państwo Polskie katolickim '
i narodowym. To wszystko co dziš
przeżywają tysiączne rzesze mło-,
dzieży, alkademickiej, szczególnie ich,
walka o ghetto na wyższych uczel-
„niach, którą tylko zžydziala umy-|
słowość może ocenić jako nieodpo-
wiednie wybryki, jest pełną własno-;
ścią całej polskiej młodzieży aka-.
demickiej a tym samym członków
P. K. A., ktėrzy oświadczają, że w
walkach tych pójdą w pierwszym
szeregu bez względu na skutki jakie
osobiście ponieść by za to mogli. |

Zjazd P. K. A. w obliczu histo-
rycznych przemian społecznych ja-
kie w Polsce się dokonują, pod wply,
wem zwyciężającej idei narodowej,
a które naprawiają wiekowe błędy
przeszłości wprowadzając do miast
dotychczas  niepolskich polskiego
chłopa i polskiego robotnika, prze-
syła milionowym rzeszom kolegów
chłopów i robotników, wyrazy naj-
wyższego uznania za ich nieustępli-
we dążenia |do pogrzebania zgub-
nych haseł bratobójczej walki klas i
do tworzenia wszystkich warstw
społecznych, tworzących  wszech-
stronnie rozwinięty organizm naro-
dowy.

Zjazd P. K. A. pomny. došwiad-
czeń XIX i XX wieku poczynionych
przez świat stwierdza, że narodowi
polskiemu zapewnić może szczęście
i wielkość jedynie ustrój narodowy!
oddający władzę w państwie polskim
wyłącznie uświadomionemu . narollo-
wi polskiemu, który zniweczy zgub-
ny: podział narodu polskiego na kla-
sy wynikający z żydowsko-masoń-
skiego kapitalizmu, zmieniając stru-
ikturę społeczną Narodu na korzyść
szerokich rzesz, zamieszkujących na
wsi i w mieście przez wprowadzenie
w życie gospodarczo - społecznego
programu narodowego, opartego o
zasady uwłaszczenia mas i upo-
wszechnienia własności.

Zjazd P. K. A. solidaryzuje się
swioją deklaracją ze stanowiskiem
Obozu Narodowego wzywa całe spo
łeczeństwo prawdziwie polskie klo
bezwzględnej walki w szeregach kar

nego i jednolitego organizacyjnie O-
bozu Narodowego 0 lepszą przy-

| szłość (Wielkiej Polski.
| Pozatym uchwalono szereg rezo-
lucyj dodatkowych, w których o-
ikreślono stanowisko korporacyj w

sprawie niemieckiej, gdaūskiej, ru-
skiej i żydowskiej.

Pięńdieciocioloie prany Michała Józefowicza

 

Dnia 20 lutego przypada rocznica

pięćdziesięciolecia pracy i szerokiej

działalności na. polu muzycznem Mi-

chała Józefowicza  kompozyttora,

wykładowcy, dyrygenta i krytyka.

Szmat życia! Długiego, pracowi-

tego żywota, którego «wa krańcowe

etapy; znaczą najburzliwsze okresy

dziejów naszych, bo jego świt przy-

pada na czas wybuchu powstania, a

dojrzały dzień męski chylący się ku

wieczorowi, na okres wielkiej wojny

światowej.

Syn tej ziemi, którego losy: świa-

ta i własne pędziły zmiennem fortu-

ny kołem, ze wschodu Europy: na za-

chód, aby w Ikońcu dzielnicy swych

ojców, w dobrej czy złej doli służyć

i dla niej pracować.

Michał Józełowicz, syn Polaka,

majora armji ros. ur. dn. 26 grudnia

1860 r. stracił jako trzyletnie dzie-

cko matkę, z domu Dowgirdównę

(ze Żmudzi) i wychowaniemdziecka

zajęli się jego dziadkowie. Dzięki

muzykalności  młodziutkiej siostry

matki, na owe czasy poważnie za-

awansowanej w technice fortepianu,

rozpoczął pod jej kierunkiem naukę

gry fortepianowej jako 6 letnichłop-

czyk W. 8 r. życia, prawie bez ni-

czyich wskazówek, zaczęło się dzie-

<Ко zapoznawać z tajemnicami gry

na skrzypcach, do czego źcem

było mu odwiedzanie od czasudo

czasu Wilna a w miem teatru i sali

(koncertowej, śdzie młode chłopię

miało możność poznania niejednego

wirtuoza w: dziedzine muzyki.
Dwunastoletniego chłopca odda-

no wreszcie na stałe do Wilna dla

nauki w gimnazjum, przy jednoczes-

nem studjowaniu gry fortepianui

skrzypiec u proł. Romanowskiego i

Ё

| nienie, skoro już po roku, jako czyn- i

 

Michał Józefowicz w
ido Konserwatorjum muz. i nie daje na dłuższy pobyt zagranicę w celu

lidziny, pragnącej dla niego praktycz-

Łopatyńskiego. Musiał młodociany drobny utwór „Z moich szkiców”, £

uczeń wykazać niepoślednie uzdol-' szereg zaszczytnych odznaczeń za

ikompozycje kameralne, orkiestro-

ny członek Tow. Muz. (w dawn. sali: we, fortepianowe, chóralne, Nieste-

Klubu Szlacheckiego) grywał w ze-; 7 cały ów dorobek w rękopisach

spole orkiestrowym, później solo. |: ožony na przechowanie u rodziny

Po śmierci ojca, w 1876 wstępujew Mosarzu, w czasie: gdy jego autor

Petersburgu opuszczał w 1909 Libawę udając się

swego istotnegozapoznania się z niemiecką twór-

ro-,czością operetkową—ginie w pierw-

|szych rozruchach bolszewickich.

| niejszego niż muzyk zawodu. Po od-|i [Wi Monachjum gdzia kompozytor

„byciu służby wojskowej, niezależny! mieszkał rok, napisał muzykę dołi-

'bretta niemieckiego autora, p. t.

„Fliegerprinzessin*. Operetka była

gotowa w 1912 r. i kompozytor roz-

się odwieść z drogi
| powołania, mimo niezadowolenia

j materjalniej poświęca się M. Józe-

jfowicz, już bez zastrzeżeń umiłowa-

„nej sztuce, jednak owe przerwy w|

kształceniu nie pozwoliły mu na cał. | począł poszukiwanie w Niemczech.

| kowite opanowanie techniki wirtuo-; teatru, któryby ją wystawił Gdy

'zowskiej w latach, najodpowied-|wreszcie Resindenz Theater w Drez

niejszych do jej zdobycia. Kształci nie wyznaczył już dzień premjery

„się u prof. Arka i innych, a lata kon operetki na czas corocznej letniej

| serwatoryjne łączą go węzłami przy- ' gościny tego teatru w Chemnitz, a

jaźni z laureatem tegoż konserwa-|następnie w zim sezonie w

torjum, młodym Emilem Miynar- | Dreznia—wybucha wojna, Dla kom-

skim, późn. dyr. Filharmonji Warsz. | pozytora był to cios moralny i ma-

Opiekuje się młodym muzykiem, | terjalny niepowetowany — wszyst-

wyjeżdżając z nim do Londynu, kie nadzieje wystawienia jego pracy

gdzie Młynarski koncertuje jako, rozwiały się, jak nadzieje tylu, tylu

skrzypek, dopomaga też materjalnie, innych. Zablokowany wypadkami

młodszemu koledze dopóki ten nie | wojennemi w Niemczech żyje kom-

zdobył stanowiska.
Od 1893 uzupełnia M. Józefo-;

wicz swe studja w Dreznie, zamie-

rzając osiąść w tem mieście poważ-

nych tradycyj muzycznych, lecz po

ślubie swym z panną Marją Piłsud-

ską przenosi się na Łotwę do Liba-

wy, gdzie przez szereg lat pracuje w

charakterze nauczyciela fortepianu,

teorji muz., krytyka oraz kierowni-

(ka chórów i orkiestry symfonicznej.

Pracą swą na tamtejszym terenie

zyskuje ogólne uznanie, komponuje

też w owym czasie dużo, i propaguje

muzykę polską, popularyzując dzie-

łą polskich kompozytorów na ikon-

certach.

WI tym też okresie patronuje M.

Józefowicz młodocianemu  wycho-

wankowi Młynarskiego, znanemu

skrzypkowi Wacł. Kochańskiemu w

jego pierwszej tournėe artystycznej.

Jako wybitny muzyk zaproszonyj zo

staje M. Józefowicz na otwarcieFil-

harmonji warsz., gdzie poznaje sze-

reg osobistości o sławnych w muzy”

ce nazwiskach.

| W tym mniej więcej czasie pisze

M. Józefowicz swą piękną, znaną

„Sonatę“ na skrzypce i fortepian, a

powodzenie jej i odtwarzanie przez

wybitnych wirtuozów na konc

w. kraju i zagranicą staje mu się

bodźcem do intensywnej pracy kom-

pozytorskiej, Zdobywa nagrodę na

ikonikursie im. Lubomirskiego za

}

į

 
——————————

22

Trocki pozywa
Między wodzami komunizmu,

Stalinem a Trockim toczy się walka,

| w której ofiarami padają liczni wy-

bitni działacze komunistyczni w Ro-

sji Raz po raz odbywa się proces,

oskarżeni z reguły przyznają się do

winy, następują liczne wyroki śmier

ci, egzekucje... a wkrótce'potem

nowy! proces.
O co właściwie w tej walce idzie?

Odpowiedź na to pytanie znajduje-

my w interesującym artykule war-

szawskiego _ „Kuriera Polskiego",

który poniżej przytaczamy.

Walka Stalin — Trocki, prowa-

dzona jest nietylko na terenie pozo-

stającym pod okrutną władzą „,czer-

wonego cara”, gdzie w rezultacie

fantastycznie |koszmarnych, wręcz

niejprawdopodobnych procesów pa-

dają masowo trupy
nych „zdrajców proletariatu", do

niedawna jeszcze uważanych za bo-

haterów rewolucji; przeniosła się ta

walka również do innych krajów, po

których błąka się dziś wyśnany z

„bolszewickiego raju* Lew Trocki,

szukając — zależnie od konjunktu-

ry — czasem tylko spokojnego azy-

lu, częściej olkazji do rozwinięcia wy

wrotowej propagandy, w myśl mar-

iksistowskiej ideologji po swojemu

rozumianej.

Ten duch niespokojny i burzyciel

ładu —sui generis wielkość z krwa-

welgo piedestału strącona — nie mo-

że pogodzić się z swym losem, chce

utrzymać się w aktywności, chcesię

jeszcze odegrać. Nienawidzący go

bezgranicznie, do głębi swej zawzię-
tej natury, dzisiejszy władcaKre-

mlu, nie poprzestaje na bezlitosnem
tępieniu „trockistów" wSowietach,

pragnąłby zmiażdżyć samego Troc-

kiego, bodaj w opinji rozsianych po

szerokim świecie sympatyków ko-
munizmu, skończyć go definitywnie,
bez reszty, może kiedyś... najdosłow
niej, jeśli udałoby: się rozpowszech-
nić przeciw Trockiemu nienawiść i

rozstrzeliwa- ji

znaleźć ręce zręcznego mściciela.

W/ ten sposób atakowany Trocki

usiłuje przejść do kontrofenzywy,

dostępnemi sobie środkami. Nie mo-

żna ich porównywać z temi, które-

mi dysponuje Stalin. Ale właśnie, o

ile tam w Sowietach Stalin rozporzą

dza wszystkim, a Trocki niczem, o

tyle poza Sowietami sprawa przed-

stawia się inaczej. Na opinię tę, ©

którą obaj zabiegają, więcejwpływiu:

wywierać może Trocki, działający

na nią bezpośrednio, przemawiający

na mityngach, zamieszczający swe

oświadczenia w zagranicznej prasie.

Ten Trocki usiłuje narzucić się

masom w Ameryce Północnej, gdzie

znalazł ostatnio przytułek w Melksy-

ku, radby uzyskać prawo wstępu do

Stanów Zjednoczonych i tam za-

jaśnieć na nowo w czerwonych bla-

skach. Pragnie się nietylko zrehabi-

litować w oczach sympatyków. ko-

munizmu, wykazać, że nieprowadził

(konszachtów z faszystami, ani Ge-

stapo, ale przy tej sposobności je-

szcze chce zdemaskować Stalina, ja-

ko tego właśnie, który wielkie. dzie-

ło Lenina i jego — Trockiego, zmar-

nował, zniszczył, a całą robotę spro-

wadził na bezdroża.

Trocki woła dziś o sąd nad Stali-

nem. Stalin urządzasądy, nad „troc-

kistami” w: Moskwie, Trocki chce

zrobić sąd nad samym Stalinem w

Nowym Jorku. Sąd — jeśli można tu

użyć tego wyrażenia, przed zastoso-

waniem iktórego pióro się waha —

moralny, któryby wykazał świetlaną

ideowość jednego i stuprocentowo

szkodliwą dla ideologji marksistow-

skiej działalność drugiego z antago-

nistów. Komplet owego sądu skła-

daćby się miał ze znanych i uzna-

nych (w gronie swoichentuzjastów),

działaczy komunistycznych, a nazyr

wałby się „niezawi mar-

ksistowskim“.
Trocki posuwa się w tem tak da-

leko, że domaga się, aby Stalin sta-

sąd Stalina
nął przed jakąś komisją śledczą —

oczywiście poza granicami sowiec-

kiego państwa! — a on — Trocki w

takim razie... odda się w ręce G. P.

U.! Bohaterska ta obietnica jest a-

kurat tyle warta, co wezwanie, to

znaczy — nic. Innemi słowy jest to

bluff i teatr.
Widowisko jest oryginalne i zaj-

mujące. Amerykanie się niem —

owszem — interesują, ale wątpliwe,

aby ono zjednało wśród amerykań-

skiego proletarjatu zwolenników dla

haseł rewolucyjnej Rosji. Bombar-

dowany Trocki przez Stalina i Sta-

lin przez Trockiego — obaj odnoszą

poważne szwanki w tej opinii, na

której im zależy. Stalin pogrąża się

w krwawy zmierzch, Trocki w ni-j,

cość.. _ Amerykanie mają bystre

spojrzenie, a biuif wyczuwają lepiej,

niż kto inny. To też rezultatem tej

zawziętej walki będzie zapewne!klę-

ska obu antagonistów.
Marzenia Trockiego o wikrocze-

niu na teren Stanów Zjednoczonych:

io jakiejś tragifarsie sądowej, są

chyba nierealne. Nie można przy”

puszczać „aby zgodziły się na towła

dze Stanów Zjednoczonych, które

już w r. 1919 uznały Trockiego za

„trciążliwego cudzoziemca” i popro-

siłyj go bardzo stanowczo o opuszczę

nie terytorjum Stanów. Dziś Trocki

napewno nia byłby mniej uciążliwy,

niż był przed 18 laty.
Pozatem na drodze, do Stanów

stoją jeszcze prócz władz admini-

stracyjnych i policyjnych, miejscowe

żywioły! komunistyczne, pozostające

pod wodzą niejakiego Earl Browde-
ra, onicznego,

kandydata na prezydenta U. S. A. i
ZSRR, sowicieoczywiście agenta

dotowanego przez Moskwę. Wpraw-

dzie ów szlachetny Earl rozporzą-

dza wpływami niezbyt rozgałęzio-

nemi (świadczy o tem okoliczność,

že przy żadnym z ów prezy-

dendkich nie osiag nawet 1 pro-

demonstracyjnego |

„pozytor po wyczerpaniu zasobów
pieniężnych, jak się dało, grą na for-

| tepianie, fisharmonji po luksusowych
(kawiarniach i restauracjach w Ki-
lonji, Hamowerze, Norymberdze —

sieidmiogodzinna praca przy złem

odżywianiu! Znajomość języków da-

je mu posadę tłumacza w obozie

jeńcówlecz rewolucja spartakow-

ców zwalnia tłumaczów-cywilów z
pracy. Wtedy żyje kompozytor z
dnia na dzień, ucząc nielicznych w
wojennym czasie uczniów, tłuma-

cząc itp.
Wreszcie — już przez polski kon-

sulat w Berlinie, jesienią 1919 r. wra
cają rozbitki do Polski, a w grudniu
do Wilna.

Tutaj rozpoczyna muzyk pracę

na życie w Wydziale Pras. Zarządu
Ziem Wischod., potem w Banku

Tow. Spółdzielczych — ale jedno-

cześnie wraca do działalności na po-

lu muzyczno - społecznem. Od 1926

roku pracuje już wyłącznie w umi-

łowanym zawodzie.
Któż w Wilnie z tego okresu

ostatnich lat 15-stu nie zna pana

Michała? Dyryguje koncertami w

ogrodzie Bernardyńskim, jest człon-
kiemjury ikonkursów: orkiestr wojsk.
D. O. K., członkiem założycielem,

potem honorowym Wil. Tow. Filhar.
Pierwszy odczyt muzyczny Rozgłoś-

mi wil. w 1927 r. — to jego odczyt,
po którym wygłasza ich kolejno 150.
Blisko lat dziesiątek pracuje z dyr.

'Wyleżyńskim jako wykładowca w

Konserwatorjum muz., jest s

sprawozdawcą muzycznym „Słowa”;

jako krytyk, swemi objektywnemi
sądami opartemi o fachowąwiedzę

zdobywa ogólne uznanie i szacuneśc.
Dla snobizmu i przemijających haseł

chwili nie sprzeniewierzył się nigdy

jwyznawanemu a gruntownemu na

isumien. studiach, opartemu poglądo-

winaistotne piękno.Jednak dla dzieł

prawdziwego talentu i polotu naj-

młodszych kompozytorów, ma zror
zumienie, często szczery i głęboki
jentuzjazm. Człowiek skromny i ser-

| deczny, bez blagi, bez pchania się
naprzód, pozbawiony zupełnie — w

| przeciwieństwie do niejednego z

współczesnych, uboższego w warto-

ści twórcze i pedagogiczne — auto-

reklamy, zajmuje jubilat w dziejach

kultury muzycznej Wilna pozycję

|ezżowna i trwałą.

Rocznicę pięćdziesięciolecia pracy

Michała Józefowicza uczci w dniu
|20 lutego Teatr Lutnia wystawie-

niem owej operetki, z którą losi

wojna talk po macoszemu _się obe-

szły. Libretto jej niemieckie przeło-
żył na język polski Jerzy Święto-

chowski.
Słyszeliśmy nieraz pełne poezji i

wdzięku a czasem siły i ekspresji

, większe i drobniejsze utwory Jó-

„zefowicza — pójdźmyż teraz wszy:

'scy usłyszeć i zobaczyć dzieło Ižej-

|szej muzy, ową „Księżniczkę błęki-

tów”, która wreszcie, ze swych nie-

bosiężnych wyżym, splanuje na tere-

nie Wilna, a kochanemu  jubilatowi

idźmy złożyć gremjalnie życzenia:

ad multos annos.
W. Stanisławska.

i
a GODZ NADE

centu oddanych podczas wyborów

 
głosów), ale gdy jeszcze... policja

|dopomoże, droga wygnanego Lwa

|do stolicy Nowego Świata, nad któ-

|rą króluje symboliczna statua W/ol-

| ności, może być trudniejszą, niż mu

jsię narazie je.

| Bo i Wolność w Ameryce jest

|trochę inaczej pojmowana, niż w

Sowietach.

 



 

 

„Swiety
Dyrekcja Teatru Miejskiego za-

prosiła sprawozdawców teatralnych
na generalną próbę tej sztuki, prze*
znaczonej na najbliższy objazd po
kresach naszych. Sztuka nie jest dla
Wilna nowością, wystawił ją za tejże
dyrekcji, bodajże w r. 1932, teatr Lu-
tnia. Niezwykły i ciekawie oświetlo-
ny problem był wówczas szeroko
komentowany w sprawozdaniach ze
sztuki i stał się tematem ożywionej

 

W sprawie rewizji.
u,ks, M.*Małynicz-

Malickiego
W uzupełnieniu notatki o rewizji,

dokonanej w mieszkaniu X. М. Ма-
łynicz - Malickiego, komunikujemy,
że, wbrew poprzednim informacjom,
żadnych ulotek podczas rewizji nie
znaleziono i nie zakwestjonowano.

Wywóz zwierząt
żywych

W ubiegłym miesiącu wywieziono,
z Wileńszczyzny trzody chlewnej
(żywca): do Niemiec 267.000 kg. i do
Austrii 36.000 kg. Konie roboczeza- czeniu, widzi rozpoczliwe zmaganie |
czynają stanowić stałą rubrykę na- się w grzechu, który rzucił sobie w
szego wywozu, gdyż ostatnio wywie- | ramiona Stellę i młodszego syna, wi-
zione ich 80 sztuk, za sumę 38,500 zł. | dzi
(Anglia, Dania). (s)

Wywozimy skóry
„aż do Kolumbii

dyskusji publiczności teatralnej. silniejszy od: zwykłego. Ukochany jej
Temat istotnie niecodzienny. Wy- syn zasypia snem śmierci.

padedk podobny, choć w innej obsa- Świetna aktorka p. Nuna Młodzie-
dzie osób, działających zaszedł w jowska, która robotę reyserską sztu-
rzeczywistości przed laty kilkunastu ki postawiła na wysokim poziomie,
i był źródłem procesu sądowego w z przedziwną intuicją odgadia že, by
Paryżu. Oskarżona o zabójstwo mło- zdobyć dla tragicznej matki ludzkie
da aktorka, Polka, przyznała się, że, zrozumienie, winna, pod, pozorami
dla skrócenia dni nieuleczalnie cho- spokoju, co kobietytej: nie. opuszcza
rego i nieludzkie znoszącego fizycz- niemal do ostatniej chwili. — dać.
ne męki narzeczonego, pozbawiła go wreszcie ujście przeogromnemu bó+:
życia.

'nowaną kobietę o sercu ponad miarę*W szt Maugh i -sztuce Maughama zbrodnię za mdkojądkwaii kęctegondoódky. 7-82

lowi, łamiącemu.:lę niesłychanie! opa !

Z MIASTA.
| — Lotne lustracje koni dorożkar-
skich. Wczoraj członkowie komite-
tu Opieki nad Zwierzętami, prze-
prowadzili lotną inspekcję koni |do-
rożkarskich na postojach.

Złustrowano z górą 200 końi. Ko-
misja sporządziła protokuły za nie-
chlujne utrzymanie koni, używanie
chorych itp. oraz tym dorożkarzom
udzieliła pochwały, którzy dobrze
utrzymują: konie. (h) |
— Wyci „Wilnianie poznaj-

cie Wilno“ organizowana przez Žw.
Propag. Turyst. w niedzielę najbliž-
szą zwiedzi Muzeum  T-wa Przyja-

płomień” '/ Kronika wileńska,
Sztuka_w 3 aktach Sommerset-Maughama. Reż. Nuna Młodziejowska mie tylko w krajowych programach radio-

wych ale i zagranicznych.

Wieczorem o godz. 20,30 Polskie. Radio
transmitować będzie na wszystkie swoje

rozgłośnie z teatru im. Słowackiego w Kra-

kowie DWUGODZINNY KONCERT JANA
KIEPURY. Nasz znakomity tenor śpiewąć

będzie na Pomoc Zimową dla Bezrobotnych.

Koncert Kiepury, który wywołuje zawsze

niebywały entuzjazm, zatrzyma przy głośni-

kach wszystkich radiosłuchączy w Polsce.

Popołudniu o g. 17.00 transmitować bę-

dzie Polskie Radio £ ARGENTYNY II-GI
MIĘDZYKONTYNENTALNY KONCERT
RADIOWY, w wykonaniu symfonicznej or

kiestry z Buenos Aires, argentyńskiej ог-bójstwa spełnia osoba, sercem naj-
bliższa nieszczęśliwego — matka.
Syn, lotnik, na skutek katastrofy sa-
molotu cierpi od lat pięciu, nietylko
fizycznie, cierpi stokroć głębiej mo-,
ralnie. Pewność, że pozostanie: może
jeszcze długie lata kaleką, tkwiącym
niby łachman, u boku uroczej, zdro-
wej, pełnej pragnienia życia i odda-
nej mu bezgranicznie współczującem
sercem żony, którą kocha do absur-
cu, nasuwa mu coraz częściej myśl
o samobójstwie, jako wyzwoleniu
obojga. Sprawę komplikuje gorąca
miłość zmysłowa, która łączy od nie-

' dawna Stellę z bratem jej męża.

!

Matka domyśla się wszystkiego,
nie dając tego jednak poznać oto-

beznadziejność sytuacj: tych
j dwoje i śmiertelnie ją. przeraża
możliwość odkrycia tej miłości przez
najdroższe i najnieszczęśliwsze jej
j dziecko— kalekę. Podaje mu, nie
bez przyewolenia, a nawet za dawną

 

terpretacji Miodziejowskiej, zrazu ci
che i tiumione, wzrosły w ostatniej
scenie do takiej potęgi, że kamienne
musiałoby: być serce, któreby na: ten °
głos boleści, nie zadygotało, W. roli
tej wzniosła.się Nuna. Młodziejowskka
na wyżyny wysokiego artyzmu.

Rzadko widywany w większych
rolach na scenie p. H. Borowski, wy:
kazał w postaci lotnika—kaleki duże
wartości swego młodego talentu —
przedewszystkiem szczerość, praw-
cę, głębokie odczucie tragizmu kale-
ki i jego przeżyć wewnętrznych,
egzaltację uczuć, zrozumiałą u. prze:'
śladowanego przez: los skazańca,
którą bardzo inteligentnie hamować
umiał.
Na niejednolitym poziomie wykona-

nia stały dalsze role w interpretacji!

ciół Nauk. Z przyczyn niezależnych ' kiestry rozrywkowej tria gitarowego oraz

od organizatorów wycieczka do, śpiewaków i špiewaczek argentyńskich.

Rozgłośni Polskiego Radia ' została: Dzięki temu koncertowi, słuchacze Polskie-
przełożona na inną niedzielę. Zbiór-| go Radia będą mogli poznać, jak śpiewacy
ka, jak zwykle, w. ogródku.przed Ba- |śpiewają refreny do tych małodyjnych
zyliką. Wycieczka wyrusza punktu-| tańców.
alnie o godz. 12-ej w południe, |

SPRAWY SZKÓŁNE.|
— Tygodniawe ierie w szkołach.

Tegoroczne ferie wielkanocne w
szkołach średnich, powszechnych i
zawodowych.będą trwały 7 dni t. j.
od 24 do 30 marca rb. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Žwyžka cen kaszy i mąki.

W ostatnich dniach zwyżkowały ce-
ny na kaszę i mąkę.

Wczoraj zastosowano nowy. cen-
nik na te artykuły.

Ceny na kaszę i mąkę utrzymują
pp. Ściborowej, Drohockiej, Zastrze- "sie nadal w tendencji zwyżkoweęj h
żyńskiego, Romana, Rewkowskiego.

Nie zaszkodziłoby, gdyby, po po-
wrocie, interesującą sztukę Maugha-
ma wciągnięto powtórnie na afisz,
dla przypomnienia jej, w Wilnie tym,
którzy ją' znają i poznania przez

Ostatnio w związku z aukcjami zcbopólną umową, owej nocy, która tych, co jej jeszcze nie widzieli, ze
iutrzarskimi nastąpiio pewne ożywie
mie w handlu skórami i futrami. Wy-
wieziono 3000 szt. skórek <cielęcych.
(Szwecja, Niemcy, Łotwa); 10.000szt.
wiewiórczych i 1.600 sarnich (Niem-

cy); 1000 szt. skórek tchórzy (Fran-
cja). 25

Szkoda tylko, že wszystkie te
skóry wywieziono w stanie surowym
Jedynie do Kolumbii wywieziono
2.290 kg. skóry wyprawionej. (s)

Teatr i muzyka
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Księż-

niczka błękitu”, Jubileusz M. Józefowicza.
Twórczość z dziedziny operetki wzbogaconą
została nowym utworem muzycz. Michała

Józefowicza „Księżniczka błękitu”, która u-

każe się dziś po raz pierwszy na uroczy-

stem przedstawieniu z okazji 50-cio lecia

pracy kompozytorskiej i muzycznej Micha-

ła Józefowicza. W nowości tej w rolach

głównych wystąpią: Lubiczówna, Kalinow-

ska, Wawrzikowicz, Tatrzański, Wyrwicz-

Wichrowski i inni. Efektowny balet „Figle
arlekina", w wykonaniu Martówny i Ciesiel-
skiego, jak również barwna zabawa ludowa

w ll-gim akcie — dopełniają artystycznych
wrażeń. Przekładu dokonał J. Świętochow-
ski. Kierownictwo muzyczne W. Szczepań-
skiego. Uroczystość jubileuszowanastąpi po

Il-gim akcie. Po skończonym przedstawie-
niu odbędzie się bankiet w restauracji „U-

stroniu“. Zapisy w kasie biletowej.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,

Pragnąc. umożliwić poznanie operetki M.

Józefowicza szerszej publiczności, Teatr
„Lutnia“ wystawia „Księżniczkę błękitu"

jutro na przedstawieniu popołudniowem 0

godz. 4-ej.

— Balet JOOSSA. Słynny w Europie i
Ameryce balet JOOSSA, który zdobył I-

szą nagrodę na Międzynarodowym konkur-
sie tańca w Paryżu, wystąpi w Wilnie 26,
27, 28 lutego w teatrze „Lutnia”, Bilety już
można nabywać w kasie Teatru „Lutnia”,

do g. 11—9 wiecz. s
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro, o godz. 8,15, powtórzenie komedii
Szekspirowskiej „Poskromienie złośnicy”.

 

. Poczynając od dnia dzisiejszego, rolę Basi

odtwarzać będzie p. Masłowska.

— Dwa ostatnie przedstawienia — sztu-

ki W. Fodora „Tajemnica lekarska” — po

cenach propagandowych — dane będą jutro,

w niedzielę popołudniu, o godz. 4.15 i w po-

niedziałek wieczorem, o godz. 8.15.

— „Anna Christe“ —- sztuka ostatniego
laureata nagrody Nobla, Eugeniusza O'Nei-
la, będzie najbliższą premierą teatru, nad
której przygotowaniem pracuje zespół tea-

tru pod reżyserskim kierunkiem Wł. Czen-
gerego .

— Teatr Literacko-Artystyczny „No-
wości. Dziś przedostatni dzień programu

„Statek komedjantów”,

 

ОЁаг
Na spłatę czesnego dla stud, Chrześci-

jan Polaków U. S. B. składa p. A. Jatowt

zł. 1.50.

Na Caritas: Dr. Stanisław  Gintyłło

zł. 8.—, p. Jerzy Stankiewicz zł. 50—,

p. Inspektorewa Szczukowa dla Czy-

telni Plącówek S. N. składa różne tygodni-
ki i gażety, oraz dla najbiedniejszych buty

1 marynarkę,

grozić może wyjawieniem prawdy,
środek nasenny, pięciokrotnie

GŁOSY CZYTELNIKUW

W jesieni powstały Wojewódzki
i Miejski Komitety Obywatelskie zi-
mowej pomocy bezrobotnym, które
przyrzekały nakarmić, ogrzać i przyj!
odziać bezrobotnych, o czem ogół
szczegółowo był poinformowany
przez prasę. Obecnie sporo osób za-
zdrości nam bezrobotnym, sądząc, że
wszystko otrzymaliśmy, co Komitety
przyrzekly, gayž o tem, jak faktycz-
nie wygląda pomoc zimowa, prasa!
milczy. 1

Prosiłbym Pana Redaktora o łas-
Ikawe poiniormowanie ogółu o nie-
doli bezrobotnych i o zawiedzionej
ich nadziei na pomoc zimową,

Bezrobotni szczęśliwsi byli, kiedy
nie było Komitetów, korzystali tyl-
ko z pomocy doraźnej Funduszu Pra-
cy, który. udzielał takową, po prze-
prowadzonych ścisłych wywiadach,|
chociaż skąpo, stale najwięcej po-
trzebującym, w postaci kilku т

znakomitą artystką p: Nuną Mło-
dziejowską w naczelnej roli.

Pilawa.

 

Pomoc zimowa dla bezrobotnych
I

raźną, w. postaci 4—8 dni pracy, za-
leżnie od rodziny, z płacą dzienną
2 zł. 50 gr. pracownikom fizycznym
mężczyznom, 1 zł, 50 gr. kobietom
i 3 zł. pracownikom umysłowym.
Chyba dziecko może obliczyć, že:
z tego: przeżyć nie możliwie i każdy;
bezrobotny musiął dorywczo dora-;
biać na utrzymanie — gdzie drzewo!
popiłuje się, gdzie trochę bielizny:
popierze się, a pracownicy umysłowi.
wypisywaniem kartek meldunkowych'
itp. Otóż zjawia się wywiadowca.
Komitetu Obywatelskiego i bezro-
botnego w domu nie znajduje, a żona
pierza bieliznę i już bezrobotny pe-
zbawiony pomocy: zimowej gdyż sam!
poszedł do pracy (niewiadomo ja-
kiej), a żona zarabia praniem. Pra-
cownik umysłowy prowadzi meldun-
ki w paru domach — nie potrzebuje
pomocy — zarabia i w rezultacie za-
kwalilikowanych do pomocy zimo-

ZEGATUNKÓW |
DLA KAŻDEGO.
SMAKOSZA.

  
  

ja Maryańska Akade--
mików U. S. B. w Wiinie. Dnia 20
bm. (w sobotę) o g. 19-ej odbędzie
się Zebranie Sekcji Apologetycznej
i ref. sod. Fr. Beńdega. Obecność
członków konieczna. \

ZEBRANIA I ODCZYTY.|
— Wąlne Zgromadzenie Towarzy-|

stwa Przyjaciół Biblioteki im. Wró-
blewskich w Wilnie. Nowozałożone
Towarzystwo odbędzie swe pierwsze
Walne Zgromadzenie we wtorek, dn.
23 lutego r. b., a godz. 7-ej wiecz. w
pierwszym terminie, o godz. 7!/2 w.
w drugim terminie,

Na porządku dziennym sprawo-
zdanie Komisji Organizacyjnej T-wa,
wybory do Zarządu, Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Honorowego. Na za-
kończenie zebrania referat ks. D-ra
P. Siedziewskiego p. t.: „„Trzy ligury
Świętych na Bazylice św. Stanisława
w Wilnie”, й

' programie od godz.

Dla zwolenników pieśni chóralnej wiel-
ką artakcją będzie audycja ze Lwowa o $£.

13.15, z. okazji srebrnego. wesela z muzyka,

popularnego dyrygenta Alfreda Stadlera, W
koncercie tym WYSTĄPI 11 CHÓRÓW
LWOWSKICH, oraz orkiestra Filharmonii
lwowskiej z udziałem solistów, :

W niedzielę rozpoczyna się w Warsza-

wie Ill Międzynarodowy KONKURS IM
FRYDERYKA CHOPINA. Znaczenie tej
wieikiej imprezy muzycznej jest znane każ-

demu, nawet mało obeąmanemu z muzyką,

;łuchaczawi radia. Polskie. Radio transmi-
tować będzie o godz. 12.15 uroczyste otwar-

cie Konkursu z sali Filharmonii Warszaw-

skiej Do Konkursu staje 100 młodych cho-

pinistów z 21 krajów.

Wszystkie wymienione punkty progra-

mu niedzielnego Polskiego Radia mają cha-

rakter popularny, dostępny dla każdego

radiosłuchacza. Nie zapomniano jednak o

właściwej muzyce rozrywkowej

W. niedzielę przed południem usłyszy-

my z głośników ulubioną śpiewaczkę Lucy-

„nę Szczepańską oraz, zespół Stefana Racho-
nia, w porze obiadowej o godz, 14.20 przy-

grywać będzie Mała Orkiestra Polskiego

Radia z udziałem Heleny Huzarskiej i Ka-
zimierza Czekotowskiego, a w wieczornym.

19.20 znajdujemy aż
trzy muzyczne audycje rozrywkowe.

Jeśli się już mówi o niedzielnym pro

gramie radia, to trzeba zaznaczyć, że w

Teatrze Wyobraźni o godz. 16,25 wznowio-

ny będzie wyróżniony w plebiscycie słuchą*

czy na najlepsze sjuchowisko utwór Jerze-

go Szaniawskiego pt. „Zegarek”. Role

główne kreują znakomici artyści: Stefan

Jarącz i Mieczysława Ćwiklińska.
Czy może być bardziej atrakcyjny pro-

gram?

Tym, którzy uważają programy krajo-
we zą mniej interesujące od zagranicznych

-— polecamy porównanie niedzielnego pra-
gramu Polskiego Radia z audycjami jakiej-

kolwiek stacji obcej i jesteśmy przekonani,

że radiofonia polska znajdzie się na pierw-

szym miejscu.

TEATR DLA -RADIOSŁUCHACZY.
Celem udostępnienia i spopularyzowa-

nia teatru wśród najszerszych mas Radio-
słuchaczy Rozgłośnia Wileńska w porozu-

mieniu z Dyrekcjami Teatrów Miejskich

zamierza organizować szereg przedstawień

na specjalnie przystępnych warunkach.
Cykł przedstawień rozpocznie Teatr na pracy miesięcznie. Powstałe Komi-| wej zostaje '/5 część potrzebująych,

tety, nie dowierzając wywiadom Fun- ja reszta ginie z głodu i chłodu, po-
lluszu Pracy, przeprowadzały swoje |nieważ w czasie istnienią Komite+
wywiady. Ale jak? Bezrobotni otrzy-jtów, Fundusz Pracy nie udziela po-
mywali z Funduszu Pracy pomocA doražnej. Bezrobotny.

RÓŻNE.
— Koncert Marty Eggerth i Jana

Pohulance doskonałą komedią Szekspira

„Poskromienie złośnicy” — we wtorek 23

Kiepury. Staraniem Miejskiego Ko- lutego o godz. 20.15. Bilety — których ce-
mitetu ObywatelskiegoZimowej Po- ny są o połowę prawie niższe od cen pro-

mocy Bezrobotnym w Wilnie w dniu pagandowych teatrów, nabywać można co-
21 bm. o godz. 20 min. 30 koncert. dziennie w księgarni Zawadzkiego przy ul.

Koło Macierzy w Nowej-Wilejce
rozwija owocną akcję. W roku 1936,
Zarząd Koła położył główny nacisk,
jalk i w latach poprzednich, na szkol-
nictwo zawodowe, prowadząc żeń-
ską szkołę zawodową i szkołę Przysp.
Gospodarczego I stopnia w N.-Wi-
lejce, oraz szkołę Przysp. Gospodar-
czego Il stopnia w Wilnie,

Do wszystkich trzech szkół uczę-
szczało około 100 uczenic.

Dla absolwentek żeńskiej szkoły
zawodowej w Nowej Wilejsce Koło
prowadzi pracownię krawiecką.

Do zrealizowania zamierzeń Kołą
przyczyniły się bardzo wydatne za-
siłki Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Wilnie. Poza tem Koła zaopatrzy”|
ły okolice N. Wilejki w biblioteczki,
ruchome o łącznym księgozbiorze
230 tomów. Biblioteczki te znajdują
się we wsiach: Żwirble i Sadele. Ko-!

Od Adm

 

opłat pocztowych.

mane.  
KOŁO POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ

w Nowej-wilejce

Celem ułatwienia uiszczenia należności
do dzisiejszego numeru „Dziennika
dła wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów zamiejscowych
blankiety przekazów rozrachunkowych,

Prenumerata miesięczna z przesyłką 2 zł. 50
cone egzemplarze będą z dniem

rzystało z nich 30 czytelników.
W, zakresie przedstawień amator-

skich, obchodów, uroczystości Koło
zorganizowało 4 akademie iobcho-
dy, oraz 2 przedstawienia amator-
skie, na których było około 1500'
uczestników.
Na tak rozległą pracę, Koło czer-

pało fundusze z zasiłków Kurato-
rium, zbiórek, imprez, składek człon
Ikowskichi ofiar.Budżet Koła zamy-
ka się sumą zł. 15.000.31—

Żarząd Koła w r. 1936 pracował
w składzie; Prezes — pułk. Czesław
Chmielowski; wiceprezesi — inż. Jan
Rutkowski i Irena Alanasjew; sekre-
tarze — Ks. Dr. Wł. Araszkiewicz
{ С. Morysińska; skarbnik — M. Tro-
ściankówna. Członkowie Zarządu:
Kpt. F. Witkowski, T. Goszczyńska,
Prof. Kunin, B. Afanasjew i Ks. Wi.
Sadowski.

inistracji.
za prenumeratę

Wileńskiego" załączyliśmy

wolnych od wszelkich

r. Nieopla-
37 r. p1-go Магса 19 wstrzy-  

Marty Eggerth i Jana Kiepury bę- Zamkowej od godz. 12.00—13,00 i od 17.00
dzie transmitowany w cukierniach
Czerwonego i Zielonego Sztralla
przez zainstalowane _ odbiorniki
„Vertex“, zaofiarowane przez firmę
J. Sałasińskiego.
Podczas koncertu będzie przepro-

wadzona zbiórka na rzecz Miejskie-
go Komitetu Obywatelskiego Žimo-
wej Pomocy Bezrobotnym w Wilnie.

—- Rekolekcje dla Pań, urządzane
staraniem Koła B. Wydz. Gimn. SS.
Najśw. Rodziny z Nazaretu, prowa-,
dne przez lks. Małachowskiego,
odbędą się w dn. 1.111—7.1I1 włącz-'
nie, w godz. 19.30—20.30, w kaplicy
klasztornej (Sierakowskiego 13). —,
Karty wstępu do nabycia w kance-
larii szkolnej i w niadzielę poMszy |
świętej. |

WYPADKI.
— Dzieci pobiły ojca do nieprzytomno-|

ści. lstne utrapienie ma z dziećmi Michał|

Girin, właściciel straganów w Hali Miej-
skiej. Dzieci go stale maltretują, biją i

wypędzają z domu.
Węzoraj córka zamężna, Szagałowa, i

syn Józef tak dotkliwie pobili ojca, iż le-
karz pogotowia ratunkowego znalazł go w

stanie nieprzytomnym. (h) .

 

Z za kotar Studio
SENSACYJNY PROGRAM RADIOWY

W. NIEDZIELĘ.

Program Polskiego Radia w międstelsi

jest wyjątkowy pod względem bogactwai
urozmaicenia, Takiego zestawienia audycji

atarakcyjoych dawao fuż nie spotkaliśmy

| — 19.00.

Stronnictwo Narodowe
ZARZECZE — POPŁAWY

W niedzielę dnia 21 bm. o godz.
12.30 odbędzie się otwarcie nowego
lokalu Stronnictwa  Narodowego
przy uL Popławskiej Nr. 2 m. 27.

ZWIERZYNIEC.
W niedzielę dnia 21 bm. o godz.

11.39 odbędzie się zebranie czlon-
kėw Kola S. N. w lokalu przy ul.
Sołtańskiej 30. .

ZARZĄD OKRĘGOWY.
Rei. legitymacyjny Okręgu Wileń-

skiego S. N. zawi mia, iž nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
leży zamienić ną nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół.

W. Wilnie wymiana odbywa się
codziennie w lokalu Mostowa 1 oraz
we wtorki i piątki odg.18—20 w
lokalu S. N. przy ul. Sołtańskiej 30.

Cena legitymacyj normalna i zł.
dla bezrobotnych 50 $r..

Młodz. Wszechpolska
ZWIĄZEK AKADEMICKI U. S. B.

Zarząd M. W. wzywa w dniu
dzisiejszym do lokalu M. W. swych
członków: na godz. 18 — prawni-
ków, na $, 19.15 — medyków i na $.

[20.15 — rolników. S

G
W



 

Początek o godz. 2-ej

Film dla wszystkich. Wspaniały

Cal N© dramat dżungii, pełen przygód
emncji. Największy fllm egzotyczny

Ucieczka

Tarzana
W rol. gł.bożyszcze/świata,

lny Qeissmuller
i Mauren O' Sullawan

Rewelacyjne pomysły- Zwycięstwotechniki

Naprogramlatrakcja kolorowaji aktualia

AMERYKAŃSKA
AWANTURA

Grają: B 0 D0, Nakoneczna, Cwiklińska, Znicz, Sielańskiiin.
Piękny nadprogram,

KINO PAN| Program dla dzieci W niedzielę dn. 21 lutego odbędą się w godzi

rannych dwa godzinne seanse dla DZ IEC.

zobrazkami rysunkowymi
Dochód na szkolnictwo polskie zagranicą. Wejście 25 gr. na wszystkie miejsca.

(Kto wcześniej, ten zajmuje lepsze). Dla starszych dozwolone. Początek seansów punkt.

o U i 1l-ej.

Cud współczesnej kinematografii. Gigan-

tyczny film nad filmy, całkowicie wyko-

aś DIETRICH i Charles Boyer EAtrakcjei aktulia

zta dla miłośników śpiewu i muzyki.

 

Sp się o punktualne przybycie.

HELIOS05 | nany w kolorach naturalnych

Ogród Allacha

 

Po raz

Wilnie wszechświatowej sławy tenor włoskiPolskie Kino Wspaniała uc
pierwszy w

w olšniewają-

świaTówio BENJAMINO GIGLI„x,
NIE ZAPOMNIJ O MNIE гч :Ё a sieįSzanowną Publicznošč O przy-

Spies a seansów; 4, 6, 8 i 10.15

SERRA ENERDOOZOZWERRZZA

Okazja tani kupna naczyń od 15 lutego do 1 marca

WYPRZEDAŻRESZTEK WYSORTOWANEJ PORCELANY

"1 PROPAGANDOWA SPRZEDAŻ SERWISÓW

>>w Wilnie chrześcijańska pia szkła,
porcelany i naczy!

= Z

ZGUBY j
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 fajansu,

а “ "ZGUBIONE:DB; „I: OBYNIEĆ*wi.II. MALICKA Sana TEn
mię Julii  Wiśniew-

*ul' WIELKA 19 TEL. 4-24 ul. MICKIEWICZA 6.

Serwis stołowy fajansowy 32 części zł. 24.50—. Serwis por-

<elanowy do kawy 15 sztuk za zł. 8.50—, Na Prowińcję wy-

syłamy za zaliczeniem.

skiej Nr. 365 L. 31189
wydany 31.X 1927. r,
|przez Starostwo Pło-
ckie, woj. Warszaw-
Sorazaka 

   

 

Rež. ABLA

 

ki |
Iwagkiewicza

Wileńska25, tel 16-84

wykonuje binoklei o-
kulary, ściśle według
recept p.p. lekarzy о-
kulistów. Poleca naj-

nowsze modele.

40000:0000%1000000090

 

kupię, można z dłu-
giem, gotówką do 15
tys, Dzielnica obojęt-
ma. Oferty kierować:
ul. T. Zana 23-b m. 3

$. В, a

 

kawiarnię ж  šrod-

mieściu. Adres w Ad-
ministracji „Dz. WiL“

KUPIĘ
maszynę nożną fabr.
„Singer“ oferty za-
raz — Trocka 9—22,

OKAZYJNIE.
z powodu „wyjazdu,
mahoniowe i jesiono-
we, meble stylowe,
stoły, klub - gabinet,
szafy, zegary i inne
do sprzedania oraz
porcelana. Moniuszki
5 m. 1, godz. 11—18.

g00044000000004040002

MIESZKANIA Ż
i POKOJE

+20004200000000000007

POSZUKUJE 3
pokoju rytunowana na-
uczycielka za „lekcje
francuskiego i muzyki
Oferty do Adm.

s
o
l
i 

 

    

rzędu
aa Pracy 4

6142/36 — uniewaž-
mia się,

ZAMKOWA 9 CZYTAJCIE
k Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregulowane z gwarancją. i ROZPOWSZECH-

Wyroby złote i srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.. || NIAJCIE PRASĘ

Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. i N ARODGNĄ

 

ARNOALEKSANDER.

 

Wil.”

Udałem się niezwłocznie: do konsu-

i KUPNO $
ka Aaa „|

"pom
7+ udzieli lekcyj, najchęt-

KINO PAN
Z najwyższym zadowołeniem przyjmujemy do wiadomości,

że film

GANCE'a.;

 

MIESZKANIE
jednoizbowe z  cen-
tralnem ogrzewaniem,
Wielka 10. 545

UMEBLOWANE
2 pokoje z. łazienką,
z kuchnią i z posługą
wśródmieściu do wy-
najęcia na okres 3-ch
miesięcy. Wiadomość
przy ul. Uniwersytec-
kiej 9—15, od godz. 4
—7 po poł. (4)
+0000000+007400+4+1012

NAUKA

 

 

STUDENTKA

niej uczennicy (język
niemiecki). Własna me-
toda stworzona prakty-
ką. Zgłoszenia w Adm.
„Dz. Wil.“ sub; „S.B.“,
tamže adres.

° ойу
Germanistyki

Z-k Św. Michalski Nr-
10 m. 2 (obok Kura.

torjum Szkoln.)

STUDENT U.S.B.
udziela korepetycyj w
zakresie 8 kl. gimna-
zjum. Specjalność:ma-

; {‘ POSZUKIW.,

 

: bo Polskie RadioWilno

TELEGRAM

wielka miłoŚść

Beethovena
z Harry HAURem

х |

króry wywołał tak wielki entuzjaźmina no)Świecie, wyšwie-
, tlony będzie w kinoteatrze W”anów

GENE RALES PRODUCTIONS, PARIS

za

Potrzebna
służąca do wszystkie-
go z dobrym gotowa-
niem, na wyjazd.
Kasztanowa 4—19.

RUTYNOWANA
pielęgniarka inteli-
gentna średnich lat
poszukuje pracy przy
chorych, zajęcia się
domem lub wycho-
waniem dzieci, ul.
Kościuszki 12 m. 3.
od 12-ej do 4-ej.

PRACA 3
Kai|

„POSZUKUJĘ

 

Sobota, dnia 20 lutego 1937 roku.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mazy-
ka z płyt. Dziennik poranny. Informacje i
giełda. Muzyka. Audycja dla szkół. 11.30:
Śpiewajmy piosenki. 11.57: Czas i hejnał.
12,03: Z dawnej muzyki. 12.40: Dziennik pó-

Wilno

łudniowy. 12.50: Skrzynka rolnicza. 13.60:
Godzina życzeń. 14.30: Słuchowisko dia

młodzieży. 15.00: Wiadomości gospodarczę,

reklamowy. 15.20: Koncert

15.25: Życie kulturałne miasta

i prowincji. 15.30: Odcinek prozy. 15.45:

Koncert rozrywkowy. 16.15: Koncert or-
kiestry wileńskiej. 17.00: Koncert dawnej
muzyki, 17.50: Przegląd wydawnictw. 1800:
Pogadanka aktualna. 18.10: Wiadomości
sportowe. 18.20: Audycja: „Polska zespo-

lona“, 18.50: Pogadanka aktualna. 19.00:

| ės dla Polaków za granicą. 19.30:

Wieczór przy mikrofonie, 20.30: Nowości

literackie. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55:
Pogadanka aktualna. 21.00: D. c. wieczoru

|przy mikrofonie. 22.00: Recital śpiewaczy
Halmi Einer, 22.30: Mała ork, Pol. Radia.
22.55: Ostatnie wiadomości dziennika ra-
dioweso. 23.00: D. c. koncertu,

15.15: Dialog
reklamowy.

 

s0%00000000400006002

3 POMÓŻMY
į BLIŹNIM
+20000000000909000004 

  

Q OBIADY dia gło-
dującej inteligencji go-
rąco prosi lnstytut Ca-

(L SSSAi ECA

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ

ritas 4 a Zaa- OBRONY NARODOWEJ.
с

= DURISMAEELOSARASK ARIA
WDOWA

chora z 9-o letnią OGŁOSZENIE O PRZETARGU.
dziewczynką, bezżad.mych środków do ży- Zarząd Miejski w Nowej-Wilejce ogła-

cia prosi o  naj- |sza nieograniczony przetar$ na wykonanie

skromaiejszą pomoc. |robót ziemnych, murarskich, želbetonowych,

Stolarska 8 lub adm. ciesielskich dekarskich, stolarskich, ślusar- pracy na przychodzą-
cą. Wielka 12—19.

PANIENKA
sierota, skończyła'

Szkołę  Powsz. po-,

szukuje pracy do;

dzieci W. Pohulan-

ka 6—20.

GOSPODYNI
młoda, inteligentna,
bez rodziny zajmie
się prowadzeniemdo-
mu kulturalnej osoby
lub jako pielęgniarka
dyplomowana do cho-
rych, Wilno, ul. Ar-
tyleryjska Nr. 4 m. 1
0900000000 4000:POW tematyka, fizyka, nie-

miecki. Oferty w adm.
uDz. Wil", dla J. Ch.

p PRACA z
į ZAOFiAROW. į

Ф®° (przy

POTRZEBNA
służąca do wszy!
kiego z 54žais
waniem, samodzieln:
na wyjazd. Adres
adm. „Dz. Wil".

POTRZEBNA
dziewczynka z ukoń-
czoną szkołą powsz.
do praktyki sklepo-
wej. Zgłoszenia tylko!

|
w

Mlętste LŽ

FANATYK
Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

Śniewski nalał sobie wody mine-
ralnej, zrobił parę łykków i podjął:
— Miałem szczęście. Po wielu

tygodniach rybacy mnie zabrali z wy
sepki. Ci prości udzie uwierzyli w
moje bardzo zagmatwane opowia-
danie. Gdy się już znalazłem na kon-
tynencie, byłem dostatecznie ostroż
my, zmieniając tylko niewielką ilość
banknotów. W ten sposób bez zwra-
cania na siebie zbytniej uwagi, do-
stałem się wreszcie do Bombaju.
Dopiero tu się dowiedziałem, że po
„Aurelii! śładu nie pozostało, więc
mogłem być o siebie zupełnie spo-
kojny. Żyłem cicho, skromnie, zmie-
niając po dawnemu tylko tyle pie-
niędzy, ile potrzebowałem na swoje
bardzo ograniczone wydatki. Byłem
przezorny, rozumiejąc doskonale, że
numery zaginionych banknotów z
pewnością nigdzie niebyły tak do-
brze znane jak tu właśnie i dlatego
zacząłem się zastanawiać poważnie,
że im prędzej i dalej stąd wyjadę,
tym lepiej będzie... Już się umówi-
łem z kapitanemstatku handlowego,

BLASTTTTPAROSOT

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.

|latu polskiego, po dość długich for-
*malnościach otrzymałem wreszcie
* paszport. Wróciłem następnie do
Polski, objątem przedsiębiorstwo
i stryja, udało mi się dźwignąćbank,
RE się stopniowo ku upadkowi.
Abanknoty angielskie? — zapy-

który za niewielką opłatą zgodził tał Balk.
się mnie zawieźć do“ Ameryki Po- — Jak chętnie zwróciłbym je
łudniowej. Odjazd” był wyznaczony wówczas Bankowi Angielskiemu!
za tydzień. Tymczasem poznałem Ale-gdybym to zrobił, musiałbym się
przypadkowo  -misjonarza Polaka. przyznać jednocześnie do przeszło-
Okazało się, że ksiądz dopiero przed ści... Wydałem wprawdzie siedem
kilkoma dniami powrócił z kraju... czy osiem sztuk, jednak przywłasz-
Muszę nadmienić; że w. Indiach czenie pozostawało faktem bezspor-
Wschodnich zrzekłem się od razu nym. ŚSchowałem wówczas resztę
fałszywego nazwiska, bo ono figuro- pieniędzy do tej kasy ogniótrwałej i
wało w spisie podróżnych „Aurelii”, postanowiłem czekać na przedaw-
Stałem się znowu Jerzym  Śniew- nienie sprawy:
skim. Z tego powodu zamiast nowin-  — Przecież pan mógł spalić te
politycznych ksiądz mi opowiedział banknoty — wtrącił Balk..
przede wszystkim, że w Warszawie Śniewski westchnął, |
zmarł dyrektor banku o tym samym = Pan ma słuszność, nawet mu-
nazwisku i że syndyk masy, spadko- siałem to zrobić — odpowiedział, —
wej poszukuje jego bratanka, znaj- Ale byłem przekonany, žė o tym
dującego się gdzieś zagranicą. Przy-nikt i nigdy się nie dowie. Nie „prze-
niósł mi plik dzienników polskich, z czuwałem jedńak, że grozi mi inne
których się dowiedziałem  szczegó- niebezpieczeństwo... :

Przepraszam * przerwał
.Ва — więc jakim sposobem po
"dziesięciu latach banknoty z ,„Aure-
Mi” znów się ukazały w obiegu?

Śniewski wyprostował się.
— Panie komisarzu, 'wspomina-

m

— mi fułów, a z pośród nich najważniejszego
— wkrótce po moim wyjeździe zo-
stał aresztowany sekretarz -stryja,
to on właśnie sfałszował weksel.
Teraz zrozumiałem, dlaczego stryj

przed śmiercią.zmienił testament

Wi

Tak, panie
zdarza, że przestępcę dosięgnie do-

od tej, którą by mu
sąd wymierzył. Pozwolą panowie, że
o tym opowiem w krótkich słowach.
Mój syn był bardzo
ciągle potrzebował pieniędzy, wyda-
wał je bez zastanowienia,więc osta-
tecznie zamknąłem przed nim swój

Pewnego dnia skorzystał z
nieuwagi i ukradł z tej szały

tkliwsza kara

portfel.

nęły,

Н RÓŻNE $

0:4 0000000%2692000600

Stale najlepszy:

MIÓD

kg. 1.60
10 kg. ustęp-| ===

stwo) w składzie
wódczano - kolonj.

W. Czerwińskiego
Wileńska 42

(gmach oficerski)

Pracownią
Szmukierska
T-wa „LABOR“

TROCKA 9

leczniczy

„Dz. pisemne z fotografią| wyrabia guziki, frędz-
le, sznury, Pasy,

3 poleca go CARITAS,

„Dz. Wil." |skich i malarskich, przy budowie rzeźni w

= | Nowej-Wilejce. Oferty należy składać w

GI N IE „, biurze Zarządu Miejskiego w Nowej-Wilejce
z głodu i strasznej do dnia 27 lutego 1937 r. do godziny 12-ej,

gdzie w obecności przedstawicieli firm od-

będzie się, w tymże dniu, komisyjne otwar-

cie ofert. Wzory ofert i.ślepe kosztorysy

można otrzymać w Zarządzie Miejskim za

opłatą 12 złotych. Tam że można codzien-

nie od godz. 11 do 13 otrzymać bliższe in-
formacje i przejnzeć rysunki. Do oferty ua-

jleży dołączyć dowód wpłaty wadiumw wy-
„sokošci 5% sumy oferowanej. Wadium

biedy inżynier z żo-
i dwojgiem ma-

łych dzieci, O ratu-
|nek dla nieszczęśli-
wej rodziny przezdo-

| starczenie żywności,

odzieży, opału i bie-:
lizny prosi gorąco:
CARITAS, Zamkowa
МВ

CHORY,
opuszczony starzec

umierający nie ma
ani bielizny, ani o-
krycia, nie mówiąc
już o odpowiedniej
opiece i pożywieniu.
Litościwym sercom

rządu Nr. 50.989.

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo

wyboru oferenta, bez względu na sumę ofe-

rowaną, wydania robót częściowo lub cał-

kowite unieważnienie przetargu.

Zamkowa 8. Burmistrz (—) J. Rzepiela.

ZOE 
PODNIESIENIE HANDLU —

TO WZMOŻENIE REKLAMY
NAJSTARSZE | NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

«DZIENNIK OILEŃSKE
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ
UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.
Administracja czynna: przy u! Mostowej1

ad 9 — 18 p.p.
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łem o bezkarności
'dawnienia,

awnętrznej

ojej
plik banknotów angielskich...
stwierdziłem, jakie pieniądze mi zgi-

już za późno! Bo się o
tym dowiedziałem dopiero wówczas,
gdy do mnie przyszedł Bunder i za-
proponował sprzedaż kilku pięcio-
ntówek z „Aurelii”,,.

mnie, oczywiście...

było

Tu dyrektor jak
wiał, że mu zabraknie czasu na do-
kończenie, zaczął
wiadać o rozmowie

 

pośpiesznie opo-

Z
KO

wskutek prze- tym, jak od tej pory żył w ustawicz-

 

A czy istnieje przedaw- nym strachu o syna i jak się dowie-
nienie dla samej winy? Świadomość. dział wreszcie o jego śmierci.
występku nie zniknie choćby minęło
nie dziesięć, a dwadzieścia lub trzy-
dzieści lat. Nikt mnie nie oskarżył,
ja jeden wiedziałem, co na mnie cią-
ży i sam siebie oskarżyłem. Już ni-
gdy nie mogłem być wesoły, wyma-
zać z pamięci, com kiedyś zrobił: za-
pomniałem dawno, co to jest uczucie

swobody,
Ikomisarzu,

Jarowy wstałi zbliżył się powol-
rym krokiem do okna, myśląc, że
przeżycia tego człowieka w ciągu
ostatnich kilku dni były znacznie
gorsze od kary wymierzonej przez
sprawiedliwość ludzką, Miał chęć
uścisnąć dłoń Śniewskiemu i odejść
jalk najprędzej, toteż nie rozumiał,
dlączego w zachowaniu się kolegi
zaszła taka zmiana: Balk nie przy-
pominał w niczym człowieka, który
z wyraźnym współczuciem słuchał
przed chwilą spowiedzi, stał się
znów zimnym obojętnym oficerem
policji, spełniającym twardy  obo- |
wiązelk.

Przepraszam panie dyrektorze,
muszę panu zadać kilka pytań —
oświadczył bardzo oficjalnie, wyj-
mu'ąc bloki ołówek. :

‚ — Proszę... —odparł bezdźwięcz-
nie Šniewski.
— Pan nie kupił żadnego Bankno-

tu od Bundera?
— Nie.
— Szkoda, bo wówczas szantaż z

zamierzonego stałby się: faktem do-
konanym. Jeszcze jedno: jak pan są-
dzi — komisarz Borewicz bywał u
państwa w charakterze osoby pry-
watnej, czy miał na względzie pew-
ne czynności służbowe? (D. e. m.)

 

i lekikości...
często się

lekkomyślny,

Gdy

Szantażował

gdyby się oba-

z Bunderem, o

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 ogloszeniowym za
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty ка wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne о 25% drożej.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

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

„Drukarnia A. Zwierzyśski
A
A
©
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Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ..

  


