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Czerwoni przegrali pod Oviedo Stany Zjedn. chcą pogodzić
Gwardziści cywilni uciekajązBarcelony |

WODNOPŁATOWCE OBRZUCIŁY trwający od godz. 6 do 9-ej, W oko-
BOMBAMI PORT W. WALENCJIlicy miejscowości Cerrorojo toczy się

MADRYT, 23.IL Agencja Havasa | wielka bitwa. Na razie brak bliż-
donosi: Artyleria rządowa rozwinęła | szych wiadomości o jej przebiegu.
na odcinku Usera huraganowy ogień, | $

Po zamachų nn mars2. Graziūn)
Wyroki šmierci w Addis-Abebie

RZYM, 23.11. Jak donoszą zAd. | Wielkich Jezior, w dniach 17, 18 i 20
dis-Abeba, z pošrėd 2.000 krajow-|lutego, w czasie których dedžak Ga-
ców, aresztowanych w następstwie |bre Mariam został zabity, a 4 -ch
zamachu bombowego w niu 19 lu-| przewódców buntowniczych szcze-
tego, rozstrzelano wszystkich tych,|pów dostało się do niewoli, pomimo
przy których znaleziono broń. Kil-| pewnej zbieżności dat, nie mają żad-
kuset aresztowany(ch, którzy zdołali| nego związku z zamachem w -Addis-
udowodnić swoją niewinność, wypu-|Abeba, gdyż rejon, gdzie odbyly się
szczono na wolność. te starcia, nie był jeszcze podbity, a
PARYŻ, 23.11 Agencja Havasa do-| cała akcja podjęta była w dążeniu

nosi z Rzymu, że władze sprawiedli-| do zakończenia militarnej okupacji
wości wojskowej prowadzą energicz- | kraju. Rezultaty walki, stoczonej w
ne śledztwo w sprawie zamachu bom okolicach Wielkich Jezior, muszą
bowego w Addis - Abeba. Obecnie| być uważane za nader doniosłe, gdyż
już nie ulega wątpliwości, że zbro- |w następstwie ich został wyelimino-
dniczy akt był dziełem nieiwielkiej|wany jeden z najgroźniejszych prze-
odosobnionej grupy krajowców. Wal-| ciwników kolonizacji włoskich:
ki, jakie się odbyły w okolicach : 3

ZMIANY W RZĄDZIE RUMUNSKIM
Premier Tatarescu zrekonstruował gabinet
BUKARESZT, 23.11. Po naradach, , uzbrojenia zostało połączone z mini-

jakie się odbyły w ostatnich dniach siterstwem obrony narodowej, na
w łonie partii liberalnej, dokonana |czele którego pozostaje nadal gen.
została w dniu dzisiejszym rekon- | Faweł Angelescu. B. minister spraw
strukcja gabinetu. Premier Tatares- |wewnętrznych Juca i b. minister
cu zrezygnował z teki ministra u- sprawiedliwości Dżuvara mianowani
zbrojenia iobjął tękę spraw wew- zostali ministrami bez teki. |
nętrznyjch, powołując napodsekreta- | O godz. 16.30 premier Tatarescu
rzy stanu tego ministerstwa gen. Ga- | przedstawił kolegom nowych podse-
briela Marinesou, dotychczasowego |kretarzy stanu, którzy złożyli przy-
prełekta policji bukareszteńskiej o- sięgę.
raz p.Barca. Minister rolnictwa Sas- | Wiedług przewidywań, premier Ta-
su objął tekę sprawiedliwości, za- |tarescu złoży dziś wieczorem dekla-
chowując tymczasowe kierownictwo |rację prasie.
ministerstwa rolnictwa. Ministerstwo|

PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA
"HURTOWY SKŁAD PAPIERUiMATERJAŁÓW. PIŚMIENNYCH
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MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SAMOCHODOWA W. BERLINIE.

 
Kanclerz Hitler, w towarzystwie zeszłorocznych zwycięzców na wyści-

gach samochodowych udaje się na otwarcie wystawy.   

PRZECIW MARKSISTOM. |
BARCELONA, 23.IL Ministerstwo

spraw wewnętrznych w Walencji
wydało komunikat, w którym stwier
dza, że odkryto tam organizację,
sprzyjającą. powstańcom i przygoto-
wującą kontrakcję w chwili decydu-
jącej. Większość członków tej orga-
nizacji już aresztowano, Śledztwo |
prowadzone jestw głębokiej tajem-|
nicy. Większość członków organiza-
cji stanowią b. wojskowi.

MIELI DOŚć CZERWONYCH.
BARCELONA, 23.1. W obławie

na zbiegłych z Barcelony członków
śwardii cywilnej, którzy, z bronią w
ręku starali się przedrzeć przez $ra-
nicę, zostało zabitych 8-miu, a 14-tu
odstawiono do więzienia w Gerona.
Reszta zbiegła, Gwardziści walczyli
do ostatniej możliwości, ostrzeliwu-
jąc ścigających z poza drzew i skał
i rzucając granaty ręczne, Walka
z gwardzistami stoczona została za-
ledwie o kilka kilometrów od gra-
nicy. Aresztowani zostali odstawie-
ni do więzienia w Geronie, gdzie nie-
zwłocznie zwołano sąd wojenny, któ-
ry wydał wyrok śmierci na wszyst-
kich 14-tu śwardzistów.

CZERWONI PRZEGRALI
POD OVIEDO.,

RABAT, 23.I1. Południowy komu-
nikat radiostacji w Sevilli donosi:
Oienzywa wojsk rządowych na O-

viedo zakończyła się zdecydowanym
niepowodzeniem. Po stronie rządo-
wej padło około 4 tysięcy zabitych,
co stanowi przeszło 40 procent, przy
byłych z Bilbao na pomoc asturyj-
skim górnikom oddziałów. Na inn:
frontach panował względny 6j.

BOMBARDOWANIE WALENCJI.
WALENCJA, 23.11. Wodnopłatow-

ce powstańcze, które nadleciały, jak
się zdaje, z Majorki, przelatywały
dziś dwukrotnie nad portem w Wa-
lencji i zrzuciły kilka bomb, które
zabiły 3 osoby, a kilkanaście raniły.

Jak przypuszczają, wodnopłatow-
ce dokonywały przede wszystkim lo-
tu wywiadowczego.

 

Nie wszystkich
przyjmą

JAKA BĘDZIE SELEKCJA?

WARSZAWA, 23.IL. Sekretariat
płk. Adama Koca komunikuje, że
organizacje i osoby, które zgłosiły
swój akces do obozu, otrzymywać
będą, w miarę postępu prac organi-
zacyjnych, zawiadomienia o ewentu-
alnym przyjęciu do obozu. Samo
zgłoszenie bowiem nie jest równo-
znaczne z przyjęciem.

Kto wygrał na loterii?
Główna wygrana 1-ej kl. 100.000

zł. — 96806.
5.000 zł. — 35323.
2.000 zł. — 90966.
1.000-zł. — 4870 134467.
po 500 zł. — 25565 79840 126053.
po 400 zł — 9264 24646 4711

53667 81369 91172 102799 122677
159888 178353 194111.

Stała dzienna wygrana 20.000 zł.
— 186528.

10.000 zł. — 160681.
po 1000 zł. — 1524 42818 32489

46111 69417.

po 500 zł. — 3312 50003 7970:
109751 162085. :

po 400 zł. — 48424 56210 61741

Anglię i Francję z-Rzeszą Niemiecką
PARYŻ, 23.11. W sterach politycz-

nych i dziennikarskich duże zainte-
resowanie wywołało przemówienie|
ambasadora Stanów Zjednoczonych|
Bullitta, wypowiedziane na bankie-
cie w „American Club“, w czasie
którego, jak wiadomo, wygłosił rów-
nież dłuższą mowę premier Blum. W
szczególności ustęp, mówiący o usto-
sunkowaniu się Stanów Zjednoczo-
nych do wykiarzeń europejskich, pod-
kreślający konieczność ożywienia
wymiany handlowej i utrzymania po-
Ikoju, interpretowany jest przez pew-
ne sfery, jako pewnego rodzaju pod-
jęcie przez ambasadora Bullitta pro-
pozycji, z jakimi wystąpili pod adre-
sem Niemiec minister Eden i premier
Blum w styczniu rb., a które zostały
porzucone po przemówieniu kancle-
rza 30 stycznia. Prasa uważa, że am-
basador Stanów Zjednoczonych, wy-
powiadając tego rodzaju przemówie-|
nie, nie działał oczywiście z własnej |
inicjatywy, lecz postąpił zgodnie. z|
instrukcjami prezydenta Roosevelta.|

 
W ostatniej chwili dowiadujemy

się, że dziś w nocy, o godz. 1-ej žė

północy, po długich i ciężkich cier-

pieniach, zmarł w szpitalu wojsko-

Obrady
WARSZAWA, 23.11. № dniu z.

siejszym Sejm obradował nad budże-
tem emerytur inwalidzkich i zaopa-
trzeń, długów państwowych i mo-
nopoli. |

Referat w sprawie emerytur wy-|
głosił p. Ostaffin, zapowiadając no-
wą ustawę o emeryturach, która ma
przyznawać emerytom całkowite la-
ta służby zaborczej, a nie 3/4, jak do- |
tychczas,

W. dalszym ciągu p. Hoffman re-|

Komuniści
STANISŁAWÓW, 23.11. Wi ponie-

działek na terenie województwa sta-
nisławowskiego zostali przytrzymani
i wysłani do obozu odosobnienia w
Berezie Kartuskiej za działalność
wywrotową: Józef Fikier, Jarosław
Kuszlik i mgr. Salomon Eisenstein z |

  

Przedmiotem rozprawy w Sądzie
Okręgowym w Sosnowcu, była jedna |
z wielu tragedyj życiowych, rozgry-|
wających się w domach bezrobotnej|
inteligencji. |

W. Katowicach zatrzymano nau-|
licy 13-letniego Stanisława Brzo-|
zowskiego, który wręczając prze- |
chodniom napisaną ręcznie odezwę
o treści budzącej litość, prosił o|
skromny datek. 'Na odezwie podpi-|
sany był „Bolesław Brzozowski, by-|
ty, nauczyciel gimn. w Zawierciu, u
Limanowskiego 32“.

100 tys. zł. z F
otrzymał

SŁONIM. Informują nas, że w b.
r. Zarząjd Miejski w Słonimie ma
otrzymać dotację z Funduszu Pracy

 

 73222 133609 130053 137261 141150
146134 176573 182450 193765.

w wysokości 100 tys. zł., które mają

 

„Echo de Paris* twierdzi nawet,
że ambasador Bullitt telefonicznie
przedstawił prezydentowi Roosevelto:
wi tekst swego przemówienia do za-
aprobowania. Obecna inicjatywa a-
merykańska, zdaniem dziennika, by-
łaby następstwem raportu, wysłane-
60 w ciągu ostatn. dni do Waszyngto-
nu przez ambasadora Stanów Zjedn.
w Berlinie, Dodda. Ambasador Bul-
litt w najbliższych dniach wyjeżdża
do Stanów Zjedn., co dostarczy mu
sposobności do odbycia wyczerpują-
cej rozmowy z prezydentem Roose-
veltem.
W, związku z tym „„Oeuvre“ twier-

dzi, że w najbliższych dniach może
dojść do porozumienia między Sta-
nami Zjedn., Anglią i Francją w spra-
wie zaproponowania Niemcom wspó.
pracy gospodarczej, pod warunkiem
zrezygnowania. przez Rzeszę z au-
tarchii i przyrzeczenia, że Niemcy
będą współpracowały z innymi kra-
jami nad ogólnym ograniczeniem
zbrojeń.

2ó0n Śp. $en, Romana Jasieńskieśo
wym na Antokolu, w Wilnie, $. р.

gen. w si. sp. Roman Jasieński, za-

służony działacz narodowy i współ-

pracownik „Dziennika Wileńskiego”.

Sejmu =
ferował sprawy długów państwo-
wych, z których wewnętrzne wyno-
szą 1.906.107.546 zł, a więc więcej
o 277.006,862 zł.

Budżet monopoli referował p. Hut-
ten-Czapski. Budżet ten przewiduje
wzrost wpływów o 36 milionów, a to
między innymi w związku z „prze-
widywaniem wzrostu konsumpcji spi-
rytusu, przedewszystkiem w woje-

| wództwach wschodnich i południo-
wych'*'.

do Berezy
Kałusza, Szmake Frost - Schlegel z
Kołomyi, Iwan Fleszuk i Mikołaj Se-
menczuk z Domosławic pod Kołomy-
ją, Ignacy Sokolek, Siner i Chaskel
Laufer ze Stryja oraz Franciszek
Limberger z Dumni Wyżnej, pow.
stryjskiego.

$yn profesora gimnazjum—żebrakiem
Smutny obraz nędzy wśród inieligencji

Chłopca, któremu litościwi ludzie
ofiarowali już kilka złotych, odsta-
wiono do domu, przy czym stwier-
dzono, że istotnie Brzozowski, po-
siadający rodzinę składającą się z
sześciu osób, pozostaje bez środków
do życia.

Przeciwko Brzozowskiemu odby-
ła się w trybie. administracyjnym
rozprawa o nakłanianie swego nie-
letniego dziecka do żebraniny. Sąd
wymierzył mu tydzień aresztu z za-
wieszeniem. wykonania kary.

unduszu Pracy
Słonim

być przeznaczone na następujące
prace: 50.000 zł. na rozbudowę wo-
dociągów, 20.000 zł. na brukowanie
ulic, 30.000 zł. na wylkończenie szko-
ły powszechnej.
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Polski stan posiadania Kurczy sie
11 RODZIN ŻYDOWSKICH WYKUPIŁO PLACE W LEONPOLU.

W. większości miasteczek kreso- |pno realności. Sprawia to wrażenie
wych żydzi przeważają nie tylko |akcji, zorganizowanej i realizowanej
handlowo, lecz również liczebnie.|konsekwentnie. Dzięki temu, place,

Niech się poruszą serca!

 

| Skargowski Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiegojw Wilnie
Archidiecezja Wileńska czci swe- ściach ludzkich. Zresztą zwiewnyj

W, tych zaś miejscowościach, gdzie
stanowią oni jeszcze mniejszość, sta-
rająsięwswych rękach skupić najpo-
ważniejszą ilość realności. Klasycz-
nym tego przykładem może być m.
Leonpol.

Do niedawna jeszcze żydzi stano-
wili w Leonpolu mniejszość, lecz

jośrody, domy przechodzą obecnie
| coraz częściej w ręce żydowskie.
JW ostatnich tygodniach 11 rodzin
| żydowskich (sklepikarzy, 2 fotogra-
Jfów i 1 szewc) nabyło 5 placów nie-
| zabudowanych, 4 ogrody i 1 dom w
| miasteczku. Posiadłości te poprzed-
| nio należały do chrześcijan.

go Patrona — Św. Kazimierza Kró- | zarazek gruźlicy i wędrująca wesz
rych wysokość i miarę sam dobry
Bóg wskaże i zapłaci!

skoncentrowali w swoich rękach ca- | Należy tu podkreślić, że, wskutek
łe życie gospodarcze miasteczka. stałego wykupu realności przez ży-
Widocznie im tego nie wystarczyło, :dów, żydzi posiadają w. swych rę-
bo ostatnio, jak donoszą z prowincji, | kach znacznie więcej domów, ogro-
masowo poprostu zaczęli wykupy- dów i placów, niż tamtejsza ludność
wać grunta w miasteczku. Każdy chrześcijańska. Należy, też pamiętać,
handlarz, każdy kupiec, ba, nawet że l.eonpol nie jest dziś wyjątkiem.
(drobni rzemieślnicy zabiegają o ku- | m. r. 5.

Na „Kaziuka“ katedra będzie jluminowan
{ po raz pierwszy od 5 lat

W dniu wczorajszym Elektrownia
Miejska rozpoczęła instalować re-
ilektory w okolicach poszczególnych

dookoła katedry, która w tym roku,
wobec zdjęcia z niej rusztowań, bę-
dzie dd 5 lat pierwszy raz ilumino-

zabytków miasta. Również ustąwio- |wana. Z tego względu Bazylika
no już „pierwszą partię reflektorów|otrzyma specjalnie rzęsiste oświe-
: tlenie. (m)

Odczyty o komuniźmie —
W Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej
Koło Wileńskie Związku Polskiej| „Chrześcijański ustrój społeczny w

Inteligencji Katolickiej organizuje| świetle encyklik papieskich — ustrój
cykl odczytów o „Komuniźmie'”, Od-| korporatywny a związki zawodowe”.

czyty odbywać się będą w ponie- 4) redaktor St. Mackiewicz: „Po-
działki, w godzinach wieczornych, w| lityka zagraniczna Rosji Sowieckiej"
lokalu Koła. Po odczytach dyskusja. | (działalność Kominternu);
Wstęp na odczyty za zaproszeniami. |

Prelegenci i tematy są następu- |уе | omunistyczna w Polsce" (ogólny
Rie „| schemat tej akcji na podstawie prze-

1) prof. dr.Komarnicki: „Ustrój | wodów sajdowych w procesach ko-
polityczny Rosji Sowieckiej”; | munistycznych).

„ 2) prof. dr. St, Świaniewicz: „Po-| O terminach poszczególnych od-
lityka gospodarcza Rosji Sowieckiej"; | czytów będzie podane do wiadomo-

3) ks. prof. dr. A. Woycicki —|ści później.

lewicza — Skargowskim Tygodniem
Miłosierdzia Chrześcijańskiego.

Tysiące bezrobotnych bezdom-
nych, głodnych, kalek, sierót i cho-
rych wyciągają ręce o pomoc. W po
wiatach — dziśnieńskim, bracław-

skim, postawskim i innych — wieś-
niacy puchną, jedząc z głodu siecz-

szej Maryi Panny Ostrobramskiej,
| Królowej Polski i Wielkiej Księżny
Litewskiej, Ziemia Świętego Króle-
wicza Jagiellona i męczeńskich Kro-
żan, Ziemia wymordowanego przez
Moskwę ludu, nieulęktych  Filare-
tów i Filomatów — Ziemia Mickie-
wiczów, Kościuszków, Traugutów,
Piłsudskich... cierpi głód i ginie z nę-
dzy i chorób zakaźnych!

Archidiecezjalny Wileński lnsty-
tut Caritas w zrozumieniu tragizmu
chwili, apeluje gorąco do wszystkich
serc litościwych o ratunek dla tych
najnieszczęśliwszych. |

Bracia i Siostry! Niech się nie
zaciskają serca wasze dla wygląda*
jących zmiłowania Bożego,
|nikt nie wie czy jutro i dla nas nić
| nadejdzie godzina rozpaczy...

Ci zaś, których serc zakamienia-

 
dzą, że odmawiając pomocy, chcąc
| nie chcąc, więcej wydadzą później na
|iotne kolumny i szpitale, zwalczają
ce epidemie, na więzienia, których
najczęstrzym gościem jest nędza —
i na gaszenie zarzewia komunizmu,
żerującego na największych nieszczę

 

 

„Msiężniczka błękitów"”
Operetka w 3 aktach Michała Józefowicza

Premiera trzeciej skolei operetki
wileńskiego kompozytora stanowiła

ddealną sposobność do obchodu
pięćdziesięciolecia pracy zasłużone-

šo muzyka, a zarazem nestora spra-
wozdawców muzycznych, Michała

Józefowicza.
Któż w Wilnie nie zna pana Mi-

chała? Jego charakterystyczna syl-

wetka tak żywo, tak łudząco przy-

pominająca Stanisława Moniuszkę,

była wprost nieodzowna na widowni
podczas każdej imprezy muzycznej,

' jakie odbywały się w Wilnie w cią-
gu długiego szeregu lat. Kto nie za-
pytywał prof. Józefowicza o opinię
ha koncercie. Profesor nieodmien-
nie, z robioną szorstkością, odsyła

niefortunnego interlokutora do re-
cenzji w „Słowie”, Pomyślałby kto,
patrząc na surową ze skupieniem
twarz Profesora, że to krytyk ostry
i bezwzględny. Niejeden zapewne
nowicjusz na estradach koncerto-
wych wileńskich, dojrzawszy z wy-
sokości miejsca swojej kaźni to cha-
rakterystyczne oblicze, mówi sobie:
„Ten dopiero da mi bobu”, Mój Bo-
że, Profesor pisze swoje gładkie re-
cenzje nie atramentem, lecz miodem
życzliwości.  Miejscowych otacza
troskliwą opieką, a przyjezdnych
gości wida z uprzejmością staropol-
skiego gospodarza. Jeżeli czasem
kogoś stuka, to stanowi to ewene-
ment przez długi czas komentowany
w wileńskim środowisku muzycz-
nem. Dwuch rzeczyj tylko Profesor
wyraźnie nie lubi: przesady ręklamy
i.. zmian w progsamach.

Pięćdziesiąt lat obcowania z nie
miecką muzyką romantyczną wyro-
biło w prof. Józefowiczu bezwzględ-
ną wiarę w niezmienną wartość
estetycznych kanonów muzycznego
romantyzmu. Profesor jest konser-
watystą, muzyki nowoczesnej nie lu-
bi, lecz nigdy, naprawdę nigdy nie
zdarzyło się nam czytać słów Jego
potępiających w czambuł nowinki
muzyczne dlatego tylko, że były
dia Niego niezrozumiałe. My młod-
si nie zapomnimy nigdy proł. Józe-
fowiczowi Jego poważnej, pełnej
szacunku recenzji o wileńskim kon-
cercie kompożytorskim Karola Szy-
manowskiego. Profesor zastrzegł się,
że muzyka ta jest Mu obcą, jednak
skłaniał głowę przed wielkim talen-
tem wodza współczesnej muzyki
polskiej.

Takiego objektywizmu i poczu-
cia odpowiedzialności za  wykony-

waną pracę sprawozdawcy mogłoby
prof. Józefowiczowi pozazdrościć
wielu jego kolegów warszawskich.

Doniedawna jeszcze prof. Józe-
fowicz brał czynny udział w wielu
organizacjach 0 charakterze mu-
zyczno-społecznym, służąc zawsze
chętnie swoim autorytetem  do-
świadczonego muzyjka, wykładał hi-
storię muzyki w Konserwatorium.
Zrósł się z życiem muzycznym Wil-
na, do którego jest szczerze przy-
wiązany.

Cała działalność muzyczna prof.
Józełowicza, to rezultat 'gorącegoi
bezinteresownego umiłowania mu-
zyjki.

Cóż innego mogło skłonić świet-
nego, kawaierzystę, ongiś oficera
huzarów, ziemianina, do obrania tak
mało wówczas w Polsce cenionego
i pełnego rozczarowań zawodu mu-
zycznego? Michał Józetowicz całą
swoją schedę poojcach.ofiarował na
cele muzyczne, przyczyniając się
do kształcenia i wprowadzenia w
świat niejednego młodego artysty,
a między nimi Emila Miłynarskiego i
Pawła Kochańskiego. Michał Józe-
fowicz sam muzyk, był jednocześnie
względem muzyki  wspaniałomyśl-
nym mecenasem, W dziedzinie mu-
zyłki mamy ich w Polsce niestety tak
niewielu. Muzyka, której wiernie
służył, mie przyniosła Michałowi
Józełowiczowi ani szczególnego roz-
głosu, ani bogactwa. - Niechże
wdzięczność i uznanie rodaków bę-
dą Mu nagrodą za te 50 lat pracy.

Uroczystości jubiłeuszowe przy-
pominający, Wilnu mniej znaną dzie-
dzinę działalności muzycznej Pro-
fesora, dziedzinę  kompozytorską.
Ujrzeliśmy, wreszcie, jeszcze przed
światową wojną napisaną i przygo-
towaną do wystawienia, op<retkę.
Jest to pra-premiera. Fatalny los,
który| niejeden taki dorobek ducho-
wej twórczości podepiał, sprawił,
że w czasie wojny zginęła prawie
cała rękopiśmienna biblioteka z
kompozycjami Prołesora. Pozostały,
tylko nieliczne utwory, które u-
rzednio zostały zagranicą wydane.

Zginęty utwory kameralne, orkie-
strowe, do śpiewu, chóralne i for-
tepianowe. Z tego co pozostało, a
więc przede wszystkim «z sonaty
skrzypcowej i operetki, którą swego
czasu w wyjątkach wylkonano na
audycji radiowej Rozgłośni Wileń-
skiej, możemy sądzić o charakterze
tej twórczości, Szczera inwencja 

melodyjna, iście słowiański liryzm,
przy gładkiej, nieco profesorskiej
tormie, w guście niemieckim.

„Księżniczka błękitów' powsta-
ła przed 25 laty, została napisana w
Niemczech i dla scen niemieckich
ją przeznaczono. Dwadzieścia pięć
lat 'w życiu operetki znaczy bodaj że
więcej niż w życiu kobiety.

Inne rytmy, inny. rodzaj dowci-
pów pociąga współczesnego .widza.
W ubogiej twórczości operetko-

wej polskiej,
stanowi niewątpliwie
bitne. Na najlepszych wzorach opar*
ta jest operetka klasyczna w stylu
operetek Millóckera i Zellerć, Mu-
zyka gra ominującą rolę i opraco-
wana jest bardzo starannie. Znać na
niej, że pisał ją muzyk  aspiracjami
swymi wybiegający po za sierę mu-
zyki lekkiej. Po całej partyturze gę-
sto rozsiane są bardzo wdzięczne
pomysły melodyjne. -Materiału tego
jest tak dużo, że kto inny napisałby
z tego nie jedną, a dwie operetki.

Muzykę tę cechuje szlachetność
linii melodyjnej i pogodny humor.
Niektóre walce mają doskonałe za-
cięcie i wiedeński szylk. Najwięcej
dobrej muzyki jest w II akcie, Na
wyróżnienie szczególne zasługuje
piosenka śpiewana* przez Klarysę
na początku tego aktu i duet miłos-
ny. Całość jest zainstrumentowaną
e i barwnie. Słowem do-
ra muzyka lżejszago rodzaju.
Teatr dołożył wszelkich starań,

aby przedstawić operetkę jaknajko-
rzystniej. Zwiększona orkiestra pod
wytrawną batutą p. Szczepańskiego
grała wyjątkowo porządnie i brzmia-
ła zupełnie dobrze. Nowe dekoracje,
zaktualizowanie libretta, wszystko
to świadczyło o jaknajlepszej woli
teatru.

Niepotrzebnie tyllko rozciąśnięto
I akt, który stracił wszelką miarę w
dlużyźnie w. stosunku do pozosta-
łych, skolei coraz krótszych.

Wszystko skończyło się właści-
wie na II akcie. Alkt III czynił tylko
zadość tradycji, nakazującej by para
bohaterów pomimo różnych trudno-
ści połączyła się jednak węzłem mał
żeńskim.

Grano naogół dobrze, chociaż
bez wielkiego ożywienia.
“P. Tatrzański uczynił niepo-

trzebnie z księcia zupełnego sta-
ruszka i niddolęgę.

Balet w takcie -bardzo uz
Ё : s. w. 

Oliary i datki na cel powyższy
|w gotówce, odzieży, żywności, opa-
jle itp kierować pod adresem: Biuro
|Instytutu Caritas, Wilno, ul. Zamko-

nym oddechem ściska krew w ży- wa 6 (wejšcie od dziedzińca, pierw-
|tach i skręca wnętrzności starszych, | sze drzwi na lewo na I piętrze). Pod
jdziatwy i nawet trzody włościan — tymże adresem upraszamy o zgła-
| kiedy dławi ich tyfus, gorączka i in- szanie pomocy w ziarnie i ziemnia-

| tyfusowa, wylęgłe w nędzy i bru-
|dzie biedoty, dopaść ich mogą w
| każdym miejscu i o każdej porze...
| To też kiedy głód straszny zim-

 

kę, zgniłe ziemniaki, buraki i różne| choroby epidemiczne — kiedy

zielska... |niema z nadchodzącą wiosną co
‚ : : „| wziąć i posadzić na zagunie—śpiesz-

yidziatwy eliezanychnaśmierć|myna ralunek tej braci naszej nie-
głodową, nie mówiąc już o bydle i szczęśliwej, składając ofiary, któ-

trzdazie bez paszy,i o pustych sto-
dołach, w których ręka gospodarcza|
nie sięgnie po, ziarno pod zasiew >

wiosenny...

Prastary gród i Ziemia Najświęt- MIĘDZYNARODOWY
KONKURS SKOKÓW

Na wielkiej skoczni w St. Croix
w Szwajcarii rozegrany został mię-
dzynarodowy konkus skoków. Na

ne kach pod zasiewy wiosenne, dla wy-
syłki których adresy zostaną poda-
ne. P. K. O. 153.005.
Na żądanie (telefon Nr. 13-74) wy-

syła się upoważnionych członków
po odbiór ofiar,

ort.
ZAWODY SZERMIERCZE
O „ZLOTĄ SZABLĘ“

W; San Remo rozegrane zostały
wielkie międzynarodowe zawody
szermiercze o „złotą szablę“ San

|

 

Remo. Udział w tych zawodachtym konkursie doszło do pojedynku
wzięli _ najwybitniejsi szermierzepomiędzy dwukrotnym mistrzem o-

gdyż |

limpijskim a mistrzem świata Birger
Ruud'em (Norwegia), a jego roda-
kiem Reidar Andersenem, który w
Chamonix zajął drugie miejsce za
Ruudem.

Oczelkiwana z dużym napięciem
nota wykazała przewagę Anderse-
na, który, wygrał konkurs wynikiem
233,2 przed Ruudem, któremu przy-
znano tylko 230,8 pkt.
POLSKA PRZEGRYWA NIEZNACZ

NIE ZE SZWAJCARIĄ 0:1.
LODYN, 23.11. We wtorek wie-

| czorem, w ramach półfinałowych
| rozgrywek o mistrzostwo hokejowe

 
nieznacznie 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Polska
|w ten sposób odpadła oddalszych |
rozgrywek.

ANGLIA BIJE WĘGRY 5:0.
LONDYN, 23.11, W drugim meczu

hokejowym, rozegranym we wtorek
wieczorem, Anglia pokonała Wę-
gry 5:0.

: sa k ia- świata w Londynie, Polska rozegrała|
5) prokurator St. Wolski: „Alkcja | łach już nic nie wzrusza, niech wie*|mecz ze Szwajcarią, przegrywając

Włoch, Węgier, Niemiec i Austrii,
Z Polski startował jedynie Sobik,
klasyiikując się na zaszczytnym 4
miejscu. Polak przegrał z Włochem
Pintonem 2:5, z Niemcem  Heinem
1:5 i Węgrem Rastovich'em 0:5, a
pokonał Austriaka Loisel 5:3.

Ostateczna klasyfikacja turnieju
przedstawia się następująco: 1) Ra-
stovich (Węgry), 2) Pinton (Włochy),
3] Heim (Niemcy), 4) Sobik (Polska),
5) Loisel (Austria).

MECZ BOKSERSKI
O MISTRZOSTWO ŚWIATA
W Maldison Square Garden roze-

grany został mecz bokserski o mi-
strzostwo šwiala w wadze średniej
(iaktycznie o mistrzostwo Ameryki)
pomiędzy dotychczasowym amery-
|kańskim mistrzem świata Freddie
Steele a Polakiem  Risko-Pytkow-
skim. Zwyciężył Freddie Steele na
punkty po 15-rundowej walce, za-
lchowując tytuł mistrza świata.

 

opertka Józefowicza |
dzieło wy»|

Poparcie akcji pracowników bankowych
przez inne organizacje pracownicze

Wileńska Rada Okręgowa Uniipanujące obecnie na terenie instytu-
Związków Zawodowych  Pracowni- cji bankowych.
ków Umysłowych na swym ostatnim Na tymże zebraniu uchwalono
zebraniu z delegatami poszczegól- również protest przeciwko nadmier-
nych  Zrzesaeit i Związków zade- nemu, a dla niektórych pracowni-
klarowała jednomyślnie moralne ików podwójnemu, opodatkowaniu
materialne poparcie. pracowników (jednocześnie zwiększony podatek
bankowych w ich słusznym dążeniudochodowy i podatek, nadzwyjczaj-
do zawarcia ze Związkiem Banków ny), który to stan został przedłużony
przewidzianych ustawą umówzbio- nowym budżetem Min. Skarbu.
rowych, któreby uregulowały nie- Wniosek ustawodawczy o <czę-
normalne stosunki pracy i płacy, ściowe uchylenie podatku specjał-

3 nego został już w Sejmie złożony.

Tegoroczna produkcja konserw rybnych
zapowiada się niepomyślnie

Wskutek niepomyślnych warun- „która jest niejednolita i prawie zaw-
ków atmosterycznych, braku surow- jsze za wysoka. Przeprowadzono od-
ca, a częściowo eksperymentów or- powiednie pouczenie na miejscu w
ganizacyjnych wśród rybaków sezon | tabrykach.
produkcji konserw szprotowychwła | Inspektorat uzgodnił i ustalił zu-
ściwie dotąd nie rozpoczął się i te- jżycę oleju przy. produkcji konserw
goroczna produkcja i eksport będą |z ryb opiekanych jako wytyczne dla
bardzo znikome. |morm, które służyć będą za podsta-

I torat Standaryzacyjny Zw. |wę przy ewentualnym wprowadze-
Izb Przemysłowo - Handlowych w niu obrotu uszlachetniającego. Ana-
Warszawie dokonał lustracji aa surowca  przerabianego z koń-
dzeń nowej fabryki gdyńskiej. Kon - |cem stycznia wykazała, że szproty
rola produkcji eksportowej wykaza- posiadają o całe 20 proc. większą
ła konieczność stałego kontrolowa- wagę |ednostkową 79—84 szt. kg.
nia przez wytwórców wagi netto, (P. A. N.)

Wywóz przetworów pochodzenia roślinnego
Eksport roślin lekarskich zdoby- Przemysł konserwowy także za-

|wa sobie coraz szersze rynki zbytu. | czyna stanowić coraz poważniejszą
W 'stycznia Wileńszczyzna wywiozła pozycję wywozową — ostatnio wy-
14.000 kg. rol; lek. tto Anglii,Austrii, wieziono do Anglii 13,000 kg. ogór-
Belgii, państw bałtyckich, Francji, ków konserwowanych w pu:zkach i
Niemiec i U, S. A. | 5.800 kg. grzybów (Francja, Niemcy,

Szwecja, О. 5. А. 1 Kanada). (S)

Dlaczego mają zarabiać pośrednicy?
Ostatnio wywieziono via Gdańsk wysyłki 16.000 leg. smoły do Jugo-

20 wagonów smoły celem dalszego sławii, jednak jest to stanowczo ma-
reeksportu. Czyż nie można nawią- ło. Fodobnie ma się sprawa ze znacz
zać kontaktu z krajami importer- ną ilością Inu wywożonego z Wi-
skiemi miast opłacać tak kosztowne ieńszczyzny. Kupuje go Łotwa i po
pośrednietwo? Pewne wysiłki w zmianie opakowania wysyła dalej z
tym kierunku poczyniono w postaci. marką łotewską. (S)

Skonfiskowano 50 sztuk karabinów
LIDA. Prowadzonaprzezwładze cu policja skonfiskowała około 50

| bezpieczeństwa walka z nielegalnym sztuk karabinów, najczęściej pocho-
klusownietwėm i' posiadaniem iodzenia wojskowego, które
(w pow.lidzkim, daje wprost niewia- " ne były od czasu wojny światowej.
|rogodne wyniki, W ubiegłym mieeią- z

 



Prasa niezaležna 0 programie
plk. Koca

Wszystkie pisma stołeczne po-
święciły w poniedziałek artykuły
wstępne-wypowiedzianemu w nie-
dzielę przemówieniu płk .Koca.

Nie wszystko widocznie jednak
można o tej sprawie mówić, o czym
świadczą białe plamy: w szeregu
dzienników np. „ABC“, „Jutro“,
„Goniec Warszawski”. Inne znow:
dzienniki np. ,„Warsz. Dz. Narodo-
wy! nie przybyły wcale do Wilna.
Czyżby je również spotkała kon-
fiskata? е

Głosy prasy niezależnej są w sto-
sunku do enuncjacji płk. Koca kry-
tyczne:

W. „Warszawskim Dzienniku Na-
rodowym' czytamy następujące u-
wagi:

„-„„Deklaracja”* bardzo niewiele przy-

mosi nowego. Są w niej albo znane skąd-

inąd oświadczenia, lub opinie, albo też

nowe siormułowania bardzo ogólne i ogól-
nikowe.

Czytelnik sam się o tem' przekona i sam
to oceni. Weźmy dla przykładu sprawę ży-
dowską, która się dziś wysuwa na plan
pierwszy w życiu Polski. P. Koc „nie apro-

buje aktów samowoli i brutalnych odru-

chów antyżydowskich* i „rozumie instynkt
samoobrony kulturalnej"; uważa za „natu-

ralną dążność społeczeństwa polskiego do
samodzielności gospodarczej”, I na tem ko-

niec. Znaczy to, że nie rozumie on tego, że
zagadnienie żydowskie nie ogranicza się
do spraw kulturalnych i gospodarczych,
lecz jest zagadnieniem nawskroś politycz-
nem, że jest ono w dodatku przejawem za-

sadniczego, dziejowego przeobrażenia w ło-
nie narodu polskiego,

Kto ma poczucie odpowiedzialności za
to, co się w państwie dzieje, a tembardziej

ten, kto losami tego państwa zamierza kie-
rować, nie możę li tylko „rozumieč“ i „nie  

oponować”, musi wziąć na siebie regulo-

wanie wielkich procesów dziejowych i iść

w pierwszym szeregu walczących o przy-

szłość państwa i narodu.

Ten, wskazany powyżej na przykiadzie

zagadnienia żydowskiego, charakter rege-

strowania poglądów, już w szerokiej opinii

ustalonych, posiada cała „Deklaracja” puł-

kownika Koca“,

Narodowy „Kurjer Poznański” pi-

sze:
Nie będziemy z p. Kocem wojowali o

tezę, że „Polska dzisiejsza jest dziełem Jó-

zeia Piłsudskiego”, Teza ta jest oczywiście

słuszną, jeżeli p. Koc miał na myśli Polskę

dzisiejszą w znaczeniu dzisiejszego obozu

rządowego. Jeżeli natomiast chodzi o Pol-

skę dzisiejszą jako całość, jest ona dziełem

narodu polskiego, i to wcale nie jednego

czy dwóch tylko jego pokoleń, lecz poko-

leń wielu.

W. zakończeniu swoich wywoklów
„Kurjer Poznański" pisze:

Radykalizmu program pułkownika Ko-

ca nie reprezentuje, A czy przedstawia on

— nacjonalizm?

Jeżeli o programie tym możnaby użyć

przymiotnika „narodowy”, to chyba w daw

mym, skromnym, przedwojennym znaczeniu

tego słowa. Z nacjonalizmem nowoczesnym

zasady p. Koca nie mają oczywiście żadnej

styczności.

Nowoczesnemu nacjonalizmowi nie wystar-

cza kanon teoretyczny, że „nie ma sprzecz-

ności pomiędzy interesem narodu a intere-

sem państwa”, Nowoczesny nacjonalizm

wyraża się w ustroju państwa narodowego,

względnie w dążeniu do takiego ustroju, — |
wyraża się w patrzeniu na naród jako na|

gospodarza państwa. Tymczasem pik. Koc

stanął twardo na gruncie konstytucji obec-

nej, która politycznie na równi traktuje

wszystkich obywateli państwa bez różnicy
narodowości, Żydów nie wyłączając,

03936000900090396800909006396098

Wileński Kalendarz Narodowy.
NA ROK 1937 |

JUŻ TERAZ MOŻNA NABYĆ w Sekretariacie Stronnictwa Narodo- | ne zasady państwowe, to obywatel polski

wego — Mostowa 1, w Sekretariacie Akcji Katolickiej — Zamkowa 6.
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Katowicka ,„Polonia” podaje, że
przed paru tygodniami w ,, -
chener Neueste Nachrichten* uka-
zała się niezwykła publikacja. Mia-
nowicie ni mniej ni więcej wykdruko-
wano tam ogólne znaną bajkę o
Czerwonym Kapturku,, dostosowaną
jednak do — ideologii Trzeciej Rze-
szy!

Jak wygląda hitlerowska bajka
o hitlerowskim Czerwonym Kaptur-
ku, zaraz się przekonamy. Oto do-
słowne jej tłumaczenie:

„Był raz bardzo dawno temu
wielki las w Niemczech, który jesz-
cze nie został uporządkowany przez
„Służbę Pracy (Arbeitfront). I w
tym lesie żył wilk.

Otóż pewnej niedzieli, kiedy by-
ło bardzo ładnie — było to akurat-
nie w dniu święta dożynek narodo-
wo-sodialistycznych  (Erntedanktest)
— pewna mała dziewczynka, nale-
żąca do organizacji dziewcząt hi-
tlerowskich (Bund Deutscher Mae-

*del), poszła na spacer do lasu. Miała
na główce czerwony kapturek i ak
stanowiła złożyć wizytę swej bal

 

"PRZYGOTOWANIA DOWYSTAWY W PARYŻU

__ Nowe budowle na mościePassy.

‹ЛМа o Czerwonym: Mapiurki
Ы К° м nowej wersji hitlerowskiej „

 
 

aryjce, mieszkającej w narodowo-
socjalistycznym domu _— starców.
Dziewczynka niosła w ręce koszyk,
w którym znajdowała się butelka
wina i funt masła, które to dary; zo-
stały dostarczone przez Pomoc Zi-
mową (Winterhilfe).

Ale zastąpił jej drogę wilk. Po-
malował on swoje włosy na kolor
brunatny, narodowo - socjalistyczny,
tak aby nikt nie mógł poznać, že
jest on osobnikiem obcorasowym.

Dlatego też mały Czerwony
Kapturek nie myślał sobie nic złego,
jako iż wiedział, że wszelkie ele-|
menty szkodliwe dla narodu zostały|
pozamykane w obozach koncentra-
cyjnych i wobec tego uważał, iż ma
przed sobą zwykłego psa z porząd-
nej, drobnej, mieszczańskiej rodziny.
— Heił Hitler „Czerwony Kap-

turku! — 'pozdrowił dziewczynkę
wilk — gdzież to idziesz?

Mały Czerwony Kapturek odpo-
wiedzi :
— Ме zobaczyć babcię, która

 
|

W praktyce polskiego życia państwo-
wego rozstrzyga o jego charakterze naro-

dowym lub nienarodowym właśnie sprawa
żydowska, jej załatwienie lub niezałatwie-
nie, jej załatwienie zdecydowane lub po-

zorne. W tej gardłowej dla Polski kwestii

dowiadujemy się z przemówienia pułkow-
nika Koca — obok potępienia „aktów sa-
mowoli i brutalnych odruchów antyżydow-
skich* — tylko tyle, że zrozumiałym jest
instynkt samoobrony kulturalnej i natural-
ną jest dążność społeczeństwa polskiego do|
samodzielności gospodarczej". ` |

To bardzo niewiele i bardzo ogėlniko-|
wo. Ani słowa o politycznej doniosłości za-
gadnienia żydowskiego. Z tym zestawiamy

dotychczasową w tej dziedzinie praktykz
tego obozu politycznego, A — według na-
rodowców — od rozstrzygnięcia i załatwie-

nia sprawy żydowskiej przyszłość  poli-
tyczna, gospodarcza i kulturalna narodu
polskiego zależy, jego bujne życie, czy jego
cherlawe wegetowanie,

Powtarzamy: jak program płka Koca z
jednej strony nie jest — wbrew zapowie-
dziom — społecznie i gospodarczo rady-
kalny, tak z drugiej nie ma on żadnego
związku z nowoczesnym nacjonalizmem, na
którego gruncie stoi polski obóz narodowy,
nie naśladujący zresztą zgoła ślepo obcych|
wzorów, :

„„Wieczór Warszawski” pisze na
marginesie deklaracji:

„Sam iakt jej ogłoszenia jest objawem

pewnej zmiany metod działania, dotąd bo-
wiem obóz rządzący używał metody faktów
i czynów, a nie enuncjacyj programowych,
jakkolwiek w działaniu jego widać było
plan i system.
W deklaracji programowej płk, Koc

podkreślił identyczność interesów narodu i
państwa, podczas gdy dotąd w obozie rzą-
dzącym górowała teza, że państwo jest
wspólnem dobrem wszystkich obywateli.

Uderza w deklaracji bardzo silne pod-
kreślenie znaczenia Kościoła Katolickiego
w życiu Polski“,

P. B. K. w „Kurjerze Warszaw-
skim” pisze: ,

„gdy p. pułkownik Koc rozwija ogół-

| musi powiedzieć: zgoda!
, Gdy p. pułkownik wytycza cele, do

których ma dążyć państwo polskie, to na-
ród polski powie mu: zgodai

Gdy mówi nam o tym duchu, który wi-|
nien przeniknąć wszelką pracę państwową
i obywatelską, to także usłyszy zdołu:
zgoda! ;

Tylko.. jeden tu jakby dysonans.Tytko
jedno pytanie: jak to zrobić?

Prawdy, które p. pułkownik nam przy-
pomniał, są, jak się rzekło, prawie, że od-
wieczne. Piszemy się na mie wszyscy —

wszyscy, prócz rewolucjonistów. Uważamy
je za bezsporne. Jedyna kwestja: jak je

zamienić na prdktyczną monetę połlitycz-

W. chwili obecnej społeczeństwo

polskie zdaje sobie dostatecznie

sprawę ze swego obowiązku popie-

rania polskiego handlu i polskich

warsztatów pracy.

Niestety z drugiej strony nie ma

jeszcze dotychczas dostatecznego

zrozumienia swych obowiązków wo-

bec narodu. Drobny kupiec i rze-

mieślnik cieszy się niepomiernie na

widok bojkotu handlu żydowskiego

widzi w tem bowiem własny interes,

pozatem uważa, że nic go nie obo-

wiązuje. Obecnie zakłada się szereg

spółdzielni kupieckich, rzemieślni-

czych i rolniczych, ażeby w ten spo-

sób uniezależnić naszych drobnych

wytwórców od żydów; wyrwać ich

z rąk wyzyskiwaczy żyklowskich.

Dotychczas nie daje powyższa akcja

pożądanych rezultatów zewzględu

na to, że jest brak poprostu zrozu-

mienia własnego interesu u kupcai

rzemieślnika. Kupcy chrześcijanie

założyli własną hurtownię spółdziel-

czą ażeby móc się uniezależnić od

hurtownika-<żyda, po krótkiej próbie

musiano _ hurtownię _spółdzielczą

zwinąć, Hurtownia nie dlatego u-

padła, że nie umiano jej prowadzić

ale dlatego, że kupiectwo nie zrozu-

miało własnego interesu i nie popar-

ło z całych sił placówki, która mo-

gła ich wyrwać z rąk żyda i dać

solidną podstawę pod ich kalku-

lację.

Tak samo przedstawia się spra-
wa jednej ze spółdzielni meblowych.

Jest kilkunastu członków spółdziel-

ni stolarzy, niestety zaledwie kilku

pracuje, zbywając swoją produkcję

za pośrednictwem spółdzielni reszta
natomiast wszystko dostarcza Ży-

dom na ul. Końską. W: konsekwen-

cji spółdzielnia w sezonie nie po-
siada wyfboru, bo każdy stolarz pra-
cuje dla żyda, po sezonie natomiast

spółdzielnia dusi się od nadmiaru

towarów, śdyż żydzi
nic.

Tą drogą nigdy się stalarze nie

wydobędą z rąk pasożytów. U żyda
stolarz czeka na gotówkę miesiąca-

mi, zaś od spółdzielni żąda zapła
natychmiast.

Nie lepiej jest w spółdzielniach

rolniczych, miast zbywać swoją pro-
dukcję przez Centrale

spółdzielnie dają towar żydom. skut-

kiem czego nie ma jednolitych cen,

a handel żydowski utrzymują przy
życiu na swoją niekorzyść. Ze wzglę

du na własny interes powinien każ-

dy rzemieślnik korzystać ze swej

spółdzielni, unikać żydów, jeśli bo-

wiem spółdzielnia upadnie to pa- ną?” ; ё

OD ADMINISTRACJI:
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJSCO-

WYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenu-
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— Bardzo dobrze — odparł wilk
—ale w takim razie powinnaś przy”

nieść babci trochę kwiatów. po-

patrz, co tu kwiatów! Ozdobił nimi
las przecież Narodowo-Socjalistycz-
ny Urząd Piękna Natury!

Posłuszna mała dziewczynka za-

częła zaraz zbierać kwiatki i zrobi-

ła z nich wkrótce bukiet, naprawdę
godny narodowo - socjalistycznego

„Erntedankfestu”,
Ale w tym samym czasie, wilk

pobiegł do narodowo - socjalistycz-

nego domu dla starców, połknął

babkę Czerwonego aKpturka, ubrał

się wjejsuknie, a na piersi przypiął

sobie odznakę Narodowo - Socjali-
stycznego Stowarzyszenia Babek-
Aryjek”. Potem wlazł pod kołdrę i

czekał. |

Wreszcie nadeszła mała dziew-

czynka i spytała:
— Dzień dobry babciu. Jak się|

masz?
Wilk usiłował

etniczny głos babci aryjki i
wiedział:
— Dziękuję, moje drogie dziecko,

naśladować czyst

 

 bardzo dobrze się czuję.
Ala Czerwony Kapturek się zdzi-|

wił:
!

— Dlacz; mówisz dzisiaj do

mnie takim głosem obcorasowym? | mieszka w narodowo - socjalistycz-
nym domu starców,

Wilk odparł: | babe
— To dlatego, ponieważ studium

nem na rynku danej branży znów

miesięcznawynosizł.2gr.50.

wymowy na lokalnym narodowo-
socjalistycznym kursie geopolitycz-
nym bardzo mnie zmęczyło.
— Och babciu, ale dlaczego ty

masz takie duże uszy? — dziwił się
coraz bardziej Czerwony Kapturek.

— Ach to dlatego — zapewnił ją
wilk, — aby lepiej słyszeć pokątne
aeoeaj krytyków i deżetystów.
— Och — zawołała dziewczynka

a szk oczy! Dlaczegoż są takie du-
że!

— To dlatego, aby. lepiej widzieć
wrogów režimu  narodowo-socjali-
stycznego? — odparł śmiało wilk.

— A skąd ty masz takie duże
usta! — mówił dalej Czerwony Ka-
pturek.

ieważ jestem
(chyba aluzja do

— To dlatego,
wyznawcą kultury

Schlagettera
„Gdy

słynnego powiedzenia
w dramacie Hansa Johsta:
słyszę stowo „Kultura“, zaraz się-
gam po rewolwer...')...

I przy tych słowach wilk połknął
biednego Czerwonego Kapturka.
Później położył się do łóżka i zasnął
w sposób politycznie nieodpowie-
dzialny, głośno chrapiąc.

Tymczasem zdarzyło się, że czło-
nek Narodowo-Socjalistycznej Stra-

ty,

Handlowe |

—

O zrozumienie własnego
i narodowego interesu

zostanie bezapelacyjnie żyd i będzie
wyzyskiwał niemiłosiernie tych,
którzy nie umieją zrozumieć własne
go interesu.

Rzemieślnik, kupiec i rolnik mu-
szą to zrozumieć i zerwać z krėt-
kowzroczną polityką, poprzeć wszel
kiemi siłami polskie warsztaty pra-
cy. Wówczas dopiero ścisła wspėl-
praca polskich wytwórców z
skim konsumentem da trwałe funda-
menty polskiemu życiu gospodar-
czemu i będzie początkiem tworze-
nia się polskiej warstwy mieszczań-
skiej. Tej warstwy mieszczańskiej,
którą będzie ostoją polskości na-
szych miast, która zredukuje prole-
tariat miast i wsi będzie skałą, o
iktórą rozbije się atak bezbożnictwa
i komunizmu. 4

Węe własnym interesie należy
popierać polskie placówki gospodar-
cze, ażeby się uniezależnić od ży:
idów i oczyścić z nich polską ziemię.

Nie utrzymu'my pracą włąsnych
rąk naszych wrogów i mwyzyskiwa-
czy. Adam Szczerba.

Sytuacja w handlu
kontekcyjnym — :

Sytuacja w dziale koniekcyjaym
w styczniu i połowie lutego r. b. w
pełni sezonu zimowego przedstawia-
ła się w Wilnie następująco: .

W. dziale odzieży, męskiej zbyt w
porównaniu do grudnia ub. roku był
nieco słabszy, ceny nie. wykazały
poważniejszych zmian. W, dziale o-
dzieży damskiej w pierwszej poło-
wie stycznia luało się zauważyć
znaczne ożywienie, spowodowane
karnawałem, natomiast w drugiej
połowie stycznia i połowie b. m. —
obroty znacznie się zmniejszyły. Ce-
ny kształtowały się naogół. bez 

nie zakupują zmian.
W. dziale bielizny damskiej i mę-

skiej obroty były słabe.
Zbyt w dziale kapeluszy dam-

| skich był dość ożywiony, natomiąst
| b. słaby w dziale kapeluszy męskich.
| Ogólne obroty w tym dziale utrzy-
mały się mniejwięcej na poziomie
zeszłorocznym. Wskutek wzrastają-
cej konkurencji, licznych drobnych
zakładów kapeluszniczych, ceny
kształtowały się na niskim poziomie.

W. dziale wyrobów wełnianych
obroty zwiększyły się, zarówno w
porównaniu do grudnia jak i do li-
stopada ub. r., a to wobec silnych
mrozów.

Zbyt obówia skórzanego wyłka-
zał nieznaczną poprawę, przyczem
ceny nieznacznie zwyżkowały.
Sprzedaż obuwia gumowego była
naogół gorsza od roku poprzednie-
$o, pomimo zniżonych cen wyrobów
gumowych.
W dziale guzików, dodatków

styczeń był dość ożywiony i ogólna
koniunktura była mocniejsza niż w
grudniu r. ub., przyczym ceny wyłka-
zały nieznaczny spadek. |

Ogólnie rzecz biorąc, kupcy; na-
rzekają na niepomyślny tegoroczny
krótki karnawał, zaznaczając, że
1 były zupełnie minimalne, zaś
obroty gorsze o 20—25 proc. niż w
latach 1935-36. (h)

 

—Cóż to? —rzekłdosiebie—
Skąd to się dzieje, że porządna,
prawdziwa babka-aryjka może chra-
pać w sposób tak bardzo obcora-
sowy?

Zaintrygowany tym wszedł do
narodowo - socjalistycznego domu
starców i odkrył łóżko babci-aryjki
wilka!

Wprawdzie nie posiadał pozwo-
lenia na polowanie na wilki, ale za-
bił to zwierzę na swą własną odpo-
wiedzialność. Następnie otworzył
wilkowi żołądek i znalazł tam jesz-
cze przy życiu babcię oraz jej Czer-
wonego Kapturka.

Cóż to była za radość!
Wilk został drogą administracyj-

ną skierowany do Urzędu Wyżywie-
nia Rzeszy, gdzie został przyrządzo-
ny, jako „Eintopfgericht“, w formie
dania mięsnego w sosie „zdrajcy
narodowego" (71).

Co się tyczy członka narodowo-
socjalistycznej straży leśnej, został
on udekorowany odznaką „Strzel-
cėw Niearyjskich“.
Czerwony Kapturek zyskai nomi-

nację na Unterfuehrerkę „Bund
Deutscher Maedchen'“, a babcią zo-
stała wysłana na Maderę, którą to
wycieczkę urządziła znana  organi- żyży Leśnej przyszedł pod okno

i Czerwonego Kapturka i usły-
szał okropne chrapanie,

 

zacja „Kraft durch Freude”,

м олнн MARE

OEOE zżera,



' czego więc Żydzi mają być uprzywi-

-. nia, by naród polski musiał się aż

stosunki, ani

byty. zgóry zapewnione. Trzeba byl

Przyszły trudności

„przez ludzi, bliskich wogóle pracy

W sprawie wniosku do Sejmu
o odżydzenie przedmiotów kultu religijnego

Całe społeczeństwo polskie po-
ruszone zostało wiadomością o zgło- | pokarmu czy napoju”, to jakby wy-|
szeniu wniosku przez ks. posła Dow |
nara do Sejmu dla uchwalenia usta-|
wiy, by przedmioty kultu religijnego
wyrabiali i zajmowali się ich han-
dłem tylko ludzie należący do tej
samej religji. Wprowadzenie tego
rodzaju ustawy jest rzeczą słuszną i
sprawiedliwą. Zdrowy rozum mówi,
że ten przedmiot, który nam jest
symbolem wielkich i świętych / idei,
który nam przedstawia istoty dla
nas najświętsze, musi być nawet
przed poświęceniem wyróżniony od
przedmiotów. codziennego użytku.
A zatem musi się go wykonywać z
pewnym pietyzmem, sporządzać go
tak, by budził swym zewnętrznym
artystycznym wyglądem uczucia
wyższe i szlachetniejsze, A to wtedy
tylko stać się może, jeżeli wylkony+
wujący będzie człowiekiem wierzą-
cym, rozumiejącym znaczenie owe-
go przedmiotu i jeżeli ze względu na
ideę otaczać go będzie, jeśli nie pie-
tyzmem, to pewnym wyróżnieniem.
Lego wymaga poszanowanie każdej
religii. Na tym poszanowaniu religii
opiera się równeż i nasza, Konstytu-
cja, która, szanując każdą uznaną
religię, musi szanować i zabezpie-
czyć przede wszystkim religię naro-
du polskiego, tj. religię rzymsko-ka-
tolicką. W imię zatym tych zasad-
niczych i podstawowych pojęć o
idei i duchu naszej Konstytucji, do-
maga sięi żąda cały naród Polski u-
stawy żabezpiecząjącej poszanowa-
niedla przedmiotów swojego kultu
religijnego, by Żydzi nie mogli ich
ami wyrabiać, ani mim handlować,
Czy kto kiedykolwiek widzał, by
Polak 'wyrabiał „telasy“, „cicity“,
„mezuzy”, lub nimi handlował? Dia-

lejowani? Skąd ten ich przywilej
pochodzi, z którego czerpią około
80 milionów zł. rocznie? Jest rzeczą
zdumiewającą i trudną do uwierze-

do tego rodzaju środków uciekać,
by zabezpieczyć symbole swej re-
ligii przed poniewieraniem ich przez
żydów, którzy je w 80 proc. wyra-
biają i sprzedają. Jeśli w 1751 r. 14.
czerwca Papież Benedykt XIV wzy-
dał osobną Bullę „A quo primum
do Arcybiskupów i Biskupów  Pol-
ski by ci cały naród przestrzegali
przed niebezpieczeństwem ze stro-
ny Żydów, „których wielka liczba
rozmnożyła się w Polsce" i którym
„wszystkie z jakimkolwiek zyskiem|
kupiectwa i handle, jako to trun-|
ków, a nawel i wina są pozwolone”, |
to cóżby tak ów Wielki Papież po-
wiedział do Arcybiskupėw Polski!
Zmartwychwstałej, gdzie żydom po-|
zwolono wyrabiać i handlować krzy|
żykami, różańcami, obrazami, orna-|
tami, ba nawet winem mszalnym?'
Jeśli Kanony Apostolskie (Nr. 69).
polecają, „aby kapłan z žydami ma-
jący stosunki Cosa) został :
zdegradowany”, a Sobór Nicejski (z
r. 325 po Chr.) Can. 52 poleca„aby|
nikt z nimi w żadne nie wchodził,

z powodu procentu,|

 
 

STANISŁAW. CYWIŃSKI.

ani z powodu zysku, ani z powodu

glądał ten Kapłan, który obojętnie
patrzy na to, że jego otoczenie, a
może i on sam u żyda kupuje nie tyl-
ko rzeczy codziennego użytku, lecz
nawet przedmioty kuliu religi,nego,
lub rzemieślnikom — żydom powie-|
rza roboty kościelne, pozbawiając
zarobku swoich bezrobotnych? Co
by więc na to pówiedział Benedykt
XIV, który wytykał panom polskim |
zbytnią protekcję okazaną żydom,
którym arendy,' karczmy; pola i
wsie w posesję powierzali'”'? Nie wy-
słuchali ci panowie głosu Papieża,
milszym im był głos pachciarza ży-
da i dzisiaj ich prawnuki ponoszą
bolesne skutki! Za Wielkim Papie-
żem, prawdziwym Przyjacielem Ро!-
ski, przestrzegał przed niebezpie-
czeństwem żydowskim / swoich
współczesnych wybitny znawca du-
cha żydowskiego O. Gaudeniy Pi-'
kulski Zakonu Braci Mniejszych św.
Franciszka w swoich pracach „Złość
żydowska”, Lwów, 1758 i 1760, ale
ani jego głosu, ani głosu Papieża nie
wsłuchano. Był to czas, kiedy Pol-
ska chyliła się ido upadku, a upadek
jej spowodowała masoneria — agen-
tura żydowska. >

Polecał Benedykt XIV Arcybi-
skupom i Biskupom polskim, by: dla
odżydzenia Polski „odnowili Syno-
dalne postanowienia, których prżez
niedbalstwo nie wypełniono*”,

To też, jak nakazuje Arcybisku-
pom i Biskupom: „Do Waszego о-
bowiązku WiW. Bracia należy, abyś-
cie te prawa odnowili, Wasz to
urząd jest, abyście je wypełnili.
W tej zaś sprawie od Duchownych
ludzi, jak słuszność każe, zaczy-
najcie... Tak się bowiem w Miłosier-
dziu Boskim spodziewamy, że dobry
przykład Duchownych ludzi błądzą-
cych laików na prostą drogę napro-
wadzi. Co łatwiej i bezpieczniej roz-

|kazać innym będziecie mogli, jeżeli
ani waszych dóbr, ani praw żydom

„nie powierzyjcie, żadnej sprawy w
|pożyczaniu ani dawaniu. pieniędzy z
nimi mieć nie będziecie. Jednym

| słowem od wszelkich hańdłów z ży-
| dami wolnymi będziecie”.

Ten głos Wielkiego Papieża: z
przed 186 laty, niech trafi do dusz i
serc Rodaków w Zmartwychwstałej
Polsce, niech ich okryje rumieńcem
wstydu, że żydom  dozwolili wyra-
biać przedmioty kultu religijnego i
nimi handlować. Niech jednak z te-
go wstydu powstanie źródło napra-
wy i olirodzenia Narodu tak: pod
względem duchowym. jak i gospo-
darczym. Obudzony z letargu Naród
Polski spodziewa się.i wierzy, że
Wysoki Sejm w poczuciu poszano-
wania religii katolickiej i poczuciu.
godności narodowej uchwali wszyst-
kimi polskimi głosami ustawę, zaka-
zującą najsurowiej żydom. wyrabia-
nie i handlowanie przedmiotami kul-
tu religijnego. Zaznaczyć tu jeszcze
należy, że niedopuszczalnymi były
by wybiegi, z. jakimi chcieliby - wy-
stąpić żydzi przez swoich powier-
ników, by wybór ten i handel od-
dawał Rząd przez specjalne zezwo-
lenia „koncesje”, a zatem to co dla
Katolików jest symbolem: świętości,
chcieliby żydzi przenieść na wspól-
ną płattormę z handlem. monopolo-
wym tytoniu, spirytusu itd. Spodzie-
wać się jednak należy, że żaden po-
seł polski z tego rodzaju wnioskiem
nie odważy się wystąpić, ani jego
popierać, bo ściągnął by hańbę na
siebie ldo trzeciego pokolenia. Oby
ta sprawa wyrwania przedmiotów

żydowskich połączyła * wszystkich
Polaków i pobudziła ich do Adartej
i skonsolidowanej pracy nad ducho-
wym odrodzeniem i umocnieniem
naszego Państwa i naszej Ojczyzny.

Ks. dr. Stanisław Trzeciak.
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Na zdjęciu oddziały wojskow.

Nowy Mickiewicz
Pierwszy Polski Sejm Ustawo-

dawczy uchwałą z dn. 18 grudnia| k
1920 postanowił sporządzić nowe,
wzorowe, t. zw. Sejmowe: wydanie
dzieł Adama Mickiewicza na koszt
Skarbu.

Wiemy o tem oddawna. Ale
Spa: się wmyslali w głębokie kon
sekwencje tego postanowienia? O
czem świadczy taka uchwała?
O tem sądzę, że wartości kultury

narodowej są wybitną troską  poli-
tyczną, że bez utrzymywania i roz-
woju polskiej kūltury nie byłoby
możliwe wskrzeszenie państwa, a
dziś jego byt i rozwój, że w szcze-
gółności Mickiewicza zasługi są
abjektywnie tego rodzaju, że już
nie tylko naród, ale jego organ —
państwo, winno je! uczcić w sposób
wyjątkowo głośny i powszechnie
zrozumiały. :

Zapadła tedy uchwała, pieniądze

ło już tylko przystąpić do wydania
tych pism, naogół przecież znanych
i dostępnych.
Czy to jednak było takie proste?

tego rodzaju,
które były |doskonale rozumiane

wydawniczej, ale nie do pojęcia dla
szerokiego ogółu.

MWydać książkę? Cóż zda się ła-  

twiejszego? Ot, idę sobie do dru-
karni, zanoszę tekst Pana Tadeusza
czy Grażyny, każę go przedrukować
na takim to papierze, w pewnym
formacie, w danej ilości egzempla-
rzy.

Tak to się myśli Ale nie sztuka
zabić, dobrze zabić sztuka, jak po-
wiada Krasicki. Książkę wydać byle
jak — to rzecz najłatwiejsza. Lecz
w tem sęk, że czasem lepiej nie wył
dawać jej zupełnie, niż wydać źle,
byle jak. :

Rozumiał to doskonale Komitet,
który się podjął wydania Sejmowe-
$o pism Mickiewicza, komitet do
którego weszli odrazu najlepsi znaw-
cy przedmiotu, pp. Bruchnalski, Ar-
tur Górski, Pigoń i Ujejski.

Rozplanować wydawnictwo, u-
stalić typ wydania, dobrać odpo-
wiednich współpracowników,  po-
dzielić pomiędzy nich pracę, uru-
chomić tyle naraz warsztatów, ko-
ordynować, kontrolować i ułatwiać
pracę, zbierać i skupiać rezultaty,
często zmuszać do wyrównania po-
ziomu poszczególnych opracowań,
— a potem ustalić czcionki, papier
format, ilość egzemplarzy, koszto-
rys, zorganizować biuro lawnic-
twa, korekty itp. — a wszystko to
postawić na stopie możliwie naj-
wyższej — oto całe mnóstwo ogniw

uszczające Toki
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"udające się do Mandz

tego łańcucha, który dźwignął to
wydawnictwo. A przecież nie o to
tylko chodziło, by tekst dzieł Mic-
kiewicza był jaknajdokładniejszy i
najpełniejszy, (co jest oczywiście
najważniejsze i bardzo trudne), nie
można się też było przecież obejść
bez przypisów, komentarzy, ogól-
nych szkiców syntetycznych itp.
Prawda, zdarzają się ludzie tak pew
ni siebie jak np. Pola Gojawiczyńska
co, gdy jej pewien norwidolog służył
pomocą przy pierwszem jej zapozna-
niu się z dziełami Norwida, odrzuci-
ła tę jego ofentę, bo „sama lepiej
zrozumie. Tymczasem autor tego
szkicu sądzi przeciwnie, że im inte-
ligentniejszy jest czytelnik, tem
skwapliwiej pragnie objaśnień ze
strony ludzi kompetentnych, bo to
bajki wierutne, jakoby przy dziele
sztuki np. ikomentarze i inne tego
rodzaju pomoce są zbyteczne.

Tedy i przy wydaniu pism Ada-
ma Mickiewicza t. zw. aparat po-
mocniczy był ze wszech miar gpo-
trzebny i zorganizowanie jego było
najpierwszą troską Komitetu. Po-
wiedziałem: Komitetu, ale któż te-
go nie wie, że istotny spiritus mo-
vens tej olbrzymiej imprezy — to
Stanisław Pigoń, człowiek sprawied-
liwy, który z pasją miłosną wżył się
w Mickiewicza i jego nowe wybu-
dowanie w duszach polskich posta-
wił za główny cel swego życia. Bo.
niech mówią co chcą,ale tylko wieil-
ka miłość daje prawdziwą gwarancję
pojmowania i twórczego przyswoje-
lnias Jeszcze: w dziejach kultury nie 

Jak się dowiadujemy, Zarząd
Głównej Polskiej Centralnej Kasy
Kredytu Bezprocentowego w War-
szawie, mający już za sobą poważne
zasługi na polu organizacji polskich
chrześcijańskich kas bezprocento-
wych w całym kraju, wydaje obec-
nie nakładem własnym szereg prac,
mających wybitne znaczenie dla u-
jednostajnienia i uprawnienia  dzia-
łalności kas  bezprocentowych.
Wśród tych prac na pierwszym
miejscu wymienić należy Regulamin
dla Zarządów Kas oraz Regulamin
prowadzenia księgowości i biuro-
wości w Kasach  Bezprocentowych.
Prace te, mające formę estetycznycn
„broszur, zawierają dokładne i szcze-
gółowe przepisy oraz wskazówki,
jak mają rządzić się kasy bezprocen-
towe i jak ma być wprowadzona nie
tylko ogólna biurowość tych Kas,
lecz talkże poszczególne jej działy,
Jest to prawdziwe Vądemecum dla
Zarządów Kas Bezprocentowych. W
regulaminach zamieszczone są wzo-
ry księgowości i rachunkowości, 0-
pracowane specjalnie dia użytku
chrześcijańskich Kas Bezprocento-
wiyjch, wzory niezmiernie uproszczo-
ne, lecz jasne, przejrzyste a przede
"wszystkim umożliwiające w każdej
chwili kontrolę działalności Kasy i
jej stanu finansowego. Niezależnie
od tych prac Zarząd Główny wykiał
również większą ilość całego szere-
gu innych druków, przeznaczonych
dla Kas Beprocentow:ych, jak mp.:
obligi weksiowe, dekiaracje człon-
Ikowskie, zobowiązania dłużnicze, |
wnioski pożyczkowe, legitymacje|
członkowskie, książeczki obrachun-|
kowe dla pożyczających, asygnariu-|

  
katolickiego kultu religijnego z rąk |

sze (kwitariusze) kasowe itp. Druki)
te już w najbliższym czasie będą,|
wraz z regulaminami,  rozsyłane
|chrześcijańskim  Kasom Bezprocen-
|towym, Wie własnym więc interesie
Kasy te winny zwracać się możliwie
| jak najwcześniej do Zarządu Głów-
nego Polskiej Centralnej Kasy o na-
desłanie im zarówno  wspomnia-
jnych Regulaminów, jak i wszelkich
|innych druków, które dostarczane
jsą Kasom w każdej żądanej ilości.

| W ten sposób Polska Centralna
|Kasa Kredytu  Bezprocentowego
| zdołała w ciągu krótkiego czasu nie
| tylko rozszerzyć ruch założycielski
|Kas Beprocentowych na najdalsze
| zakątki kraju, lecz jednocześnie
jstworzyła i opracowała system,  u-
| możliwiający oparcie działalności
tych Kas na jednolitych, doskona-
łych wzorach. Okoliczność ta jest
ogromnie ważna zarówno dla u-
sprawnienia i uporządkowania dzia-
łalności wszystkich chrześcijańskich
Kas Bezprocentowych, jak i «laj
sprawy przewidywanych w przy-|

szłości alimentacji finansowych. Dla
dobra młodego ruchu  chrześcijań-
skiego kas bezprocentowych w о-
becnym stadium jego rozwoju nie-
odzowną jest jak najszybsza Ikonso-
lidacja organizacyjna pod patrona-
tem Polskiej Centralnej Kasy Kred.
Bezproc. Wszystkie zatem Kasy
Bezprocentowe i Komitety Założy-
cielskie takich Kas, o ile nie działa-
-fą już w porozumieniu z Polską Cen-

było takiego wypadku, by, najwybit-
niejszy choćby zoil coś zbudował!
A Pigoń i inni, skupieni koło

wielkiego dzieła Mickiewicza, budu-
ją rzetelnie, tak, że nie będzie prze-
sadą, gdy powiemy, że oto Sejmowe
wydanie daje nam nowego Mickie-
wicza.

Wydawnictwo nie zostało dotąd
zakończone. Mamy narazie tylko
mniejszą część całości (obliczonej na|
tomów 16), tomów siedem, o forma-
cie większej ósemki, po 540 str.
przeciętnie.

Mamy więc idotychczas wydane
takie tomy: IV, V, VI, IX, XI, XIII i
XVI, zawierające: Pana Tadeusza,
pisma prozaiczne, rozmowy poety i
przemówienia, część listów i część
wykadów o literaturze słowiańskiej,
Poza Pigońiem, który wykonał Iwią
część dotychczasowej pracy, złoży-
ły: się na całość jeszcze wysiłki
zmarłych już Czubka, Łuckiego i
Rozwadowskiego, oraz żyjących:
Bruchnalskiego, _Kołaczkowskiego,
Płoszewskiego, . Tymienieckiego i
Życzyńskiego. Nie wszyscy oni w
równej mierze napracowali się przy
tem wydawnictwie, ale czasami
wręcz niesposób ocenić wartość tej
lub owej pracy, nie będąc dokład-
nie o niej poinformowanym, narazie
więc trzeba się zadowolnić tylko
podaniem samych nazwisk.

Ale już jedną zdobyczą, osiągnię-
tą bardziej definitywnie przy tej re-   konstrukcji _ „nieznanego' dotąd
Mickiewicza, możemy się bodaj po-

Oaźnedia Ktis Bezprocentowych
tralną Kasą Kred. Bezproc, winny
zarówno we własnym interesie, jak
i dla wspólnego dobra kas bezpro-
centowych, - 2810516 niezwłocznie
swe przystąpienie do: tej Instytucji
Centralnej, wchodząc w ten sposób
pod jej opiekę 'i patronat. Należy tu-
taj przypomnieć, iż wszystkie Ikasy
bezprocentowe, zrzeszone w  Pol-
skiej Centralnej Kasie Kred. Bezpra-
centowego i oparte na jej statucie.
wzorowym, zwolnione zostały od
wszelkich opłat stemplowych re-
skryptem Ministerstwa Skarbu z
dnia 9 listopada 1936 r. Obecnie Za-
rząd Główny Polskiej Centralnej
Kasy uzyskał zgodę Ministerstwa na
zwolnienie od opłat stemplowych.
również i tych chrześcijańskich kas
bezprocentowyich, które jakkolwiek
nie rządzą się statutem wzorowym,
lecz są członkami rzeczywistymi
Polskiej Centralnej Kasy Kredytu
Bezproc. Dla skorzystania z tego
przywileju wspomniane Kasy winny
porozumieć się niezwłocznie z Za-
rządem Głównym. Do wiadomości
zainteresowanych -podajemy adres
Polskiej Centralnej Kasy Kred, Bez-
procentowego: Warszawa, ul. Mio-
dowa 7 m. 5. Sekretariat Zarządu
Głównego Kasy udziela odpowiedzi
na . wszelkie nadsyłane zapytania;
dotyczące zakładania i organizacji
chrześcijańskich kas bezprocento-
wych, daje wszelkie niezbędne wsika
zówiki oraz wydaje gotowe druczki,
potrzelbne do szybkiej rejestracji
Kas Bezprocentowych u odnośnych
władz. `
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. Nowości wydawnicze
Społeczeństwo polskie na Ziemi

Czerwieńskiej zaniepokojone jest w
najwyższym stopniu wrogą postawą
Rusinów, a mianowicie t. zw: ukraiń
ców względem polskości i Państwa
Polskiego. Zwłaszcza groźną wydaje
się mu perfidna polityka obozu u-
kraińskiego, w którym jedną partia
ukraińska prowadzi „układy,, z Rzą-
dem, wysuwając co raz to dalej idą-
cei postulaty w różnych dziedzinach
administracji, uzyskując nawet róż-
ne koncesje, — druga zaś partia u-
kraińska niewątpliwie  odsłaniająca
prawdziwe oblicze, dezawuuje „ugo-
dowe'' stanowisko tamtej!
Wygodny to u ukraińców podział

ról e ikonos agoPolski. ы
ej sprawy dotyczy broszura

proi. d-ra Stanisława  Głąbińskiego
p. t „Sprawa ruska na Ziemi Czer-
wieńskiej* wydana staraniem auto-
ra, :

Broszura wymieniona jest do na-
bycia w cenie po 25 gr. w księgar-
niach i lokalach organizacji narodo-
wych.

dzielić z czytelnikiem. Oto wyziera
ku nam nowe, na ten raz już właści-
we oblicze Mickiewicza, Mickiewi-
cza, nie tyle poety, ile twórcy kul-
tury polskiej, sięgającego pracą i in-
tuicją do najgłębszych złożysk  du-
cha polskiego i dostrzegającego tam
ów nurt podziemnej rzeki polszczyz-
ny, nadktórą narosły różne kwiaty
i chwasty, różne renesansy, oświe-
cenia i romantyzmy, co ją osklepiły
i ukryły przed oczyma. Ale czy z
drżenia ziemi ludzie głąb nurtów
docieką? gdzie pędzi? — Czy się
domyślą?

Ową właśnie głąb nurtów rzeki
polskiej, idecydującej właściwie o
kierunku i istocie życia polskiego,
dotychczas odczuli, poznali i po czę-
ści odtworzyli bodaj czterej tylko
wielcy Polacy: Mickiewicz, Słowac-
ki, Chopin i Norwid. W: każdym ra-
zie ci czterej stanęli najbliżej tajem-
nic duszy narodowej polskiej. A o
wielkości wogóle tej lub owej oso-
bistości w każdym narodzie decy-
duje w pierwszej linji zbliżenie jej
do tej narodowej duszy duszy. To
przedewszystkiem.

Obecne wydanie pism Mickiewi-
cza pokazuje nam ad oculos, że
właśnie to głębokie wejrzenie wiel-
kiego poety w istotę bytu. narodo-
wego zdecydowało © szczególnej
jego bliskości sercom wszystkich
Polaków. Tedy wydanie Sejmowe ,
dzieł Mickiewicza jest poważną po-
zycją w życiu kulturalnem Polski.

   



 

Kronika wiieńska |
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym, na

ogół malejącym, lecz jeszcze z przelotnymi

opadami. Nocą kilkustopniowe przymrozki.

Dniem temperatura nieco powyżej zera. U-

miarkowane i porywiste wiatry z kierun-

ków zachodnich.

SPRAWY MiŁSSKIiE.
— Wydział Wodociągów i Kana-

lizacji, celem zapewnienia dokładnej
ewiaencji, przystąpił do sprawdzania
na terenie m. Wilna stanu studzien
prywatnych i publicznych, jak pod
względem sanitarnym, tak i tech-
niczn:

. Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sodalicja Mariańska Pań or-

garizuje rekolekcje dla pań z inteli-
gencji, pod kierownictwem ks. d-ra
K. Kucharskiego 1, J. Początek dn.
1.LI. 37 r., w domu Sodalicyjnym, o
godzinie 19-ej. Karty wstępu można
otrzymać w Domu Sodalicyjnym —-
Zamkowa 8, w poniedziailki, środy
i piątki, od godziny 17-ej do 19-ej.
— Ze Związku Pań Domu. Dnia

25 lutego (czwartek), o goaz. 18-ej,
w lokalu Zanikowa 8—1, odbędzie
się pokaz tanich ciast wielkanocnych
i .paschy,

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Na Środzie Literackiej dnia 24

lutego, © godz.-8.15 młody literat
irancuski, p. Andrć Guibert Lassaile,
prezes koła wielbicieli Verlainea w
raryżu, wygłosi prelekcjęw jęz. tran-
cuśkim p. t. „Paul Veriaine et son
sortilege'. lmteresujący temat nie-
wątpliwie zgromadzi na  „środzie
literackiej" stery literacko - arty-
styczne. |
— W. Ośrodku Zdrowia. 25 lutego

w Ośrodku Zdrowia (Wielka 40),
z ramienia T-wa Eugenicznego, kir,
W. Mórawski wygłosi odczyt p. t.:
„Przeszkody do zawarcia maiżeń-
stwa”, Początek o godz. 6 wiecz. —
Wstęp wolny.

 

a.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski ma Pohulance. Dziś

i jutro o godz. 8.15 wiecz. dane będą dwa

ostatnie przedstawienia  Szekspirowskiej
komedii „Poskromienie złośnicy”.

° — Nowa premiera teatru, W sobotę
bież. tygodnia ukaże się mowa premiera

„Anna Christe“ sztuka w 4-ch aktach Eu-
geniusza O'Neila, Przygotowanie nowej pre-

miery trwa od dłuższego czasu w reżyserii

Wł. Czengerego. Główne role odtworzą рр.!

Detkowska-Jasińska, Wieczorskowska, Sie-
zieniewski, Staszewski i Dzwonkowski. No-
wa oprawa dekoracyjna projektu W. Ma-

kojnika.

° — Wesoli Lwowska Fala w Teatrze
Miejskim na Pohułance. W poniedziałek
przyszłego tygodnia, dnia 1 marca wieczo-
rem w Teatrze Miejskim na Pohulance wy-

stąpi Wesoła Lwowska Fala. .
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Požegnal-

ne występy Z. Lubiczówny. Dziś i jutro Zo-
fja Lubiczówna wystąpi dwa ostatnie razy
w op. M. Józefowicza „Księżniczka Błęki-

tu”.

— Balet Joossa w „Lutni*, Odznaczony

I-szą nagrodą na Międzynarodowym  kon-

kursie tańca w Paryżu, balet Joossa przy-

jeżdża do Wilna, aby dać w teatrze. „Lut-

nia'* parę widowisk У ее —

Z za kotar studio
Wyspiański w programie radiowym
„Legenda“ — jako słuchowisko

Eksperymentainy Teatr Wyobraźńi w
dn. 24 lutego o godz. 21,30 nadaje z War-
szawy na wszystkie rozgłośnie polskie „Le-

gendę“ Stanisława Wyspiańskiego. Utwór

ten, który jest transpozycją poetycką zna-

nej legendy o „Wandzie co nie chciała

Niemca”, pomyślany był przez poetę pier-

wotnie jako libretto dramatu muzycznego

i mieści w sobie cały szereg elementów te-
go typu dzieła. Melodyka jak i rytmika
wiersza Wyspiańskiego, wywodzącą się z
form polskiej pieśni i poezji ludowej, balla-

dowy ton dzieła i niespotykane bogactwo
nastrojów, związanych z fantastycznym

światem podwodnym Wisły, nastrojów zbli-

żonych do wagnerowskiego „Złota Renu",

wszystko to jest doskonałym tworzywem

radiowym.

Muzykę do „Legendy” skomponował,
spa kilka lat przed śmiercią, Lucjan Mar-
czewski. W wykonaniu udział wezmą ar-

tyści teatrów warszawskich: Nina Andry-

czówna, Helena Sokołowska, Bronisław

Dardziński, Jan Kreczmar, Karol Dorwski,
Artur Socha, Janusz Ziejewski i inni, oraz

chór i orkiestra Polskiego Radia.
Reżyseria i radiofonizacja Bronisława

Horowicza.
Chopin w wykonaniuartysty szwajcarskiego

„„  Koucert w Polskim Radio.

Polska publiczność radiowa ma w se-

zonie bieżącym wiele sposobności do po- |.

znania wybitnych artystów zagranicznych,
a zwłaszcza ich interpretacji dzieł chopi-
nowskich. Co drugą środę bowiem nadaje
radio audycję poświęconą dziełom Chopina
w wykonaniu sław zagranicznych. Tym ra:
zem, da. 24 lutego +. J)we środę o godz,

 

21.00 wystąpi wybitny pianista szwajcarski|

Emil Frey. Zagraniczny gość wykona 6pre-|
iudiów, Balladę, As-Dur, Etiudę c-moli op.|

10 oraz Poloneza fis-moll, czyli utwory do-

brze radiosjuchaczom znane. Tym ciekaw-

sze będzie usłyszeć je w interpretacji

szwajcarskiego artysty. i

Kadiowy koncert solistów.
W koncercie solistów dn. 24 b. m. o

godz. 17.15 wystąpią przed mikrofonem

znani artyści: śpiewaczka Irena Gadejska i |

altowiolista Mieczysław Szaleski. Prof, Sza-

leski powrócił z zagranicy, gdzie koncerto-

wał na estradach i przed mikrofonami ob-|

cych rozgłośni. Po koncertach w Brukseli,|

wystąpił artysta w Rydze, gdzie odznaczo-

ny „ostał Krzyżem Oficerskim z trzema

gwiazdami, Na program koncertu solistów

składają się utwory Lendowskiej, W. Frie-|

manna, Greczaninowa i innych.

Audycja estońska w Radio.

Dnia 24 bm. o godz. 20,00 urządza Pol-

skie Radio audycję, poświęconą w całości|

Estonii. Radiosiuchacze usłyszą chór estoń-

ski, który zainteresuje samym

wykonania pieśni, jak i ich doborem,

honcert orkiestry Klubu Muzycznego.

Żamiast zapowiedzianego,

sionego na przyszią środę, koncertu z oka-

zji SU-lecia pracy artystycznej prof. Micha-

ia Józeiowicza, nada Rozgłośnia Wileńs«a

w dn. 24 b. m. o godz. 19.40 koncert

kiestry kameralnej Klubu Muzycznego pod

dyr, Lucjana de Guttry.

W programie konceriu znajdą się war-

tościowe utwory Dał Abaco, Handla, Bacha

1 Griega.

Transmisje radiowe marszu Zułów—Wilno.

W, związku z wielką imprezą narciar-

ską, która odbędzie się 26, 24 i 28 b. m. w

Wiluie Rozgłośnia Wileńska przeprowadzi

szereg transmisyj w zasięgu ogólnopolskim.

W środę dnia 24 b. m. o godz, 18 radiosiu-

chacze usłyszą wywiad z jednym z organiza-

torów marszu o szczegółach technicznych

tej inuprezy. W piątek 26 transmitować bę-

dziemy akt złożenia hołdu na Rossie
(godz. 19.15), w sobotę mikrofony P. R.

znajdą się w Zułowie skąd transmitować bę

dziemy fragment startu 400 zawodników o

godz. 18-ej. Wreszcie w niedzielę o godz

14-ej transmitujemy iinał zawodów: w Wil-

nie. Wszystkie te transmisje nagrane zosta-

ną na Still'a. Ponadto Rozgłośnia Wileńska
nadawać będzie krótkie biuletyny sporto-

we zawierające wyniki techniczne,

Poiskie Radio Wiino
Środa, 24 lutego 1937 r.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka, Muzy-

ka z płyt. Dziennik poranny, lułormacje i

giełda. Muzyka poranna. 8.00 Audycja dla

szkół. 11.30 Audycja dla szkół. 11.57 Sygnai

czasu i hejnał, 12.03 Z oper W. A. Mozarta,

12.40 Dziennik południowy. 12.50 Jak moż-

na zużytkować soję? — pog. 13.00 Na swoj-

ską nutę. 15,00 Wiadomości gospodarcze.

15.15 Koncert reklamowy. 15.45 Życie kul-

turalne. 15.30 Odcinek prozy. 15.45 Melodie
operetkowe. 16.10 Kozucha kłamczucha —
bajka ludowa. 16,25 Rozwiązanie zagadki

historycznej z dn. 27.1. 16.30 Muzyka. 17,00
Czego wojsko żąda od spojeczeństwa cy-

wilnego. 17.15 Koncert

szustwo — felieton. 18,00 Pogadanka aktu-

alna. 18.10 Mój trening lekkoailetyczny —

or-

Kucharski. 18.15 Wsad. sportowe. 18.20 Li-| gi

sty słuchaczów omówi T. Łopalewski. 18.30

Świat w piosence, 18.50 Jak zwiększyć wy-
dajność naszych sadów. 19.20 Koncert z

okazji 50-ciolecia pracy artystycznej Mi-

chała Józeiowicza, 20.00 Audycja poświęco-
na Estonii. 20.35 Chwila Biura Studiów.
20.45 Dziennik wieczorny, 20.55 Pogadanka
aktuaina. 21.00 Koncert chopinowski. 21,30
Legenda słuchowisko В. Horowicza.

22.15 Koncert. 22.55 Ostatnie wiadomości
dziennika radiowego.

Stronnictwo Narodowe
Wydział Organizacyjny Śródmieście.

"2

< E
Wzywa się wszystkich b. człon-

ków Sekcji Miodych S. N., zamiesz-
kałych w dzielnicach Śnipiszki, Śród-
mieście, Antokol i N. Świat do sta-
wienia się w lokalu przy ul. Mosto-
wej 1, w dniu 26 b. m. (piątek), o
godz. 20 na zebranie organizacyjne.

NOWĄ WILEJKA.

Dnia 28.11. 37 r. wNowej Wilejce
odbędzie się Zgromadzenie Publicz-
ne, organizowane przez Stronnictwo
Narodowe w sali Domu Parafialnego
przy Kościele,

Reierat na temat „O ZJEDNO-
CZENIE SIŁ NARODU*, wygłosi
Edward Zienkiewicz.

Początek o godz. 17 (5-ej po poł.).
Wstęp wolny.

Praca Polska
Zw. Zaw. pracown. budowlanych.

W czwartek, dnia 25 b. m., o godz.
19-ej, w lokalu przy ul. Mostowej 1,
odbędzie się zebranie organizacyjne.

sposobem |

a przenie- |

  

solistów. 17.50 Ce)
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Lydzi chcq „zerwać wykłady na U. $.,B.
Prowokacje żydowskie na wykładzie prof. Hłaski

Wczoraj przed wykładem prof.
Hłaski, zwarta grupa żydów, w ilo-

|ści około 30 osób, zajęła prowoka-
| cyjniei miejsca pagprawej stronie, mi-
| mo że na miejscach tych leżały kart-
(ki, rezerwujące te ławki dla studen-
| tów chrześcijan. Polacy, wiedząc, że
żydzi specjalnie prowokują zajścia,
jaby spowodować zamknięcie Uni-
|wersytetu, gremjalnie opuścili salę,
ja następnie wyłonili z pośród siebie
|delegację, (która: udała się do prof.
| Patkowskiego, prorektora. Prof. Pat-
| kowski, po porozumieniu się z rekto-
|rem, oświadczył żydom, że jeśli kto-
kolwiek z nich zajmie miejsce, ozna-
|czone kartką, natychmiast zostanie
, wylegitymowany i pociągnięty do od-
powiedzialmości. Na to oświadczenie
|jprorektora, Polacy wrócili na salę
| wykładową. Żydzi stanęli po stronie
| prawej i, zdawałoby się, że wykiad
|oubędzie się bez dalszych incyden-
/tów. Żydzi jednak nie dali za wygra-
|ną i po 10-minutowym postoju: de-
| monstracyjnie, z hałasem, zaczęli o-
| puszczać salę,
| Po wyjšciu ostatniego Izraelity,
|wykład potoczył się dalej. Należy
|zaznaczyć, że tylko dzięki taktow-
|nemu zachowaniu prof, Hłaski i asy-
|stentów, nie mó do zajść, gdyż
|młodzież chrześcijańska tak była o-
|burzona zachowaniem się żydów, że
awantura wisiała na włosku.

| Poza tym żydzi próbowali zajmo-
wać mie:sca, zajęte przez chrześcijan

|SALESALSSTESINIO

|. ZWYCIEZCAW CHAMONIX.

      

 

Najiepszy skoczek šwiata, Norweg

prezesa FIŚ, Ostgerarda.

 

Młodz. Wszechzolska
Związek Akademicki U, S. B.
W dniu 24 b. m. (środa), o godz.

19.30, w lokalu przy ul, Wielkiej 24,
m. 3 — zebranie Sekcji Kobiecej.

Zarząd M. W. zawiadamia, że Se-
kretariat jest czynny codziennie od
godz. 12 do 13.30 i od 19 do 20.

Przedłuża się termin rejestracji
członków M. W. do piątku, dnia 26-
go b. m.

Aresztowanie
narodowca

W dniu 22 b. m. na dworcu w
Wilnie został zatrzymany członek
$. №, р. Józeś Sobolewski, pod za-
rzutem zrywania afiszów z deklara-
cją p. Koca. Po przetrzymaniu przez
noc w areszcie, Centralnym, został
rano przeprowadzony do Staro-
stwa, zakuty 'w kajdanki i stawio-
ny przed Sąd administracyjny i ska-
zany na 3 dni aresztu. 

Birger Ruud, otrzymuje dyplom z rąk

 

 

|

 

na 4-ym roku prawa i na wykładzie _ Sprostowanie: W numerze wczo-
prof, Dembowskiego na Il-im kursie|rajszym mylnie podano nazwisko
medycyny. Próby te nie powiodły prof, Kamińskiego, który był zru-
się. Na marginesie warto Z! szony do zawieszenia wykładu wsku-
że prof. Dembowski zapowiedział od-| tek prowokacyjnego zachowania się
wołanie wykładu w razie powtórze-|żydów, co niniejszym prostujemy. —
nia się przesadzania żydów (I). (s); (Red.)

Głodówka 25 inwalidów
Wezoraj w południe w mieszkaniu; otrzymują zaledwie kilkunastusłoto-

jednego z inwaliców przy ulicy Żeli- we renty, Komitet Zimowy nie chce
$owskiego 1, zamknęto się 25 jego dać pracy.
kolegów-inwalidów, którzy postano-. Delegaci inwalidów chcieli wczo*
wili ogłosić głodówkę. | raj skomunikować się z min. Kościał-

Powodem demonstracji jest nie- kowskim, lecz wobec niemożności
możność otrzymania pomocy zime- porozumienia z ministrem, który w
wej, ,| międzyczasie wyjechał, postanowili

Chodzi o to, że inwalidom, którzy ogłosić głodówkę, do czasu ewzględ-
|mienia ich prośby. (h)

Pechowy bigamista z Rudomina
na ławie oskarżonych

Daniel  Kazimierowicz, bogaty | li razem. Pożycie to pociągało za 80-
gospodarz z pod Rudomina ożenii | bą jednak liczne przykrości i upoko-
się w 1914 roku z Heleną Rudzińską.| rzenia, to też Żukowska nalegata na
Małżeństwo niezbyt było dobrane:| ulegalizowanie stosunku. Wtedy Ka-
kłótnie i awantury wypełniały| zimierowicz zdecydował się na
wszystkie lata ich pożyciaaždo 1930| zykowne posunięcie: udał się p
roku, kiedy to Kazimierowicz porzu:|probostwa w Jelcu i oświadczywszy
cił żonę, twierdząc, że mu „nadtoż| księdzu, że jego żona, Helena zmar-
nadojadła'. Podarował jej 19 ha zie- | ła wybrał odpowiednie świadectwa
mi ze swej gospodarki, resztę sprze-|metryczne. Ża pomocą z. świa-
dał, a sam wywędrował zwioski. dectwa przedstawionego w kancela-
Po kilku miesiącach osiadł w osa- | rii paralialnej w  Rudominie wziął
dzie Niemen, poznał tam Adelę Żu- | ślub z Adelą Żukowską. Sprawa
kowską. Przedstawił się jako wdo- | przypadkowo wykryła się. Kazimie-
wiec „do wzięcia”. O ślubie! narazie rowicz stanął przed sądem, który
nie mówiono, pomimo, iż zamieszka- Sands na 6 miesięcy kary. ląc2-

(nei. (In)

Pogłębianie nurtu rzeki Wilii
r. b. roz- stwem żegludze, poczym uruchomio-
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W połowie kwietnia
| poczną się wstępne prace nad pogłę- na zostanie pogłębiarka parowa.
bianiem koryta rzeki Wilii. | Maszyna zostanie użyta do prze-

Rzeka Wilia na przestrzeni 10 kopania wód mielizny i rat kanałów,
klm. w obrębie miasta aż ido Werek, |dla żeglugi statków towarowych 4 pa
zostanie gruntownie oczyszczona od|sażerskich.
kamieni i karczy, które w znacznej Ponadto projektuje się wzniesie-
mierze zagrażają  niebezpieczeń- nie tam faszynowych, zapobiegają-

jeych zamuleniu kanałów. (h)

Brak mąki w młynach wileńskich

i prowincjonalnych
młynach miejscowych i prowincjo-
nalnych.

związku z tym, ceny na mąkę
w ostatniej dekadzie uległy zwyżce
od 8—15 proc. (h)

Wobec znacznego zapotrzebowa-
nia na mąkę przez rynek warszaw-
ski i poważnych zakupów w powia-
tach Wileńszczyzny, ostatnio daje
się odczuwać brak mąki i zboża w

żydzi podszywają się pod firmy
chrześcijańskie

A JEDNAK CHARAKTERYSTYCZNY WYPADEK.

  

DROBNY,

Zdarzył się w Wilnie drobny wy- odniosło to wręcz przeciwny od о-
padek, który jednakże rzuca: charak- | czekiwanego skutek. Szyldzik „sklep
terystyczne šwiatlo na sklepikarzy |chrzešcijanski“ przyciąga klienta, a
żydowskich. Jak wiadomo, wszystkie| firanka — odstrasza, Więc co robić?
firmy chrześcijańskie powywieszały, Wpadli na pomysł wywieszania
w oknach wystawowych lub nad napisów „sklep chrześcijański”. Taki
wejściem szyldziki, informujące 0 właśnie wypadek zdarzył się z pew-
tem, że dany sklep jest własnością nym zakładem fryzjerskim na ul.
chrześcijanina. Chociaż żydzi, jakby|Zamkowej. Nie długo jednak przed-
odpowiadając na to, pozawieszali w |siębiorczy żyd cieszył się swoim po-
oknach i drzwiach wejściowych fi- |mystem,Lė na skutek skarg, przyr
ranki, nie są z tego zadowoleni, bo |szła policja i kazała mu iczkę

usunąć. (m) 2 p
d

Ludność nie ma czym karmić bydła >
WILEJKA. Długotrwała zeszło-,Ludność nie chce wyzbywać się

roczna posucha oraz wypadki gra-| bydła i zwraca się do organizacji
dobicia sprawiły, że rolnictwo w po- |rolniczych oraz samorządów, aby
wiecie wilejskim, a zwłaszcza (drob-| zajęły się bliżej tą sprawą i spro-
ne gospodarstwa odczuwają silnie |wadziły zapasy choćby słomy z in=
brak paszy dla koni i bydła, a w na- |nych obszarów, Poza tym konieczne
stępstwie tego rolnicy skarmiają |jest dostarczenie zbóż jarych.na
niewielki zapas posiadanych zbóż. wiosenne zasiewy dla ni

 

 



 

 

Nieodwołalnie ostatni dzień |
Aby dać możność wszystkim obejrzeć ten wyjątkowy

arcyfilm w bar- wach naturalnych

* po cenach zniżonych |

od Allacha
Marlena DIETRICH i Charles Boyer

Jutro premiera
HELIOS Pioowccj film o ludziach posiapających sercai ner-

wy ze stali Milonowareallzacja CECIL]B, de MILLE'a

Gary C00per
„„Niezwyciežony Bill

© (BUFF ALLO BILL)

CASINO
wkrótce

ron
Pierwszy i ostatni

MONUMENTALNE ARCYDZIEŁO realizacji ABLA SAKCE2HELIOS |

seans (o godzinieWIELKA MIŁOŚĆ EE

BEETHOVENAQgr
SONATA KSIĘŻYCOWA ;.. "g Harry BAUR
F*.llustracja muzyczna w wykonaniu Paryskiej Orkiestry Symfonicznej

Nadprogram: Dodatek kolowy p t.: „Słodka parada“'
Najpiękniejszy z dotychczasowych kolorówek

CGIIING „gstatniedni Johny Weissmuller

Ucieczka TARZANA
w największym filmie egzotycznym

PolskieKino į Poraz;pierwszyw Wilnie arcywesołajsłynna angielska i

ŚWIATOWID! ..... „Ciotka Karola
PAUL KEMPW podwójnejroli ciotki, Karola i studenta

Bebbsa światowej sławy komik europejski ю R:

Beztroska atmosfera kawałów studenckich. Nieustanne wybuchy śmiechu śg
rwa
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Zegary, zegarki, budziki,   
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FANATYK
Powieść współczesna.
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go szantażować?

— Skąd pan się dowiedział, że
odnośne banknoty angielskie po-
chodzą z „Aurelii”'?

Bunder zaczął opowiadać zupeł-
nie spokojnie:

 

  
dowiedziałem się przypadkowo _do-
piero wczoraj w nocy, od pani Ora-
czowej. A jej wszystko opowiedział
komisarz Jarowy.
— Pan kłamie! — zawołał po-

rywczo Jarowy.
Balk dał mu znak, prosząc o

  

 

   

 

 

 

my pani Oraczowej w jej mieszka-
niu? Wyjechała, rozumie pan? а-
ko świadek nie przedstawia teraz
żadnej 'wartości.. Panie komisarzu
— zwrócił się do Jarowego — czy

w razie potrzeby gotów pan zeznać
pod przysięgą, że ani słowa nie! mó-

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego. — Młody Śniewski spłacił mi| spokój. pani Oraczowej o banknotach

XXV. dług karciany tymi banknotami. — Niechże pan posłucha, panie|angielskich?

Skulony i bezsilny, Bunder pa: |nie Balk, — Czy pan jest lekarzem?|Gdy spostrzegł, że policja interesuje|Bunder — zaczął przekonywająco. Jarowy poderwał się na bacz-

trzył tępym wzrokiem na przedsta-

wicieli policji, którzy, wkroczyli
prędko (do: pokoju.

Niedźwiadowski i Jarowy _za-

trzymali się przy drzwiach, a Balk

— zwrócił się do młodego człowie-
ka, który stał w milczeniu pod
spa — Czy ten pan mėwi praw-
aę
— Tak.

się właśnie tymi  pięciofuntowymi
banknotami, chciał je ode mnie od-
kupić, Zdziwiłem się. Przycisnąłem:
go do muru, nastraszyłem trochę.
Przyznał mi się wtedy, że te pie-

— Jeśli pan się przyzna, że próbo-
wał w ten sposób zaszkodzić komi-
sarzowi Jarowemu — zwracam u-
wagę, że mówię poważnie — wów-
czas spotka pana minimalna kara.

ność.
— Tak jest, panie inspektorze!
— W takim razie obejmuje pan

z powrotem prowadzenie dochodze-
nia w sprawie banknotów angiel-

się zbliżył do Bundera. Komisarz zamienił szybkie  spoj-|niądze ukradł ojcu z szały ognio-|Natomiast, jeśli pan się będzie, wy-| skich.

— W imieniu prawa aresztuję|rzenie z inspektorem Niedźwiadow-| trwałej. pierał winy, a później ona zostanie Jarowy, zmieszany w najwyż-

pana — oświadczył urzędowo, kła-|skim i powiedział: — Wi tym zeznaniu opuścił pan |jednak udowodniona, to kara będzie|szym stopniu, spojrzał na przełożo-

dąc przed nim nakaz aresztowania i — Dobrze, my zaczekamy. Pan| jeden moment, Z tego, że policję za-|zupełnie inna. nego.

wymieniając swoje nazwisko. — |może spędzić ostatnie godziny przy|ciekawiły, banknoty angielskie, mło- — Ja.. ja podtrzymuję swoje ze- — а.. ja mam... — wyłkrztusił.

Proszę się ubrać, pan za nami po- |łóżku matki... Chwileczkę! Zgadza- |dy Śniewski jeszcze nie mógł wy- |znania — odparł twardo Bunder. Potem jego twarz się rozjaśniła. —

dąży. my się na to pod warunkiem, że| wnioskować, iż one pochodzą z — Pięknie, panie Bunder —|Tego nigdy nie zapomnę... pan mi

Przy ostatnich słowach Bunder|przedtem pan odpowie na parę py-| „Aurelii, To musiał mu kto inny | wtrącił niespodziewanie Niedźwia- uwierzył na słowo?! Panie inspełk-

drgnął. tań. Nie zatrzymamy pana długo. powiedzieć, Kto? dowski — Więc pan myśli, że tym| torze, będę pracował bez wytchnie-

Błagam.. o trochę czasu... —
wyjąkał zdławionym głosem o go-
dzinę... o pół godziny...
-— Żałuję bardzo, lecz na to nie

mogę pozwolić — odparł stanowczo
komisarz Balk. ZERA
— Moja matka... umiera... muszę

z nią pomówić...
— Przepraszam bardzo, o tym

nie wiedziałem — przerwał pośpiesz

Bunder wstał.
— Proszę pytać!

chryple.
— Zwracam uwagę, že na roz-

prawie sądowej zeznania niezgodne
z prawdą będą przemawiały na pań-
ską niekorzyść — wyrecytował po-
śpiesznie Balk. Później dodał wol-
niej: — Czy pan odwiedzał dyrek-

rzucił ©-

 
Komisarz Borewicz.

— Aha... I młody Śniewski pana
poinformował. Bardzo dokładnie,
oczywiście, Wówczas pan to opo-
wiedział ze wszystkimi szczegółami
pani Oraczowej i przez nią próbował
skompromitować pana komisarza
Jarowego.
— Nie — zaprzeczył Bunder. — tora banku Šniewskiego i prėbowal

 
|

gadaniem zniszczy dzielnego oficera
policji? Tak? No, to wie pan, co
powiem? Gwiżdżę na pańskie: ze-
znania! No, tak...
— Ale one się pokrywają z ze-

znaniami pani Oraczowej — odpo-
wiedział Bunder ściągając usta z
wyrazem ledwo uchwytnej drwiny:
— Tak?.. A może pana zainte

Dokładnych szczegółów. tej sprawy| resuje wiadomość, że nie znaleźliś-|

 
 

nia, ale udowodnię, że jestem nie-
winny!

Głos Bundera zadźwięczał bar- ›
dzo niepewnie, gdy zapytał:
— Czy teraz mogę pójść do

matki?
— Tak, może pan! — odpowie-

dział Niedźwiadowski.

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, = 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 cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega š

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