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Walki 2 komunistami w MarokuCzerwoni nie
wojsk narodowych, otaczających Madryt

AVILA, 26.1. Agencja Havasa do-

mogą przełamać pierścienia
|vasa donosi, iż od 12 lutego wojska; stały odparte. Żaden samochód cię-

PARYŻ, 26.11. Krwawe zajścia po-|wiony sygnał, który dał powód do
między komuuistami i członkami or- | wyruszenia pochodu, złożonego prze

ganizacyj prawicowych w czwartek |ważnie z robotników-tuziemców, w

wieczorem w Sidi bel Abbas w Al- | kierunku centrum miasta. Tam za-

gierze, miały bardzo poważny cha- | stąpiły mu drogę grupy kontrmaniie-

nosi: W czasie walk, toczących się rządowe atakowały 11 razy, by ш-)

u. podnóża Pingarron, wzięły wojska| wolnić drogę z Madrytu doWalencji,

powstańcze do niewoli dowówcę od-| znajdującą się bez przerwy pod ob-|

działów rządowych, noszącego od- | strzałem artylerii powstańczej. Woj-

znaki generalskie. Jakkolwiek wzię- ska rządowe podczas tych ataków|

ty do niewoli, nie posiadał żadnych | stosują specjalną taktykę, używając

dowodów identyczności, jest nim, jak w wielkiej ilości karabinów maszy-

się zdaje, rosyjski generał Lister. | nowych i nie szczędząc ludzi. Na od-

| ciku o szerokości zaledwie kilometra

Z MADRYTU NIE MOŻNA SIĘ na wschód od rzeki Jarama wojska!

WYDOSTAĆ. | rządowe użyły do ataku przeszło 400|

AVILLA, 26.11. Korespondent Ha- karabinów. Wszystkie te ataki zo-
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Poważne zajścia w Syrii
ALEEPO, 26.1. Wynikło tutaj po-, merii francuskiej, który również zo-

ważne zajście między nacjonalistycz- |stał otoczony i rozbrojony. Dopiero|

ńą organizacją syryjską „stalowych|interwencja większego oddziału woj-|

koszul* a wojskiem francuskim. W ska uwolniła wojskowych z opresji.|

czasie uroczystości „stalowych ko-| Jeden oficer i żandarm, ciężko ran-

szuł* oddziały organizacji, maszeru-|ni, zostali przewiezieni do szpitala.

jące przez miasto, zajęły całą jezd- W! związku z tym zajściem areszto-

nię; nadjechał styłu samochód cięża- | wano 27 napastników, w liczbie któ-

rowy francuski, wiozący kilku ofi- | rych znajduje się wielu szefów sekcji

cerów i żołnierzy. Nacjonaliści nie| „stalowych koszul'* oraz ich wódz w

chcieli samochodu przepuścić i wre- Aleppo Nader- es - Sati. Staną oni

szcie otoczyli samochód i rzucili się przed sądem wojskowym i będą od-

na siedzących w nim. Na pomoc na- wiadać za napad na będących na

pastowanym przybył patrol żandar- służbie żołnierzy.

Niewłaściwe postępowanie
władz skarbowych

EMERYTURA DLA DWÓCH WDÓW PO JEDNYM MĘŻU.

O tym jak wielka nieświadomość| Te przepisy dla mahometan Izba

w dziedzinie podstawowych zasad Skarbowa uznaje za miarodajne dla

panuje nawet w niektórych instytu- | sprawy: emerytalnej funkcjonariusza.

cjach państwowych, świadczywy*| wyznania rzymsko - katolickiego,

mownie następujący fakt: Izba Skar tylko dlatego, że uzyskał on niele-

bowa w Warszawie wydała orzecze- | galny t. zw. rozwód przed konsysto-

nie, mocą którego przyznano w 50 |rzem prawosławnym i że następnie

proc. zaopatrzenie emerytalne wdo-|zawarł, znów bezprawnie, nowe

wie po funkcjonarjuszu państwowym | małżeństwo. Jasne jest, że prawnie

z jego małżeństwa, zawartego w. biorąc nie ma tu „drugiej żony”. Nie

kościele rzymsko - katolickim, dru- | może więc być mowy o traktowaniu

gą zaś połowę drugiej wdowie z | jej na równi z legalną małżonką.

małżeństwa, zawartego w cerkwi| Czyż nie jest to smutny doku-

prawosławnej, Izba zastosowała | ment naszych czasów, że wdowę z

przez analogię przepis, który mówi, małżeństwa katolickiego| traktuje

że „wdowom po funkcjonariuszach|się jako wdowę po „funkcjonariuszu

państwowyjch wyznania mahometań- wyznania mahomeiaūskiego“? Na-

skiego, jeśli pozostało ich dwie lub ieży przypuszczać, żewłaściwe wła- |

więcej, przyznaje się do równego dze naprawią to rażące uchybienie. |

podziału pensję wdowią”. I (K. A. P.)

(ASA DSSUINL 0 RER ORZOROZOWEZORYOSA ZKECZOAACC

WOJSKA ZMOTORYZOWANE NA FRONCIE HISZPAŃSKIM.

 

| przez Wspólnotę Interesów, został miano-

żarowy od 14 dni nie mógł prze-
jechać przez most pod Arganda.

ATAKI NIE UDAŁY SIĘ.
NAVAL CARNERO, 26.II. Kores-

pondent Havasa twierdzi, iż podczas
onegdajszego natarcia wojsk rządo-
wych na ironcie madryckim były za-
angażowane w walce bardzo poważ-
ne siły, Straty po stronie wojsk rzą-
dowych wyniosiy przeszło 2.000 za-
tych i rannych. Głównym celem ata-
ków była dzielnica uniwersytecka,
którą bombardowano przeszło 5 go-
dzin. Atak wojsk rządowych został

odparty. Nie powiodły się również
ataki wojsk rządowych na park Za-
chodni, Carabanchel, Las Bosas i Vil-
la Neuo del Perdillo.

—

К5. ks. Windsoru
i Kentu w Wiedniu
WIEDEŃ, 26.11. Książę Windsoru

i brat jego książę Kentu odwiedzili
posła angielskiego w Wiedniu Selby.
Książęta są przedmiotem licznych
owacyj ze stromy publiczności wie-
dańskiej. Książęta zwiedzili wczoraj

zabytki historyczne i muzea wiedeń-
skie.

Samobójstwo
Pearsona?

HOLLYWOOD, 26.11. Literat i au-

tor scenariuszów filmowych, popu-
larny w kołach Hollywood Humprey
Pearsen został znaleziony dzisia; ra-
no bez życia w swej odosobnionej
willi w Palmsprinś w Kalifornii ze
śmiertelną raną postrzałową. Obok
łóżka, na którym zakończył życie,
leżał porzicony rewolwer. Dotych-
czas nie wyjaśniono, czy Pearson po-
pełnił samobójstwo, czy też padł ofia
rą zbrodni. Żona pisarza nie mogła
udzielić żadnych wyjaśnień,

Kronika telegraficzna
* Wczoraj wybuchł wielki pożar w tar-

taku i młynie parowymbraci Langer w Sam-

borze. Straty wynoszą około pół miliona zł,
* Dyrektorem stoczni gdyńskiej, nabytej

wany inż. Arnold Badian.

** Nowomianowany wysoki komisarz Li-
gi Narodów w Gdańsku, prof. Burghardt,

przybył wczoraj wieczorem do Londynu,

gdzie odbędzie rozmowę z min. Edenem, ja-

ko referentem spraw gdańskich.

** Izba Gmin przyjęła wczoraj projekt
ustawy o kredytach nadzwyczajnych na o-
bronę narodową. Za ustawą głosowało 307

|
1

głosów, przeciwko ustawie padło 132 gło- | 
|
|

|
1
||

    , Czoto zmotoryzowanej kolumny gen. Queipo de Llano, udającej się

w kierunku Almerii.

sów.

Budżet.w Senacie
WARSZAWA, 26.11. W dniu dzi-

siejszym komisja budżetowa Senatu
obradowała nad ustawą skarbową i
preliminarzem budżetowym. Głoso-
wanie odbędzie się na następnyni
posiedzeniu. |

wysłani do Berezy
SOSNOWIEC, 26.11. Władze ad-

ministracyjne wysłały w dn. 25 b. m.
do miejsca odosobnienia w Berezie
Kartuskiej Jana Dworzaczka z Kli-
montowa, Jana Dudzińskiego z Go-
łonogu, Franciszka Jurka z Sosnow-
ca , Józefa Knieję i Antoniego Knie-
ję z Strzemieszyc oraz Antoniego
Marszyckiego z Sosnowca za działal-

rakter.
Mianowicie, na wiadomość 0 po-

biciu kilku sprzedawców „Humani-
te“, syreny fabryczne w Sili bel Ab-
bes podały wczoraj wieczorem umó-

Zadzi wobec dek
zachowują postawę

W, prasie żydowskiej, która o-
statnio stawiała w znacznej mierze
na kartę „Folkstrontu”, zaznaczył
się po deklaracji płka Koca wyraźny
zwrot w kierunku „sanacyjnym“,
niezależnie zresztą od dalszych, i to
bardzo silnych, sympatyj dla ugru-
powań „demokratycznych”, tj. prze-
de wszystkim dla PPS.

Niemal wszystkie dzienniki żyr
dowskie omawiają deklarację p. Ko-
ca życzliwie, niektóre nawet łączą z
nią daleko sięgające nadzieje. Oto,
jakie sugestie snuje np. krakowski
syjonistyczny „Nowy Dziennik'':

„P. płk. Koc, gdyby mógł uzyskać do-
stateczny wpływ na realizację głoszonych
przez się poglądów, mógłby dokonać pew-
nej korektywy rzeczywistości, kłócącej się
z jego poglądami. Oto w ubiegłym roku
wprowadzono ustawę o uboju  rytuałnym,
która w literze i duchu-nie da się pogodzić

|stantów, złożone z elementów fran-
cuskich i rozpoczęła się walka, któ-
ra doprowadziła nawet do wymiany!
strzałów rewolwerowych. Ofiar star-
cia padło 11 ciężko rannych

loracii płk. Kota
pełną życzliwości
ani z przepisami konstytucji, ani też z tra-
dycyjną tolerancją polską, ani wreszcie z
odnośnymi punktami programu p. Koca.

Nie wątpimy, że p. płk. Koc po uzyskaniu
władzy rozstrzygnięć usunie tę krzywdę,
wyrządzoną żydowskiemu wyznaniu reli-

gijnemu**,

Nawet więc obecny tekst ustawy
o uboju ryftualnym, mocno poprawio-
nej na korzyść żydów, ma stanowić
„krzywdę”, wyrządzoną ich wyzna-

To samo pismo zapewnia płka
Koca, że naród polski nie potrzebu-
je „dążyć do samodzielności gospo-
darczej', gdyż — samodzielność tę
już posiada. Za to istnieje
samoobnony gospodarczej u — #у -
dów; co więcej powinni oni stwo-
rzyć „stałe pogotowie samoobron-
ne'* naturalnie w stosunku do „ata-
kujących ich“ Polakėw..: 

N. Barlicki ponownie wybrany
prezydentem m. Lodzi

We czwartek, dn. 25 bm. wieczo-
rem odbylo się posiedzenie Rady
Miejskiej m. Łodzi, poświęcone po-
nownemu wyborowi prezydenta, Na
początku posiedzenia komisarz Go-
dlewski odczytał pismo ministerstwa
spraw wewnętrznych z dnia 10.IL. br.
o niezatwierdzeniu na prezydenta N.
Barlickiego, wybranego przez więk-
szość socjalistyczno-żydowską.

Następnie zabrał głos w imieniu
radnych obozu narodowego radny
adw. Fr. Szwaidler i odczytał dekla-
rację. Socjaliści i Żydzi usiłowali
przeszkadzać, ale wobec zdecydo-

| wanej postaw radnych narodo
ucichli, a deklarację mec. Szwaj
przeczytał w całości. Radny Szwaj-
dler w zakończeniu oświadczył, iż

Klub Narodowy w wyborach nie
weźmie udziału. Po tym oświadcze-
niu narodowcy natychmiast opuścili
salę obrad.

Pozostała większość, złożona z
marksistów i żydów, powoiałą na
przewodniczącego radnego Walcza-
ka. Przewodniczący udzielił następ-
nie głosu radnemu Chodyńskiemu
(P.P.S.), który oznajmił, że ponieważ
ministerstwo spraw wewnętrznych
odmówiło zatwierdzenia kandydatu-
ry Barlickiego, bez podania powo-
dów, wobec tego Klub radnych so-
cjalistycznych i związków kiasowych
oraz radni sjoniści, zgłaszają ponow-
nie na stanowisko prezydenta Nor-
berta Barlickiego. Następnie odbyło
się tajne głosowanie, w którym wy- |
brano prezydentem N. Barlickiego. 
 

POKAZ ULEPSZONEGO CZOŁGU ARMII STAN. ZJEDNOCZONYCH.

W obecności wyższ
ryland — nowego, ność wywrotową,

   
ch oficerów odbył się w Fort Medd w stanie Ma-

ulepszonego czołgu — M2A2,
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Tajemniczy sam
Tajemnica samolotu, który przed

tygodniem kilka dni z rzędu ukazy-
wał się nad Wiedniem i kreślił w;
powietrzu dymem emblematy so-
wieckie: młot i sierp — została wy-
jaśniona.

Były podejrzenia, że samolot po-
chodzi z Czechosłowacji. Władze
wiedeńskie zarządziły śledztwo na
prośbę władz czeskich. Poczyniono
zarządzenia, aby w razie ponowne-
go pojawienia można było wszcząć
pościg.

Po przeprowadzeniu dochodzeń
okazało się, że chodzi tu o prowo-
kację niemiecką.

Prasa czeska drukuje obecnie
charakterystyczne informacje o tej
całej sprawie:

Samolot pilotowany był przez
Juliusza Arigi, pochodzącego z De-
czina, znanego lotnika  austriadkie-
go, odznaczonego kilkakrotnie za
niebywałą odwagę, który po wojnie
znalazł się na włoskiej liście zbnod-
niarzy wojennych. Aby uniknąć wy-
dania Włochom, zbiegł do Ameryfki
a dopiero po dłuższym czasie wró-

|cił znowu do Europy. Osiadł w Ma-
riańskich Łaźniach jako pilot towa-
rzystwa żeglugi powietrznej.

Tu nozpoczął awanturnicze życie
szpiega. Nazwisko jego kilkakrotnie
znalazło się na szpaltach pism co-
dziennych. Już wówczas ścigany był
za niedozwolone loty. W toku śledz-
twa w sprawie szpiegostwa na rzecz
Węgier zbiagł do Niemiec i w roku
1934 przeszedł w służbę monachij-
skiego oddziału Gestapo, z którym
prawdopodobnie był w kontakcie
już dawniej.

Nazwisko Arigi wymieniane było
również w związku z zamordowa-
niem profesora Lessinga w Mariań-
skich Łaźniach. Niedługo potem
wmieszany został w aferę szpiegow-
ską znanej Wery Eszterhazy, zasą-
dzonej za szpiegostwo. I w tym-wy-
padku sprytny szpieg uniknął kary.

Następnie przeniósł się do Berli-
na, gdzie wstąpił do S. A. Flieger
Kompanie i nagle znalazł się w Au-
strii, gdzie objął posadę szeła pilo-
tów fabryki samolotów w Wiener
Neustadt, w której zainteresowani
są również Włosi. Goebbels zręcznie 

DEI SIASis SEL TIA AKL T ARIA SASKA ASA ISI

Terrorysta Partii Komunistycznej
'Prytycki skazany na bezterminowe więzienie

Po skazaniu Sergiusza Prytyc-
kiego na karę śmierci, za usiłowanie
zabicia konfidenta policyjnego —
Strelczuka, na skutek złożenia przez
obronę kasacji sprawa wróciła przed
Sąd Apelacyjny i została rozpoznana
w dniu wczorajszym. Zbadano sze-
reg świadków dawnych i nowych,
by ustalić dowody obciążające oskar
żonego w związku ze strzałami, któ-
re oddał do ścigającego 50 w gma-
chu Sądu st. post. Dajnowskiego.
Wobec sprzeczności zeznań, przer

wodniczący, na wniosek obrońcy Du-
racza, zarządził przeprowadzenie
wizji lokalnej. Licznie w gmachu ze-

Balet

 

brani posterunkowi P. P. opróżnili
I-e piętro z publiczności, po czym,
na klatce schodowej odtworzono u-
cieczkę zamachowca.

Po wznowieniu rozprawy proku-
rator zażądał wymierzenia Prytyc-
kiemu (kary śmierci, Obrona starała

|się wykazać ideowość pobudek o-
skąrżonego oraz rozbieżność zeznań
świądków w sprawie ilości wystrza-
łów, które oddał Prytycki w sali
sądowej i na schodach.

Sąd skazał Prytyckiego na bez-
|terminowe zamknięcie w więzieniu.

(a)

Joosa

 

_ Piszę pod pierwszym wrażeniem| łość naprawdę godną widzenia i za-
występu znakomitego zespołu. Wra-|
żenie jest osłałamiające. Odkładając
obszerniejsze sprawozdanie na póź-
niej gdy będzie można rozważyć do-
znane wrażenia, stwierdzić muszę, że
balet Joosa jest rewelacją, «+ pre-
zentuje bowiem najwyższy poziem
choreografii, pojmowanej w . sposób
zgoła nowoczesny.

Wysoka klasa tancerzy, świetne
koncepcje reżyserskie, artystyczne
kostiumy i dobra muzyka, tworzą ca-
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Przed 5 laty umarł ks. Aleksan-
der Pawłowski, pleban. jodłowicki
(koło. Pruchnika) w diecezji przemys-
kiej. Umarł in odore sancitatus,

Świątobliwy ten kapłan i słęboki
teolog należał do rzędu takich pra-
cowników na niwie Pańskiej, którzy
nie szukają korzyści ani rozgłosu,
lecz, cisi i pokorni, spełniają swoje
posłannictwo. Dlatego. za..życia „są
prawie nieznani, a dopiero.po śmier-
ci sam Bóg daje o nich świadectwo.
1iks „Pawłowski tak przeszedł przez
życie. Teraz dopiero świat ze zdzi-

  

pamiętania.
Jutro ujrzymy mowy program, a

więc zapewne jeszcze inne cechy
wielostronnej inwencji Kurta Joosa.
Żałować jedynie należy, że szczu-
płość sceny teatru „Lutnia'” nie po-
zwala na zupełną swobodę rozwinię-
cia kompozycji grup tanecznych.
brazy Joosa wymagają wielkiej sce-
ny, z bardziej udoskonaloną apara-
turą oświetleniową: и ,

  

Polski Vianney
Ks. Aleksander Pawłowski, pleban jodłowicki—patron nauczycielstwa

Ё (W piątą rocznicę zgonu

g
m

+

wieniem dowiaduje się, że tam, na
południu Polski, wśród gór i lasów,
przy ubogim, wiejskim kościółku.
pasterzował sługa Boży według ser-
ca, którego dziś porównuje się ze
świętym proboszczem z Ars, Janem
Vianneyem.

Ks. Pawłowski już za życia był
uważany za świętego. Po śmierci
zaś, modlący się przy Jego grobie,
doznawali task; to też modlono się
nie za niego, lecz do Niego.

Urodzony w r. 1865 w Dębowcu
pod Jasłem i pochodzący z rodziny

olotnadWiedniem.
ył prowadzony przez lotnika-Niemca, agenta Gestapo .

|

|
nasadził tam sobie Arigiego, aby|
stąd uprawiał nie tylko szpiegostwio
przeciw Czechom, ale aby zarazem
robił prowokacje, mające poprzeć
prawdziwość twierdzeń propagandy
niemieckiej o zupełnem  uleganiu

 

słowację.

POTRAWY POSTNE
sprawiają Pani Domu nie mało kłopotu,a|

przy tym są dosyć kosztowne. Największa

bieda bywa zwykle z sosem. Praktyczna

Pani nie będzie nigdy narażona na tego ro- |
dzaju nieprzyjemności, bowiem pamięta |
o sosie grzybowym KNORR, z pomocą któ-|

regy można szybko przyrządzić doskonałe |

potrawy postne. Pożywienie w czasie postu|

winno być także pełnowartościowe i zasob- |

ne w ważne składniki odżywcze, których|

brak odbija się ujemnie na organiźmie ludz-

kim. Pożywne a przy tym smaczne itanie
potrawy można przyrządzić z płatków|

owsianych KNORR oraz sosu grzybowego
KNORR. Sos grzybowy KNORR nadaje się
w szczególności do potraw jarskich, a tak-
że do niektórych potraw mięsnych. Już w

przeciągu 5 minut można otrzymać z jednej |

kostki 1/4 litra wyśmienitego sosu. Wystar-

czy: 1) kostkę pokruszyć, 2) rozrobić w let-

niej wodzie i 3) trzy minuty gotować, Przy

zakupie prosimy zważać na brązowo-żółte |

opakowanie i charakterystyczny znak —|

 

KNORR. | *

Socjališci, Komuniści i religia
Czypolscy socjaliści są też bezbożnikami?

"Przed pół rokiem ogłosili nasi|
polscy socjaliści z pod znaku „Ro-
botnika”, że zawarli z komunistami
rodzaj paktu o nieagresji. Później,
na zjeździe w Radomiu oświadczyli,
że z komunistami nie idą. Przed kil-
ku dniami „Robotnik* wydrukował
artykuł b. płosła, Zygmunta Żuław-
skiego, czyniący paralelę między
dzisiejszym stanowiskiem  politycz-
nym komunistów a stanowiskiem
socjalistów, przyczem autor doszedł
do takiego wniosku: „Obecnie, jako
różnica między socjalistami a ko-
munistami pozostała tylko dykta-
tura". :

Sprawę stosunku socjalistów do
komunistów, w ujęciu p. Żuławslkie-
go, poruszył czołowy publicysta
„Kurjera Warszawskiego” p. B. K.

Nie możemy — pisze p. B. K, —
powstrzymać się od uwagi, że p. Żu-
ławski zapomniał o jeszcze jednej
różnicy, dzielącej socjalistów od ko-
munistów. Oto bowiem formalne
stanowisko socjalistów wobec re- 
)
„wloscianskiej, będąc dzieckiem, pa-
jsał gęsi, a potem bydło. Oddany
później di gimnazjum w Jaśle i osie-
rocony już w lI-ej klasie, zarabiał
lekcjami, aby utrzymać siebie i mło-|
dszą siostrę. Alby dalej pomagać sio-|
strze, po skończeniu szkoły średniej,
został nauczycielem w Dębowcu, w,
tej szkole, w której sam początkowe
nauki pobierał. Dopiero, kiedy sio-
stra wyszła za mąż, wstąpił do semi-
narium duchownego w Przemyślu,
gdzie w r. 1891 otrzymał święcenia
kapłańskie. Po 5 latach wikariatu w
Rokietnicy pod Przemyślem, przenie-
siony następnie do Pruchnika, uko-
chał sobie jego filialny kościołek w
Joadłówce, gdzie całe życie spędził.

Kiedy zmarł w lutym 1932 r., po
całej ziemi jarosławskiej szeptano
sobie: ,,„Umarł święty”. Żegnający zaś
zmarłego żałobny kaznodzieja, rzekł:
„To śmiało wam powiedzieć mogę,
że mieliście proboszcza świętego”.
Ks. biskup Nowak, w liście paster-
skim do' parafian tak mówił: „Ufam,
że, po takim życiu doczesnym, dusza
śp. ks. Aleksandra weszła do wesela
Pana swojego i zażywa odpocznienia
wiekuistego, co daie powód do ra-
dości, że mamy nowego Orędownika
w niebie".

Można tedy mieć nadzieję, że ks.
Pawłowski będzie kanonizowany i
stanie się świętym Patronem nauczy-
cielstwa polskiego.
W. spóściźnie „Polski Vianney" po-

zostawił blisko 100 kazań i nauk mo-
ralnych, które są wydawane dziś
przez wileńskie „Marianum”, Insty-
tut Niepokalanej Królowej Polski
którego twórcą i współzałożycieler:
był również ks, Pawłowski.   m,r. 8.

 

Margines
Rzeczywista-rzecz

Warszawskie „Jutro” dotychczas
wypowiedziało się w sprawienie

delklaracji płk. Koca.

Dlaczego — wyjaśnia „Jutro w
sposób następujący:

W niedzielę ogłoszono przez radio de-

ywistość w Polsce

 

W poniedziałek numer nasz został
skoniiskowany.

| We wtorek numer nasz został skonfi-

| skowany.

| We środę numer nasz został skonfi-

| skowany.
i Zwalnia nas to, jak sądzimy, w oczach

wpływom sowieckim przez Czecho-| klarację pik. Koca, która stać się miała|czytelników od dalszego precyzowania swe-

| podwaliną do nowego układu sił politycz- go stanowiska w sprawie deklaracji płic

| nych w Polsce. Koca i jej następstw.

Akcesy
„Odnowa* — organ „frontu Morges' daje następujące zestawienie.

Do obozu pułk, Koca zgłosiły akces:

Zw. Strzelecki.
Polska Fed, Obr. Ojczyzny.

Zw. Harc. Polskiego (woj. Grażyński).

Legion Młodych. у

Zw. Oficerów Rezerwy.

Zw. Legionistów.

Zw. Peowiaków.
„Zarzewie”.

ВЫ РОр
Z. Z. Z. (oddzialy prowin<jonalne).
Zw. Pracy Obyw, Kobiet.
„Straż Przednia“.

| Swego czasu, do B.B.W.R. zgłosiły akces:

Zw. Strzelecki.
Polska Fed, Obr. Ojczyzny.

| Zw. Harc. Polskiego (woj. Grażyński].

Legion Młodych.

Zw. Oficerów Rezerwy.

Zw. Legionistów.
Zw. Peowiaków.
„Zarzewie”.
КОВ PZ
Žž
Zw. Pracy Obyw. Kobiet.

„Straž Przednia“.

Znana piosenka
Wlaz1 kotek na plotek i mruga —

oferta to jasna, niedługal
Mru$ w lewo, mruś w prawo — i mrug

jeszcze raz...

ligii i Kościoła wcale nie jest takie,

jakie jest zalecane przez komuni-
stów.

Właśnie w tym samym czasie,
kiedy p. Żuławski drukował swój
artykuł w  „Robotniku”, naczelny
redaktor tegoż dziennika, p. Nie-
dziaikiowski, komentując uchwały:
zjazdu radomskiego PPS., wyjaśnił
swym czytelnikom, iż socjalizm po-
czytuje w dalszym ciągu religię za
sprawę „prywatną* i zachowuje się
wobec jej zagadnień „neutralnie!”,

To nie jest, rzecz prosta, pogląd;
któryby się mógł podobać ludziom
religijnym K. A. P, podała go też
«odrazu słusznej krytyce. Lecz rów-
nie mało podoba się on komunistom.
Komuniści bowiem byli i są bojo-
wymi bezbożnikami.

W świetnej konferencji, wygło-
szonej tymi dniami we Fryburgu,
głośny badacz Wschodu, Mgr. d'Her-
bigny, wywodził, że komuniści ro-
syjscy, wyrzelkli się już bardzo wielu
poglądów, wważanych za nietykalne
dwadzieścia lat temu. Lecz tyllko na
jednym punkcie nie nastąpiła żadna
zmiana, Komunizm obecny: jest rów-
nie, jeśli nie więcej, antireligijny, jak
ów zr. 1917i z r. 1920. Możnaby
nawet powiedzieć, że dla większo-
ści wogzów sowieckich antichrześci-
jaństwo stanowi najważniejszy arty-
kuł ich programu. A ponieważ Ko-
ściół katolicki jest w ich oczach
głównym wyobrazicielem  chrześci-
jaństwa i religii, przeto ich. wysiłki

| chcą godzić przede wszystkim w ka-
tolicyzm. Miowyi tu niemao o bojętno-
ści, a naturalności, o tolerancji wo-
bec „sprawy prywatnej". Stanowisko
bezbożnicze jest aktywne, jest bo-
jowe. Propaganda sowiecka ma
wręcz zwalczać wszelką religię.

Różni wschodni marksiści (nawet

 

  

 

WIZYTA MIN. NEUR

; Wlazł: kotek. na płotek...
— Rychło w czas!|

| „Odnowa“,

 

|ci avant la lettre, działający przed
|Marxem) usiłowali naginać nauki
ewangeliczne do swych celów; mie
występowali wprost przeciwko iko-
ściołom. Dopiero komunizm sowiec-
ki podjął praktycznie myśl tworze-
nia społeczeństwa bez Boga.

W, jaki sposób p. Żuławski mógł
przeoczyć tę różnicę?

Pielgrzymka
nauczycielstwa na

Jasną Górę
W Domu Katolickim w Warsza-

wie odbyło się zebranie poświęcone
sprawie zorganizowania pielgrzymki
polskiego nauczycielstwa z całej Pol
ski na Jasną Górę. W dyskusji naj-
więcej czasu. poświęcono. sprawie
terminu pielgrzymki, który ostatecz-
nie ustalonona 24 czerwca b.r., t. j.
zaraz po zakończeniu roku szkolne-
go. Zebrani uznali się za komitet
nauczycielski pielgrzyraki na Jasną
Górę, który w liczbie 55 osób ma
podjąć i przeprowadzić prace przyr
$otowawcze. Na obszarze państwa
będą powołane nauczycielskie kiomi
tety diecezjalne i powiatowe.

Na prezesa komitetu wybrano
p. prof. politechniki warszawskiej
A. Ponikowskiego, na  wicepreze-
sów: pp. prof .uniw. O. Haleckiego,
przełożoną i dyr. gim. J. Tymińską
i kier .szkioły powsz. J. Rudzikow-
skiego Na sekretarzy: pp. Podwy-
socką, ks. prof, Burakowskiego i H.
Tańskiego, na skarbnika p. T. Ra-
dzikowskiego. Powołano sekcje: or-
$amizacyjną, propagandową i kiomu-
nikacyjną. Siedziba komitetu mieści
się w Domu Katolickim, ul. Nowo-
gródzka 49, pokój 5.

V. PAB DS OOSDARKRES

W WiEDNIU

 
ATHA

 

 
Ministėr spraw zaśran. Rzeszy — Neurath w towarzystwie posła Rzeszy

w Wiedniu — v. Papena oraz wyższych oiicerów armii austriackiej prze-
chodzi przed ironte m komnanii honorowej. —
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ODRADZANIE SIĘ
ANTAGONIZMU
Minister Halifax, lord stražnik

pieczęci prywatnej, przemawiając o-

statnio w Southampton, nawoływał

do ulepszenia systemu sankcyj Ligi

Narodów oraz do wzmocnienia sił
Anglii.
Wyrazem powszechnego w Anglii

dążenia do jej wzmocnienia są inten-

sywne zbrojenia, które rozpoczęły

się niemal nazajutrz po niepowodze-

niach polityki brytyjskiej w okresie

wyprawy włoskiej do Abisynii.

Obecnie polityka zbrojeniowa An-
glii doznała nawej podniety ze stro-

ny dążeń niemieckich do odzyskania

kolonii. Dążenia te, do niedawna u-

jawniające się w ogólnikowych po-
stulatach ideologii hitlerowskiej, o-

statnio zostały jasno i stanowczo

sformułowane. Weszły one do ofi-
cjalnego programu polityki zewnętrz-

nej Rzeszy, zajmując w nim poczesne
miejsce.

Powrót Niemiec do polityki kolo-
nialnej, próba wyjścia na oceany i

podjęcia ekspansji w krajach zamor-

skich, wreszcie żądanie zwrotu utra-

canych, znajdujących się przeważnie

w ręku angielskim, kolonii, prowa-

dzić musi do poważnych zadrażnień
w ctosunkach niemiecko - brytyj-
skich.

— № Anglii zdają sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa przyszłych  konflik-
tów, tkwiących w dążeniach kolo-

nialnych Niemiec i usiłują dostoso-

wać do nowej sytuacji politykę ze-

wnętrzną oraz tempo zbrojeń Impe-
rium.

Angielskie koła polityczne przy-
kładają wielką wagę do tej sprawy,
wyrazem czego jest szereg wystąpień

polityków obozu konserwatywnego
w' parlamencie, prasie i na zgroma-
dzeniach publicznych.
W. Izbie Gmin poseł konserwatyw-

ny Locaer Lampson zapytał niedaw-
no premiera Baldwina, czy gotów

jestzwrócić się do rządu niemiec-

kiego z żądaniem zaprzestania zbro-
jeń i czy w razie odmowy nie uwa-

żałby za stosowne zerwać z nimi sto-

sunki dyplomatyczne.

/Tego rodzaju pytanie może świad-

czyć albo o poważnym zdenerwowa-
niu kół politycznych, do których p
Lampson należy, albo jest obliczone

na wykazanie Niemcom, jak dalece

Anglia zdecydowana jest przeciwsta-
wić się ich próbom rewizjonistycz-

nym,
O tych próbach pisze na łamach

„Daily Telegraph'u" w sposób bar-
dzo.stanowczy były minister spraw
zagranicznych, sir Austin Chamber-

lain,
Przypomniawszy czytelnikom, że

Anglia już przed wojną miała stałe
kłopoty z niemiecką ekspansją kolo-
nialną, wypowiada się on katego-

rycznie przeciwko jakimkolwiek

koncesjom na rzecz żądań kolonial-
nych Rzeszy.
Oba te głosy są jednak raczej wy-

razem opinii krańcowej, nie liczącej

się w mierze dostatecznej z nieprzy-

gotowaniem militarnym Anglii, które

w razie zdecydowanej postawy Nie-

miec zmusi ją do targów i ustępstw.

„. Wskazuje na to chociażby przemó-
wienie Page Croft'a, który odrzu-

ciwszy, podobnie jak dwaj poprze-
dni, możliwość wszelkiej dyskusji w

sprawie zwrotu kolonii niemieckich,
zrobił jednak bardzo charaktery-

styczne zastrzeżenie, Oświadczył.
mianowicie, że taka dyskusja byłaby

możliwa pod warunkiem, że Niemcy

jakimś doniostym aktem udowodnią,
że stoją po stronie Wielkiej Brytanii

w dążeniu do utrzymania zbiorowe-

$o-bezpieczeństwa i pokoju.

To zastrzeżenie zdaje się wynikać
z istotnych tendencyj dyplomacji an-
grelskiej, która, licząc się z nieprzy-

gotowaniem wojskowym Wielkiej
Brytanii, będzie usiłowała działać na
zwłokę i parować niemieckie żąda-

nia kolonialne próbami szerszych ne-

gocjacyj, związanych z systemem Li-

gi Narodów oraz paktów zbior»-

wych.
k Żądania kolonialne Niemiec otwie-  

Prasa zagraniczna
Opinie prasy zagranicznej są po-

dzielone.
Bardzo życzliwie

prasa francuska _ Począwszy d
„Temps” aż do organów  radykal-
nych pisma uważają- deklarację p.
Koca za ważny fakt polityczny. Głó-
wnym motywem ich rozumowania
jest to, że p. Koc jest mężem zaufa-
nia marszałka Śmigłego Rydza.
„Rząd autorytatywny w Polsce — po-

wiada w artykule wstępnym „Temps” —
nie powołuje się ani na narodowy so-
cjalizm niemiecki, ani też na faszyzm
włoski; jest produktem czysto polskim.
To, co się obecnie rozpoczyna, jest przy-
stosowaniem stopniowym dzieła Piłsud-
skiego do nowych warunków, przez u-
tworzenie potężnego ugrupowania naro-
dowego”. ' :
Z -prasy angielskiej znamy tylko

glos „Times'a“
W korespondencji z Warszawy p.t.

„Polska totalna" podaje dziennik
londyński ścisłe informacje o treści
deklaracji p, Koca i opatruje je krót-
ką uwagą:

„Deklaracja dzisiejsza nie idzie zbyt
daleko poza ogólne ustalenie zasad; wie-
le punktów będzie trzeba niev tpliwie
wyjaśnić, zanim „wszystkie twórcze si-
ły narodu” wykażą entuzjazm wobec te-
go planu, entuzjazm niezbędny dla za-
pewnien'a mu powodzenia”.
We włoskim „Corriere della Se-

ra" korespondent z Warszawy pisze
6 deklaracji p. Koca z uznaniem, na-
tomiast niedość ściśle, jak to widać
z poniższego ustępu.
„Program partii zgody narodowej uzy-

skał akces kombatantów, legionistów
piłsudczyków i szerokich mas ludowych.
Jeszcze się nię zdeklarowali Żydz.,
Stronnictwo Narodoweiinne stronnictw1,
które są dziś w opozycji”.

To się nazywa dobrze informować
czytelników! Jednym tchem — Ży-
dzi, Stronnictwo Narodowe i t. d.
Nie trzebą chyba być wielkim znaw-
cą stosunków w Polsce, by wiedzieć,
co znaczą białe plamy w  dzienni-
kach. ь

Najlepiej jest poinformowana pra-
sa niemiecka. W Niemczech, ze
względu na sąsiedztwo, znają dobrze
stosunki w Polsce.
Oto co pisze korespondent organu

Eil:Ovaliedo „Vėlkischer Beobach+
er";
„Założenie nowego polskiego „obozu

koncentracji narodowej”, celem ostatecz-
nego skonsolidowania chaotycznej obec-
nie sytuacji wewnętrznej w Polsce, jest
tematem rozmów dnia. Po zbadaniu о-
pinii wszystkich czynników można no-
wemu obozowi postawić rastępujące ho-
roskopy na przyszłość:

Jest rzeczą wątpliwą, czy doprowadzi
on nowe j niezużyte siły do rządzącej
warstwy. Pewne jest jednak, że na ja-
kiś czas, być może nawet na lata, będzie
mógł nowy obóz służyć jako fikcja, w
której imieniu obecne faktyczne autory-
tatywne rządy będą w przyszłości za-
stąpione przez warstwę rządzącą O wy-

zachowała się

 

 

o programie p. Koca
glądzie demokratycznym — bardziej od-
powiadającym charakterowi polskiemu.
Ktoby oczekiwał od nowej, od miesię-

cy zapowiadanej organ:zacjį podporząd-
kowania większości narodu polskiego
woli jednego centralnego kierownictwa
według wzoru Włoch i Niemiec, tego
trzebaby pouczyć, że jest to w Polsce
niemożliwe — nie tylko z powodu 5'
sunków narodowościowych, ale  rów-
nież z powodu różnie społecznych i po-
litycznych.
Gdy po.dłuższych wahaniach w kie-

runku demokratycznym czynniki miaro-
dajne w Polsce powróciły do racji stanu
Piłsudskiego: „Przede wszystkim obrona
kraju”, chodziło tylko o to, aby w ra-
mach aparatu państwowego, zbudowane-
$o na zasadach względnie demokratycz-
nych, nie być już zupełnie osamotniony-
mi w opinii w stosunku do, rozporządza-
jącej większością opozycji Optyczne mo-
żliwości w tym kierunku daje s<upienie
wokół jednego programu pewnych zależ-
nych od państwa organizacyj, jak obóz
legionistów, związki strzeleckie, harcer-
stwo i t. d.
Jak się okazuje, nie wystarcza jednak

przejęcie programu  nacjonalistycznego,

aby pozyskać stojącą na uboczu mło-
dzież narodową, na _ której pozys”an'u
zależy sierom wojskowym. Liczne kon-
łiskaty tych właśnie organów, od któ-
rych niektórzy oczekiwali zgody na no-
wy program, dowodzi tego w sposób wy-

starczający. *
Jeżeli więc na dłuższą metę ostatecz-

na wewnętrzna konsol'dacja Polski tym
razem jeszcze nie została osiąśnięta, nie

wolno zapominać, że nowy obóz rzado-
wy może oznaczać mobilizację środków
propagandowych na rzecz pYsudezyzny.

Jakkolwiek więc deklaracja płk: Ko-
ca, jeżeli się porówna skutek z zamierzo-
nym celem, może stanowić dla wielu  

rozczarowanie, to jednak oznacza ona
wśród obecnego rozbicia w Polsce kon-
solidację sytuacji w rządzie, której u-
mocnienie już niebawem odczują zwłasz-
cza polskie partie lewicowe".

Podkreślenia są w oryginale. Oce-
na pisma niemieckiego jest trafna.
Ostatnie posunięcie grupy rządzącej
zawiodło, bo nie może się stać — jak
to już dziś widać — podstawą do po-
zyskania oparcia w społeczeństwie.

KOAi A
LĄDAJĄG OWYBINAUYCH PROSTKÓWmras1

СЕРОН
ОНО

  

Przegląd prasy
MANIFESTACJA SILY I PRACY

Zdenerwowanie, jakie ogarnęło
prasę socjalistyczną i  fołkstronto-
wą z powodu imponującego przebie-
gu Zjazdu narodowych działaczy
wiejskich, trwa doiąd. Okazuje się,
że potężny rozwój Stron. Narodowe-
$o na wsi był dla naszej lewicy wiel-
ką i — oczywiście — bardzo przykra
niespodzianką. Zdumiały ją również
obrady Zjazdu, nacechowane Iš
czuciem siły i akcentami walki, Nie
słyszano tam skarg ni biadolenia.
I — rzecz znamienna — największy
optymizm, decyzja, nieugiętość, spły-
wały na salę z ust b. więźniów Be-
rezy, przyjmowanych  entuzjastycz-
nie. Podnosi ten charakter Zjazdu dr.

JESTEŚMY
JEDNEJ KRWI
ZŁÓŻ 6R0SZ NA SZKOLNICTWO
POLSKIE ZA GRANICĄ

 

 

Wzmocnienie osi Rzym---Berlin
Po wizycie wiedeńskiej min. Neuratha

BERLIN — (PAT) — Minister spr.
zagr, V, Neurath powrócił do Berlina.

Min. V. Neurath zatrzymał się w
Monachium, gdzie spotkał się z kan*
clerzem Rzeszy bawiącym na jubile-
uszu partij_nar.-socjalistycznej i zdał
mu sprawę z przebiegu j wyników wi
zyty wiedeńskiej.

Prasa niemiecka z dużym  nacis-
kiemi podkreśla pozytywną stronę roz
mów niemiecko - austriackich. Uwa-
ża ona, że wyniki rozmów odpowia-
dają w pelni oczekiwaniom. Referu-
iąc optym'styczne nastroje berlińskie
i wiedeńskie, relacie prasy niemiec*
kiej obracaja się wciąż jeszcze raczej
na płaszczyźnie „wspólnoty ideowei
obu kraiów niemieckich” i nadziei na
przyszłość.

„Svotkanie wiedeńskie tsprawie-
dliwiło nadzieje — oświadcza „Boer-
sen Ztg.”, że Austria również w prak  

tyce znajdzie drogę, która ułatwi kon
takt Niemców z Rzeszy i Austrii, a
to tym bardziej. że kontakt ten pożą-
dany jest z głębi serca przez ludzi z
obu stron granicy.“
„Deutsche Allgemeine Ztę” twier*

dzi, że ostatnie rozmowy niemiecko”
austriackie , wzmocniły oś Berlin-
Rzym.

Partyjna „National Ztę” czyniąc
aluzję do demonstracyj wiedeńskich
pisze: „Z radością j uznaniem należy
stwierdzić że cel wizyty: wspólne za
demonstrowanie przyjaźni i koleżeń-
stwa został w pelni osiągnięty, Wspa
niałe manifestacie ludności wiedeń-
skiej na cześć niemieckiego ministra,
w których brali udział zwolennicy rzą
du z obozu austriackiego „Frontu oj-
czyźnianego” stanowią dowód, że ser
deczne stosunki przywrócone zostały
nie tylko pomiędzy rządami, ale rów
nież między rodakami niemieckimi”.
 

„Front ludowy” we Francji
w przededniu nowego ataku

Pogłoski o bloku socjal-komunistycznym
PARYŻ (PAT). Zapowiedziana

debata nad interpelacją b. premiera
Flandina w sprawie polityki finanso-
wo - gospodarczej rządu budzi duże
zainteresowanie w słerach parlamen-
tarnych.

kuluarach Izby deputowanych
nie przypuszczają wprawdzie, aby w |
czasie dyskusji rząd mógł napotkać
na jakiekolwkiek trudności ze strony
popierającej go większości. Debata
oczekiwana jest ze szczególnym za-
ciekawieniem ze względu na to, że
premier Blum przy tej sposobności
ma udzielić bliższych wyjaśnień na
temat zapowiedzianej przez niego
„pauzy”, Prawe skrzydło większości
rządowej, t. j. radykałowie i unia so-
cjalistyczno - republikańska zaczy-
nają przejawiać pewne zaniepokoje-
nie z powodu stwierdzenia przez
premiera w przemówieniu w St. Na-
zaires, że pierwsza część programu
Frontu ludowego została już urze-
czywistniona i po „pauzie“ rząd
przystąpi do realizacji dalszych eta-
pów.

W związku z tym niektóre osobi-
stości, należące do prawego skrzydła
partii radykalnej, a m. in. b. sekre-
tarz generalnej partii Milhaud zaczy-
kańskiej, domagającej się zwołania
nadzwyczajnego kongresu partii ce-
lem rozważenia drugiej części pro-
gramu Frontu ludowego, która po-
dobno ma być ogłoszona w czasie
Zielonych Świąt na kongresie partii
socjalistycznej S.F.LO0. Sprawa ta
będzie przedmiotem obrad parlamen-
tarnej śrupy radykałów.
Znamienne światło ma sytuację

rzuca stanowczy ton uchwały prezy-
dium unii socjalistyczno + republi-
kańskiej, domagając się zwołania
konferencji ugrupowań Frontu ludo-
wego celem wspólnego rozważenia
całokształtu problemów, związanych
z dalszym etapem programu rządu i
planowanych reform.
Uchwała ta zaznacza równocześ-

nie w zupełnie wyraźny sposób, że
„żaden nowy prośram nie może być
opracowany nawet przez rząd bez
normalnej i prawomocnej decyzji

pLiarai

rają nowy okres w polityce europej-
skiej. Charakterystyczną jego cechą
będzie odradzanie się antagon'zmu

angielsko - niemieckiego oraz wy-
twarzanie się nowego kierunku eks-  ansji polityczno-gospodarcze, Trz<

siej Rzeszy.
Nie może to pozostać bez wpływu

na stanowisko oraz politykę Niemiec
w środkowej i wschodniej Europie.

 

wszystkich organizacyj, należących
do Frontu ludowego”, gdyż przedsta-
wienie programu przez jedno tylko
z ugrupowań mogłoby grozić poważ-
nymi rozdźwiękami. :
Zarówno ta rezolucja unii socjali-

styczno - republikańskiej, jak i wy-
znaczone na dziś zebranie grupy ra-
dykalnej, zdają się świadczyć, iż po
„pauzie” rząd zamierza istotnie wy-
stąpić z programem dalszych ° ге-
form, co czyniłoby koniecznym osią-
śnięcie nowego porozumienia pomię-
dzy grupami, wchodzącymi w skład
większości parlamentarnej.
Z drugiej strony zaslusuje na uwa-

$ę powtarzająca się od dłuższego
czasu na łamach prasy prawicowej
pogłoska na temat połączenia się
partii socjalistycznej i komunistycz-
nej. Pogłoska ta przyjmowana jest z
pewną nieufnością w sferach parla-
mentarnych.
—

Król Belgii wyjechał
° 00 Sztokholmu
BRUKSELA (PAT). Król Belgów

 

opuścił Brukselę, udając się do Sztok
holmu. Król Leopold 3-ci weźmie u-
dział w iach 60 rocznicy
urodzin swego teścia, księcia Karola
szwedzkieg”

%

 

Tad. Bielecki w „Kurierze Poznad-
skim”.
„Na zjeździe ujawniła się mocna. po-

stawa walki i poświęcenia dla sprawy
narodowej. Mieliśmy przed sobą ludzi
którzy o głodzie i chłodzie nieraz prowa
dzą niezmordowaną walkę o narodow
charakter państwa i nie cołają się prze
największymi ofiarami...

jazd wykazał całkowitą jednomyśl-
ność, ani jeden zgrzyt nie zepsuł mocne-
go tonu, jaki się w czasie zjazdu wybi-
jał. Jednomyślność ta — dodajmy —
nie była sztucznie narzucona przęz wła-
dze Stronnictwa, ale płynęła stąd, że w
masach wiejskich dokonał się już pro-
ces narodowego uświadomienia i jiednoli-
tego rozumienia sytuacji bieżącej Polski
oraz zadań, czekających nasz naród. Je-
dnolitość poglądów działaczy Stronnic-
twa Naródowe jo jest wyrazem  wspól-
nych podstaw ideowych i programowych,
które łączą wszystkich członków nasze-
go o5ozu'. J w
Wrażenia tej wspaniałej siły i pra-

cy naszego obozu nie zdołająosłabić
złośliwe komentarze zaskoczonych i
zawiedzionych fołksirontowców.

POLSKA ZIEMIA
W POLSKIE RĘCE

Ponieważ nasz wczorajszy artykuł
wstępny uległ konfiskacie, przeto w

szonej ostatnio przez kilka ze-
brań lwowskich sprawie obrony pol-
skości 'w Małopolsce Wschodniej
przytaczamy kilka ustępów z arty-
kutu „Czasu“. Dziennik konserwa-
tywny występuje przeciw  forsowa-
niu reformy rolnej na tych ziemiach.

„Ziemia polska przechodzi w ręce u-
kraińskie — stwierdzają uchwalone we
Lwowie rezolucje. Inaczej być nie możz,
jeśli większa własność jest w drodze par-
celacji lilkwidowana, Większa własność
jest bowiem polska, a nabywcamiK.
kraińscy chłopi. Złudzeniem (?) i
czywiście, by można było
dzielnic posprowadzać kolon'stów pol.
skich, by ich na rozparcelowanych grun-
tach osadzić. Złudzeniem dlatego, że wy-
woła to taką reakcję (!) ze strony ukra*
ińskich chłopów, iż pomimo jak naidalej
idącej opieki ze strony władz admini-
stracyjnych j policji. koloniści ci й@
tam nie utrzymają (!). Ten stan rzeczy
może się nam wydawać nienormalny,mo-
żemy nad nim ubolewać, ale nie pot:
my mu zaradzić”.

Nie można pozwolić, by taki ni-
czym nieuzasadniony defetyzm sze-
rzył się na łamach polskiego dzien-
nika, Byłoby bardzo źle z naszą wła-
dzą na Ziemi Czerwieńskiej, gdybyś-
my tam nie mieli już sił na przepro-
wadzenie kolonizacji polskiej. Stra-
szenie terorem ruskim dla uratowa*
nia stanu posiadania ziemian jest me*
todą szkodliwą i niemoralną.
Jednak w jednym „Czas” ma rację:

Należy uniemożliwić dalsze przecho-
dzenie parcelowanej ziemi polskiej
w 72 procentach w ręce ruskie, jak
to obecnie ma miejsce. Jeśli nie ma
dzisiaj nabywców polskich, to trzeba
przywrócić w Małopolsce Wschod-
niej taki stan bezpieczeństwa i
władztwa polskiego, by Polak przy-
bywający z zachodu poczuł się tam u
siebie w domu. e
„Obowiązkiem rządu — pisze „Mały

Dziennik" — jest bezwzględne wzięcie
ludności polskiej w opiekę, Stojąc _na
stanowisku katolik, pragniemy z Ru-
sinami spokojnego i zgodnego gore
ale to, co się teraz dzieje na wsch: a
rubieży Rzeczypospolitej, zaczyna przy-
bierać formy planowego tępienia pol-
skości. Tego nie można tolerować j całe
polskie społeczeństwo jest pod tym
względem zgodne”.

ak, jest zgodne. Ale dlaczego ten
postulat „całego polskiego społe-
czeństwa” nie jest realizowany?
dlaczego z 300 tys. rozparcelowa-
nych hektarów tylko 80.000 hekta-
rów dostało się w ręce polskie, jak
to onegdaj stwierdził w Sejmie sa-
nacyjny poseł Zaklika?

Dlaczego? Dlaczego?

„NIE BAWMY SIĘ
W CIUCIUBABKĘ“

O charaktrze nowo tworzącego się
obozu pisze p. Mackiewicz w „Sło*
wie”: !

„Nie bawmy się w ciuciubabkę, prze-
cież wszyscy wiemy, że płk, Koc tworzy
obóz rządowy ,że wstępują do niego ele-
menty rządowe, powiedzmy sobie nawet,
że wyłącznie elementy rządowe, że roz=
iętość niezależności politycznej
tórzy wstepują. zamyka się

„Rodziną Policyjną” a redakcją „Kurie-
ra Porannego”.

c
z_ innych

   



 

Eageniūsa O'Heill, Kauroai nagrody МоМе
W. dniu dzisiejszym TeatrMiej- | wzbogacił miczem jego techniki pi-

ski na Pohulance występuje z pre- | sarskiej rok 1914, spędzony na uni-

mierą sztuki „Anna Christie”, pióra|wersytecie w Harvard. Drogi nie-

Eugeniusza O'Neilla, laureata na- zbadane jego talentu zmusiły go
grody Nobla. Autor, piewcawielkich |jednalk do wyłącznego wypowiada-
aiczuć i namiętności i prostych prze-| nia się na scenie. Tak w ciągu pół-

żyć najzwykłejszych ludzi, mało jest tora rolku powstało 11 sztuk jedno-
u nas znany. Dzisiejsza premiera bę- | aktowych i 2 sztuki dłuższe. Równo-
dzie zarazem debiutem O'Neilla cześnie O'Neill uczył się z takim za-
przed wileńską publicznością. Temu|pałem, z jakim poprzednio nic. nie
to, talk mało u nas znanemu a wiel- robił. Języka niemieckiego na przy-
kiemu autorowi poświęca głębokie kład nauczył się zupełnie sam, czy-
studium we francuskiej „Revue de tając sztuki Wedekinda.
Paris' Maurycy Lanoire. | Tymczasem przeznaczenie spra-

O'Neill — pisze Lanoire —nie wiło, że równocześnie w Stanach
pisał nigdy po to, aby się podobać Zjednoczonych zaczęły powstawać
publiczności lub żeby tworzyć pięk-| jedyne sceny, na których mógł za-
no. Urodzony autor dramatyczny, błysnąć talent O'Neilla. Wielka woj-
ożywiony przez gwałtowną potrze- na, osłabiając Europę, a czyniąc ze
bę opowiadania wszystkiego, co go| Stanów Zjednoczonych arbitra jej
w życiu spotkało, nie przestanie on! losów, wyzwoliła teatr amerykański
nigdy, w każdym rodzaju literatury,|z pod jej cudzoziemskiej opieki.Hra-
szukać nowych sposobów dla przed-|bia Monte-Christo musiał usunąć cię
stawiania swych wrażeń i uczuć w|w zapomnienie. Nowy teatr, stwo-
sposžb najbardziej sugestywny, naj-
bardziej kompletny. asnei życie
dla O'Neilla jest nieprzebraną ko-
palnią tematów wszelkiego rodzaju;
jest ono rzeczywiście barwne i nie-
zwykłe 3

Eugeniusz O'Neill! urodził się w
r. 1888, nie ma więc ie' jeszcze
lat piędziesięciu. Pochodzenia ir-
łandzkieso, tak w charakterze jak i;
wyglądzie posiada wiele cech irlandz
ikich, choć rodzina jego od paru po-
koleń wyemigrowała do Stanów Zje-
dnoczonych. Ojciec dzisiejszego lau-
reata naśrody Nobla był aktorem i
dyrektorem trupy teatralnej w epo-
<e, śdy teatr wędrowny przedsta-
wiał majwiększą przyjemność dla
amerykańskiej publiczności . Pu-
bliczność ta miała swoich fawory-
tów, swoje gwiazdy, których powro-
tu żądała po wielokroć w tych sa-
mych ulubionych rolach bohater-
kich z sentymentalnych melodra-
matów. Niewolnik takiej właśnie
swojej popularności, stary O'Neill
przez większą część swego życia
grał rolę hrabiego Monte-Christo
„przed milionami widzów. Eugeniusz
O'Neill wychował się za kulisami,
wśród  relkwizytów teatralnych i
znienawidził teatr do tego stopnia,
że nie może obeanie zdobyć się na
otwarcie jego drzwi nawet dla o-
bejrzenia którejś ze swych własnych
sztuk. Ten wstręt dla malowanych
drzew i gwiazd, fałszywych bród,
tricków sakas dk przyczynił
się może najwięcej do widocznej w
sztukach O'Neila dążności do odno-
wienia środków ekspresji drama-
tycznej, do oryginalności tematui
budowy utworów. й

Młodzież amerykańska, jak wia-
domo, łubi odnawiać w życiu ma-
Townicze awantury, w jałkiei obfitu-
je stara literatura hiszpańska.
O'Neil, po roku niezbyt szczęśliwe-
śo „nowicjatu”* na uniwersytecie w
Princetown, rzucił się w świat ame-
rńikański, probując złego i dobrego
losu. Przyłączył się więc do wypra-
wy poszukiwaczy złota w góry Hon-
duras, gdzie jednak znalazł tylko
śmiertelną prawie chorobę: malarię.
Udał się następnie jako sekretarz w
wielkie tournće artystyczne trupy
teatralnej. Żeglował po morzach,
jako zwyczajny majtek. Był w Ar-
gentynie pracownikiem elektrowni,
tragarzem, urzędnikiem w fabryce
maszyn Singera, dozorcą na statku,
przewożącym bydło z Buenos-Aires
doAfryki Południowej. Przeżył о-
%res prawdziwej nędzy w Buenos,
obracając się wśród najgorszych mę-
tów społecznych. W międzyczasie
zdążył się ażenić, zostać ojcem i roz-
wieść się. ;

Był to wtedy wysoki młody czło-
wiek, chudy i zapalczywy, z czarny-
mi oczami, drwiącym uśmiechem, o
tej imlandzkiej namiętności, która
drwi z życia, uwielbiając je zara-
zem. Lubił pić i nad kieliszkiem u-
kładać wierszyki, pełne tęsknoty i
nastroju; był to wtedy jedyny ob-
jaw jego niezwykłego talentu. O'ciec
nie iał się nim wcale zajmować,
ujrzał go jednak kiedyś w opłaka-.|
nych warunkach i pozwolił mu ko-
rzystać z części majątku Monte-|
Christa, dając mu małą rolkę w
swej trupie. O'Neill od Monte Chri-
sta przeszedł wkrótce do dzienni-'
fkarstwa prowincjonalnego, lata zaś,
1912—1913 spędził, ciężko chory, w
sanatorium.
W tej też epoce zaczął pisać.

pierwsze sztuki sceniczne, nie trosz-  

rzony| przez siły i ducha młodości,
miał sprawić w tej dziedzinie praw-
dziwą, rewolucję. oto w r. 1917
powstały dwie wielkie kiompanie:
nowych autorów i artystów, -praw-
dziwie! niezależnych „The Teater
Guild“ i „The Playwrights“ Teater“.
Wyszły one z Greenivch Village, no-
wojorskiego Miontmartre'u. Jednym
z najpierwszych autorów tych te-
atrów był Eugeniusz O' Neill zade-
biutował na scenie sztuką „Boand
East for Cardiff“. Po dużem powo-
dzeniu, jakie spotkało pierwszą
sztukę, posypały się obficie dalsze,
wszystkie realistyczne, nawet natu-
ralistyczne, pełne sentymentu i praw
dziwej poezji. Już w nich był O' Neill
wiernym uczniem ekspresjonizmu,
Iktórego modę stworzył współczesny
teatr niemiecki. Najważniejszymi z
tego pierwszego okresu twórczości
O'Neilla są dwie sztuki: „Kapitan
Jones* i „Kosmata małpa”, pierw-
sza wcielenie ekspresjonizmu, _dru-
$а — realizmu poetyckiego. „Kapi-
tan Jones“ przedstawia dyktatora
murzyńskiego, zagnanego przez re-
wolucję do dziewiczych lasów, przez
przejście których pragnie on do-
trzeć do morza i odpłynąć. Ale nie
zna Jones tajemniczej potęgi pusz-
czy dziewiczej, jej nastroju, halucy-
nacyj, na które jest wydany chory
zabłąkany człowiek. Każde jego po-
ruszenie ściga odgłos tam-tamu: bo
pościg murzyński idzie za nim trop
w trop. Nastrój koszmaru, który!
otacza śmierć Jonesa, działa niesły-
chanie, choć metoda przedstawienia
jest nieco filmiowa.

Bohaterem  „Kosmatej  malpy“
jest lank, palacz na wielkim okrę-
cie, nie inteliegntny, o herkulesowej

 

Z posiedzeni
Posiedzenie Rady Miejskiej z d.

25 b. m. skończyło się, jak to już
wczoraj donosiliśmy, przyjęciem pre
liminarza budżetowego m. Wilna na
r. 1937-8 w brzmieniu komisji finan-
sowo - gospodarczej Zarządu Miej-
skiego io godz. 2 m. 15 w'nocy.

Przed przystąpieniem do budżetu
odbyła się dyskusja nad wnioskiem
w sprawie podatku specjalnego od
uposażeń pracowników miejskich.
Ze względu na ciężkie położenie ma-
terialne urzędników miejskich Ma-
gistrat wniósł o zwrócenie tego po-
datku pracownikom miejskim w po-
staci bezterminowej pożyczki. Wnio-
sek Magistratu uchwalono.

Obrady nad budżetem rozpoczął
p. prezydent Maleszewski, przedsta-
wiając w skrócie preliminarz nowe-
go budżetu. W, przemówieniu swo-
jem prelegent podkreśla, iż w po-
równaniu z latami ubiegłemi w no-
wym budżecie miejskim daje się od-
czuć pewną poprawę. Według słów
prezydenta dorobek miasta stopnio-
wo się zwiększa. W roku bież. od-
dany zostanie do użytku powszech-
nego nowy Ośrodek Zdrowia przy
ul. Kijowskiej. Zarząd Miejski do-
kłada wszelkich starań, by przecięt-
ny obywatel odczuł ulgę w korzy-.
staniu z energii elektrycznej, wodo-
ciągów i kanalizacji. Bardzo jednak
jeszcze mizernie przedstawia się bud.
żet nadzwyczajny, iktóry jest wła-
ściwie  odźwierciadleniem planów
inwestycyjnych. Sprawę tę kompli-
kuje Fundusz Pracy, zasila'ący in- cząc się jednak wcale 0 ich wysta-|

wienie. Pisał, aby zrzucić z siebie|
westycje miasta nie planowo i nie
regularnie, Do inwestycyj aktual-

sile, który identyfikuje się z obsłu-
$iwaną przez siebie maszyną. „Na-
leżę do niej, jestem niąl“ powiada
ze zwierzęcem zadowoleniem Tank,
i jest szczęśliwy. Harmonia ta zła-
mana zostaje przez przypadkowe
spotkanie. Śliczna i młoda pasażer-

| ka; stątku, na widok lanka, wykrzy-
ikuje „Kosmata małpa!'. Słowa te i
widoczny _przestrach dziewczyny
poniżają lanka we własnych o-
czach, traci on szacunek do siebie,
szczęście posiadane. Za bunt wtrą-
cony do więzienia, przez kiolegow-
socjalistów uznany zostaje za: pro-
wokatora i odepchnięty, od nich.
Znajduje dopiero przyjaciela w praw.
dziwej „Kosmatej malpie“ — olbrzy-
mim gorylu z logrodu zoologicznego,
|który nie rozumie go lepiej niż lu-
dzie i zabija go.

Życie wiejskie było zaraz po ży-
ciu marynarzy jednem z najpierw-
szych źródeł natchnień O'Neilla.
Farmer amerykański, którego
O'Neill maluje, jest przywiązany do
swej ziemi fanatycznie, aż do sza-
leństwa, nawet do zbrodni. Po życiu
wiejskiem przyszła kolej ma życie
murzynów, z którego temat zaczerp-
nat O'Neill do niezwykłej swej sztu-
Iki „All Gods child got wings“
(„Wszystkie dzieci boże mają skrzy-
dia“). Czwarta wreszcie kategoria
twórczości O'Neilla, to sztuki, w
|których sugestie atmosfery i środo-
wiska sią słabe, dominujące zaś się
stają przeżycia psychiczne. Tu na-
leży przedewszystkiem wymienić:
„Diff'rent* („Nie tak, jak inni') i
„The First Man“ („Pierwszy czło-
wiek”) o bogactwie autobiograficz-
|nych szczegółów, z silnie zaznaczo-
nym pierwiastkiem religinym
(O'Neill jest gorąco wierzącym  ka-
tolikiem).

Około r. 1925 w twórczości
O'Neilla zaczyna się mowy. okres
szulkania przeznaczeń człowieka, ta-
jemnic bytu, uczuć i rozumu. Tak
np. w sztuce „Strange' rozpatruje
O'Neill problem, czy dziecko, iktė-
rego ojciec nawet urodzeniem się 60
nie zainteresował, powinno należeć
do ojca, czy do obcego zupełnie
człowieka, który dziecko to z mito-
ścią i oddaniem wychowuje.
Genialny pisarz, głęboki i mądry,

wzniósł teatr amerykański na nie-
znane dotychczas wyżyny. Życie
amerykańskie, obce nam zupełnie
żyje w jego sztukach © zwykłych
ludziach najczęściej: marynarzach,
farmerach, murzynach. Znajdujemy
w nich siłę, ukojenie, prawdę i pięk-
no. Rozdaje je O'Neill pełnemi rę-
kami. `

J. Е.

a Rady
jremontem ratusza jest doprowadze-
nie otaczających budynków do nale-
„žytešo wyglądu. Jako ważną pozy-
jeję budżetu nadzwyczajnego podaje
prelegent w dalszym <ciągu budowę
nowych gmachów szkolnych. Zarząd

Miejski stawia sobie za szczytne za-
|danie wybudować co roku jeden
| gmach szkolny. W roku bież. stanąć
ma przy ul. Beliny kosztem 350.000
zł, nowy budynek, w którym mieścić
się mają dwie szkoły siedmioklaso-|
we. W konkluzji p. prezydentMa-|
leszewski zaznacza, iż w swoichza- |
mierzeniach miasto nie powinno №
czyć na ofiary i dotacje, lecz przede-
wszystkiem na siły własne, z tego
więc względu miasto winno pro-|
= bardzo oszcz | go

©. !

Z;kolei przemawia radny) dr. Wy-|
stouch, który omawia niektóre po-,
zycje budżetu, szczególną uwaśę
kładąc na budżet nadzwyczajny
miasta. ; |

W imieniu Koła Narodowego prze
mawia ławnik dr. Z. Fedorowicz,
który nazywa obecny budżet wege-
tacyjnym i konsumcyjnym. Wegeta-
cyjnym dlatego, że miasto zostało
pozbawione przez czynniki rządowe
wielu pozycyj dochodowych, a po-
nadto nałożono nań dużo obowiąz-,
ków, z których wielu miasto nie
może sprostać ze względu na brak
odpowiednich funduszów. Jedną z

| większych pozycyj dochodowych
„budżetu stanowią przedsiębiorstwa
|miejskie takie jak elektrownia i wo-
dociągi, co jest zjawiskiem w dużej

  
 

ten ciężar różnorodnych doświad- nych należy remont ratusza, którymierze niezdrowem. Obarczeni wy-
czeń, których mu dostarczyła
bujna młodość.
wrażenia, uczucia, układały
wprost bezwiednie w dialogi. Był
czystej krwi samoukiem, gdyż nie|

„jego zostanie prawdopodobnie ukończo- |datkami ma utrzymanie
Jego wspomnienia, ny w jesieni. Nie zostanie jednak miejskich i opiekę społeczną, na

się jeszcze oódany do użytku ze wzglę- zeuropeizowanie naszego miasta. nie
du na brak urządzeń wewnętrznych.
Również ważną kwestją związaną z

instytucji

| mamy zupełnie środków. Nie jest to
zarzut pod adresem Zarządu Miej-.

 

Niemiecka ocena

„Trdgizmu losów Polski“
Jędrzeja Giertycha

W niemieckim wydawnictwie
„Jahrbiiher fiir Geschichte: Osteu-
ropas' ukazała się, napisana przez
p. Artura Wlagnera z Wrocławia, re-
cenzja książki J. Giertycha „Tra-
gizm losėw Polski“.

Recenzja, co zresztą jest w niej,
jakonapisanejprzez Niemca, zrozu-
miałe, protestuje stanowczo prze-
ciwko włączeniu Prus i ich polityki
do trójkąta: żydostwo — masoneria
—Prusy, jako zespołu sił, które spo
wodowały tragizm losów Polski. |
Staje również w obronie tych, ata-
kowanych przez p. Giertycha, czyn-
ników w społeczeństwie polskim;|
które w czasie więlkiei wojny sta-|
rały się związać losy Polski z obo-
zem Niemiec i państw centralnych.

Recenzja brzmi, jak następuje:
„Zaraz na początku trzeba

stwierdzić, że autor jest publicystą i
politykiem i że książka nie posiada
charakteru naukowego. Jeżeli jed-
nak jest tu omawiana, to dzieje się
to z tego powodu, że autor reprezen
tuje pogląd historyczny i pogląd na
świat, który w duchu piśmiennictwa
narodowo - demokratycznych kół
politycznych i naukowych i w opar-
ciu o to piśmiennictwo, zmierza do,

 

dami i masonerią za tragiczne losy;
Polski w ciągu ostatnich 250 lat.
Również i w odniesieniu do roli i
znaczenia wielkiego polskiego mar-
szałka, historia nigdy punktu widze-
nia Giertycha nie podzieli.

(Dalej następuje obszerne stresz-
czenie niektórych wywodów. p. Gier-
tycha w tej części książki, której
konfiskata nie została jeszcze! uchy-
Ilona).

Wobec tego rodzaju dyskrymina-
cyj, trudno się dziwić, że „Tragizm
losów Polski“, w parę tygodni po
ukazaniu się, został w Polsce skon-
fiskowany.

Na zakończenie trzeba jednaik
stwierdzić, że książka Giertycha,
pomimo wielu błędnych  osądėw,
oraz jednostronnego politycznego i
klerykalno* - rzymskiego charakteru
mie jest całkiem bez wartości, gdyż
w sposób nowy oświetla szczególnie
dla Polski ważne i aktualne zagad-
nienie żydostwa i masonerii, zarów-
no jak niebezpieczeństwa komuni-
stycznego, oraz zwróciła uwagę czy-
telników na te rozsadzające wszel-
ki ład czynniki”

Rzecz ciekawa, że recenzja dość
izji polskiej historiozofii _ konsekwentnie popełnia pewne nie-mоаооан ооы

stara sie obaliė  „legendę“ Piłsud- siech i Niemczech“ wzgl. niemczyž-

skiego. Myśl przewodnia książki
jest następująca: Żydzi masoneria i
Prusy-—Niemcy, są winowajcami u-|
padku Rzeczypospolitej przedroz-|
biorowej, są sprawcami tragizmu lo-|
sów Polsiki w XIX wieku i są źród-|
łem sprzecznej z polskim interesem
narodowym polityki Piłsudskiego.
Odbudowanie Polski i ukształtowa-
nie je“ granic jest zasługą Narodo-
wych Demokratów, którzy wraz ze
swym wodzem, Romanem Dmow-
skim ukształtowali losy. Polski i rów
miełż, i w przyszłości są w stanie na-
ród polski przed żydowsko - bolsze-
wickim _niebezpieczeństwem  ura-
tować.

Jeżeli możemy się z  autorem|
tylko solidaryzować, gdy chodzi o
mniemanie, że Żydzi i wolnomularze
byli zawsze w. historii narodów i
państw podpalaczami rewolucyj i
wojen i elementem, stale rozkłada-
jącym rasowe i narodowe siły, oraz|
że badainiu tych problemów dotych-
czas zamało poświęcono uwagi, —
to musimy się przeciwstawić _iden-
tyfikowaniu protestantyzmu, Prus i
niemczyzny z žydostwem i maso-
nerią, oraz czynieniu Prus i Nie-
miec współodpowiedzialnymi z Ży-

Miejskiej
skiego, lecz raczej konstatowanie
przykrych faktów.

(W, nowym budżecie miasta widzi
jednak dr. Z. Fedorowicz dużą za-
letę. Oto gest nią zrównoważenie

lżetu. Przemówienie swe dr. Z.
Fedorowicz kończy wnioskiem skre-
ślenia: z budżetu paragrafu 37, doty
czącego pozycji rozchodowej w kwo
= 70.000 zł. na szkolnictwo żydow-
skie.

Następny mówca, radny Luboń-
ski, nastrojony bardzo optymistycz-
nie nie chce się pogodzić z określe-
niem budżetu miasta jako wegeta-
cyjnego, szeroko omawiając przed-
siębiorstwa miejskie. W końcu za-
znacza, iż miasto nasze w porówna”|
niu z innemi miastami jest przez
rząd bardzo upośledzone.

Z następnych przemówień do
cidkawszych należy przemówienie
radnego Glińskiego, który -powołu-
jąc się na materjały Wydziały Szkol-
nego, podkreśla fakty obniżenia się
poziomu moralności w szkołach
powszechnych. Mówca podkreśla,
że część nauczycielstwa nie stoi na
wysokości zadania, gdyż wprowadza
do szkoły tendencje, będące w.
sprzeczności z kierunkiem  religij-
nym w wychowaniu, któremu hołdu-
je całe społeczeństwo.

Długie przemówienia wygłaszają|
następnie radni żydzi: dr. Wygodzki
i adw. Czernichow. Obaj radni wy-
stępując w obronie rzekomo po-
krzywdzonej ludności żydowskiej
odbiegają. od tematu, omawiając,
kwestje polityczne, nic wspólnego|
nie mające z budżetem miasta. Ton|
ich przemówień napastliwy i drażnią
cy, pogróżki pod adresem narodow-  ców i Polski wogóle wypowiadane,
skłoniły do interwencji prezydenta
dr. Maleszewskiego, który polecił |
mówcom trzymać się tematu. Dr. Z.

nie, choć p. Giertych tylko Prusy i
politykę pruską, a nie Niemcy i na-
ród niemiecki oskarżał o ścisłe
związki z masonerią i żydostwem.
Inna, również bardzo charaktery-
styczna nieścisłość znalazła się w
części recenzji, której ze względu
na niewyjaśnioną sprawę, konfiska-
ty pewnych rozdziałów książki, nie

| mogliśmy tu przytoczyć.

Stronnictwo Narodowe

NOWA WILEJKA.

Dnia 28.IL 37 r. w Nowej Wilejce
| odbędzie się Zgromadzenie Publicz-
ne, organizowane przez Stronnictwo
Narodowe w sali Domu Parafialnego
przy Kościele.

Referat na temat „O ZJEDNO-
CZENIE SIŁ NARODU*, wygłosń
Edward Zienkiewicz.

Początek o godz. 18 (6-ej po poł.)

Wstęp wolny.

Młodz. Wszechrolska
Związek Akademicki U. S. B.
Zarząd M. W. zawiadamia, że Se-

kretariat jest czynny codziennie od
godz. 12 do 13.30 i od 19 do 20.

Humor

NAWRÓT DO BIBLIL
-— Czy wiesz, że bolszewicy wrócźli о-

becnie do biblijnych imion?

— Czyż być może?
— A tak.. Zarzucili swe idiotycame

imiona: Październik, Rewolucja, Prole-

tariusz i wrócili do biblijnych: Stalia nazy-
wa Trockiego — Judaszem, Trocki Stałina

— Kainem.
„Szarża.

STARA HISTORIA. ы
Jakaś pani żąda, by ją wpuszczono do

dyrektora. ”

Wožny: — To niemožliwe, proszę pani.

— Ależ ja jestem jego żoną.

-— Ee, proszę pani, stara historia.
Wszystkie panie tak mówią.

„Szarża”,

Fedorowicz w grzecznem, ale sta-
nowczem przemówieniu dał później
mówcom (żydom należytą odprawę.

Po przemówieniach kilkunastu
radnych głównie nad sprawą kredy-
tu na prywatne szkolnictwo żydow-
skie i stosunków w szkołach po-
wszechnych debatę zakończono.

Wi głosowaniu odrzucono wszyst-
kie poprawki do budżetu, m. in. po-
prawikę Narod. Koła Radnych o wy-
asygnowanie 5.000 zł, na wpisy dl
niezamożnych studentów U. S. B.

Na wniosek dr. Z. Fedorowicza
głosowanie podzielono na dwie czę-
ści: jeddną — całość budżetu, dru-
— zasiłki na szkolnictwo żyklow-

ie.
W głosowaniu cały budżet (bez

zasiłków dla żydów) przeszedł jed-
nogłośnie, zasiłki zaś dla żydów gło-
sami żydów i Bloku Gospodarczego
przeciw głosom Koła Ne”

e



 

 

5 dzień głodówki inwalidów
Zasłabnięcie 4 głodujących

Głodówka protestacyjna grupy in-|
walidów wojennych trwa w dalszym
ciągu. Wczoraj, skutkiem wycień-
czenia, 4 inwalidów zasłabło. We-
zwane pogotowie ratunkowe, po:
udzieleniu doraźnej pomocy, zamie-

Obchód „Kaziukowy”
Tegoroczny obchód  „Kaziuko-

wy; — przy zachowaniu
rakteru regionalnego — będzie spe-
cjalnie starannie opracowany; pod
względem artystycznym. W. barw-
mym pochodzie „Przesilenie zimy z |

jego cha-|będzie staraniem Związku — Ргора-

rzało zasłalbniętych przewieźć do
szpitala, lecz ci nie zgodzili się, Gło-
duiący inwalidzi wczoraj wystoso-
wali do p. premiera gen. Składkow-
skiego depeszę, w której proszą o
uwzględnienie ich żądań. (h)

W. związku z systematyczną akcją|
studentów chrześcijan,
do uzyskania rozporządzenia 0 osob-
nych miejscach ala żydów, ci ostatni
zwrócili się do Rektora U.S.B.,prof. |
Staniewicza, z obszernym memoria-|
łem protestacyjnym.

W memoriale tym studenci żydzi
piszą, że nie ma wprawdzie ghetia
iormalnego na uniwersytecie, ale jest
faktyczne. Na ten stan rzeczy nie
chcą się oni zgodzić i dlatego ogła-
szają bojkot ćwiczeń, seminariów
it p. zajęć praktycznych do czasu
przywrócenia stanu z lat ubiegłych.

|(Dominikańska 13) zorganizowany

|gandy Turystycznej „Wieczór Ka-
| ziwkowy”* — rewia lokalnego humo-
| ru.

zmierzającą |.

|
Bogata, artystyczna oprawa pod-|

wiosną” wezmą udział stylizowane | kreśli to, co jest sercem „Kaziuków”
kukły i wozy z sercami kaziukowy | — ruchliwy kiermasz na placu Mar-|
mi — pracy grupy absolwentów
Wydz. Sztuk Pięknych U. S .B. Cho-|
rągiewki o motywach ludowych, któ|
rymi przystrojone będą sklepy i stra|
śany — zaprojektowali również mło|
dzi malarze. Podczas pochodu w mo.
mencie wyzwolenia wiosny odśpie-
wany zostanie hymn układu mu-
zycznego Tadeusza Szeligowskiego. |
Odgodz. 11 do 20 bez przerwy

odbywać się będą na placu Marszał- |
ka Piłsudskiego pokazy, regionalne,
inscenizacje, popisy chórów i kapel.

| szałka Piisudskiego.

| „pamiątka z Wilna”.

*

Od paru dni przechodnie groma-|
dzą się przed. jednym z wystawo- |
wych okien Domu P, - H. B-ci Jabł-
kowskich, w którym wystawione są|
eksponaty nagrodzone na konkursie

Duże zainteresowanie obudził)
konkurs wśród kupców i drobnych|
handlarzy, |

 
którzy licznie zgłaszają|

się do Związku Fropagandy Tury-|

|na wydziałach: matematyczno-przy-

ŻYDZI STRACĄ ROK.
Uchwała ta mocno się odbije na

postępach naukowych żydów, gdyż

rodniczym, lekarskim, na studiach
farmaceutycznym i rolniczym opusz-
czenie trzech kolejnych dni w pra-
cowni, powoduje skreślenie z listy
pracujących, stratę trymestru, a w
konsekwencji i całego roku.

To też, sądząc z ostatniego posu-
nięcia, żydzi są zdecydowani na
utratę roku nauki, Chcieliby: jednak
i Polaków na to samo narazić.

dość dawno prace u doc.Michalskie- |
skończyła. |

wszystkim słuchaczom). Na zwróco-

koleżankę.

Zydzi ogłaszają bojkot pracowni
wybryki awanturniczej żydówki na wydziale Chemii .U.S.B.

Potym nie pozwoliła wylegitymo-
wać się wožnemu, zwymyślała go,

Usiadła na miejscu, zajętym przez|a nawet usiłowała bić, w czym se-
chrześcijankę (na wydz. chemii prof.|kundowało jej kilkunastu studentów
Hłasko dawno już wyznaczył miejsca|żydów.

Na innych kursach żydzi zacho-
jną sobie uwagę, żydówka odpowie-| wywali się również prowokacyjnie,
| działa wyzwiskami, a następnie po-| zmuszając prof. prof. Kamińskiego i
biła studentkę Polkę i podrapała jej Er Wabdo

| z sali,
ich

(s)
do usunięcia

 

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? 10-ej w lokalu własnym (ul. Wielka
Najpierw pogoda pochmurna z opadami

śnieżnymi, przy lekkim mrozie. Potem w

zachodniej połowie kraju odwilż, a na

wschodzie jeszcze temperatura utrzyma się

nieco poniżej zera.

Umiarkowane wiairy zachodnie i połu-
dniowo-zachodnie. ю

Z MIASTA.
-— lluminacja bazyliki Z dniem

wczorajszymu rozpoczęto iluminację

Bazyliki wileńskiej, która będzie
rzęsiście oświetlana każdego wieczo-
ra za pomocą reilektorów, aż do

04) zebranie walne. — W porządku
aziennym sprawozdanie za rok uoier
$giy i wybor nowyca wiadz. (Obec-
ność cziomków obowiązkowa.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Ogólne zebranie czioaków

Curześcijauskieżo Łwiązku Zawod
Szewców w Wilnie odbędzie się w
poniedziałek, 1 marca 1937 r, przy
ul. Meiropolitalnej 1. Łebranie zwo-
iuje się w związku z wprowadze-

niem w życie osiatnio zawariego
ukiadu zbiorowego, podwyższające-| stycznej celem zasięgnięcia iniorma- |

ungezystošci jubileusžowych i „Ка-

 

O godz. 17-ej w świetlicy Poczto- | : :
|cyj w sprawie sprzedaży nagrodzo-|

wego Przysposobienia Wojskowego nych prac.

 

Płn melioracji w pow. brasławskim |
BRASŁAW. Referat melioracyj- i bagien. W tym celu przewidziane|

ny w starostwie brasławskim opra-jest wykonanie 28 km. rowów, któ-,
cowuje obecnie plany i projekty me- rych wykop będzie wynosił 103.590
lioracji poszczególnych  objektėw w m*, Dno rowów wpłotkowane zosta-
pow. brasławskim na rok 1937-8, w| nie na długości 14,7 km. Poza tym|
którym to okresie ma być osuszony |skarpy rowów wzmocnione zostaną
obszar 907 ha gruntów podmokłych| darniną na przestrzeni 78,680 m2,

 

GŁOSY CZYTELNIKOW

, Bezrobocie a Fundusz Pracy
Grupa bezrobotnych (30 podpisów

na oryginale) złożyła w naszej Re-

dakcji pismo następujące:

Pamiętamy wszyscy szeroko roz-
brzmiewające hasła, zwrócone do
społeczeństwa w sprawie składania
datków na rzecz bezrobotnych.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wia-_
domość o utworzeniu się Komitetu
Obywatelskiego Pomocy Zimowej.

Zdawaliśmy sobie' sprawę,

Komitet sprawy bezrobocia nie roz-,
wiąże, nie wątpiliśmy jednak w to,'
że utworzony kiomitet ułatwi prze-
trwanie nam najcięższego okresu —
zimy. Co się okazało?

te zmniejszono, zaś w lutym żyw-|
ność już wcale nie jest wydawana. |

Wytworzył się stan, że bezrdbot-'
że ny zamiast jednego pozyskał w roku.

Teatr i muzyka | |
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj odis

o godz. 8.15 wiecz. nowa premiera sezonu

czteroaktowa sztuka „Anna Christie" i zna-
komitego amerykańskiego dramaturga Eu-
geniusza O'Neila, odznaczonego ostatnio

literacką nagrodą Nobla. Nowa premiera

teatru znalazła pieczołowite opracowanie
w reżyserii. Wł. Czengerego, który nad
przygotowaniem doskonałego utworu pra-

cuje oddawna.. Rolę tytułową wykona p. bycia w kasie teatru „Lutnia“,

Wieczorkowska, dalsze główne role odtwo-| — Teatr muzyczny „Lutnia”, Teatr ba-

rzą pp. Detkowska-Jasińska, Siezieniew- letowy Joossa przyjechał w pełnym swoim
ski i Staszewski, pozostałą obsadę tworzą: | składzie osobowym, oraz z całym aparatem
Pp. Dzwonkowski, Czapliński, Surowa, scenicznym, to też sala „Lutni” przeobraża
Utnik, Nowa oryginalna oprawa dekoracyj- | się na te kilka godzin występów Joossa w
na projektu W, Makojnika. |jakąś czarowną bajkę, Dziś program całko-

— W niedzielę na popołudniowem wicie zmieniony: 1) wielki balet pod tytu-
przedstawieniu, po cenach propagando- łem „Stolica”, 2) „Pawana“, 3) Dziś wie-
wych powtórzenie komedii W. Szekspira czór.. Strauss” i 4) „Syn marnotrawny”.

„Poskromienie złośnicy”, | Jutro dwa widowiska o g. 3.30 i 8.15 w.
— „Pan Strońć* z „Wesołej Lwowskiej | Program każdego z nich jest inny,

Fali* w Teatrze Miejskim na Pohulance,| — Występy Janiny Kulczyckiej. W po-
W poniedziałek dnia 1 marca tylko jeden niedziałek rozpoczyna występy ulubienica
raz, wystąpi z wieczorem humoru „Pan | Wilna, znakomita artystka Janina Kul-
Strońć" filar „Wesołej Lwowskiej Fali", czycka w op. Abrahama „Przygoda w
Na program wieczoru złożonego z 3 części Grand Hotelu", Roię księżnej J. Kulczycka
złożą się: humorystycana prelekcja „Plotka kreowaia w Warszawie, Lwowie i Łodzi z
o Wesołej Lwowskiej Fali", słynne mono- | nadzwyczajnem powodzeniem.

& га Kotar Studio
Polska komunistyczna przestałaby być Pol-| Piąty z kolei odczyt tego autora wyt
ską. Nowy odczyt radiowy RyszardaWragi. | głoszony zostanie dn. 27 lutego o g. 18.50

Powszechną uwagę słuchaczy radia w| P t. „Polska komunistyczna  przestałaby
Polsce zwróciły odczyty Ryszarda Wragi, być Polską".

który od początku b. r. omawia przed mi-

krofonem aktualne problemy współczesnej

rzeczywistości sowieckiej.

W. styczniu nadano przez radio na|
wszystkie rozgłośnie polskie dwa odczyty

Ryszarda Wragi, a mianowicie: „Losy milio-

na Polaków w Sowietach" i „Nowy proces
sowiecki",

 

logi „Radcy  Strońcia”, imitacje iparodie
I asis postaci Szczepcia i Tońcia o-

raz innych postaci tak dobrze znanych ra-

| dust idótom całej Polski,

„Radca Strońć* obecnie odbywa tour-|

nee po miastach Kresów Wschodnich cie-

sząc się wszędzie wielkiem powodzeniem.

Na występ poniedziałkowy „Pana Strońcia”

bilety po cenach zwyczajnych są już do na-

 

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ

OBRONY NARODOWEJ.  
W bieżącym miesiącu odbyły się rów-

nież dwa odczyty — „Rzeczywistość polska
w oczach sowieckich” oraz „Źródła akcji
przeciwsowieckiej”. |

Odczyty te ujmują zagadnienia współ-

czesne Sowietów pod kątem widzenia ak-
tualności, przy czym wyraźnie podkreślane

jest stanowisko, jakie winny zajmować naj-

szersze sfery naszego społeczeństwa wobec
wydarzeń odbywających się za wschodnią
granicą maszego kraju .

marca 1937 r. — Prenumerata

©.

Droga do tego prowadzi przez wy-
wolanie awantury i nieuchronne w
takim wypadku zamknięcie uniwer-
sytetu. p

AWANTURNICZA ŻYDÓWKA.
Dzień wczorajszy był dobitną ilu-

stracją taktyki żydowskiej. Na ćwi-
czenia chemii analitycznej, prowa-

| dzone przez doc. Michalskiego, przy*
szła m. in. niejaka Rywka Protytte-
|równa, naucz. w szkole żydowskiej,
jadnocześnie studentka chemii, która

bieżącym aż 2-ch opiekunów, któ-
rymi są Wojewódzkie Biuro Fundu-
szu Pracy i Komitet Pomocy Zimo-
wej, lecz niestety żaden z nich na-

ziukowych”':
Oświetlenie świątyni jest nadzwy-

czaj efektowne, przy czym podkreśla
jej odrestaurowany charakter, Do-
okoła katedry ustawione zostały na
różnych poziomach silne reflektory,
które oświetlają całą budowę. (m)

  
Potrawy postneM

2 płatków owsianych Kao
to pożywienie pełnowartościowe.
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prawić ciężkiej doli bezrobotnego

W. grudniu rozdano nam szczupłe nie jest w stanie, albowiem tak je- |
racje żywnościowe, w styczniu racje den, jak i drugi ogłasza brak kredy-|

tów.
Co mamy robić, dokąd należy

pójść? Interwencja nasza udygnita- |
rzy na wyższych stanowiskach wy-
wołała oświadczenie, że jesteśmy
ciężarem społeczeństwa. Jeśli tak
jest naprawdę, to z czyjej winy? Czyj
jesteśmy winni temu, że brak pracy
zmusił nas zaciągnąć się do szere-
gow bezrobotnych. Oświadczamy
stanowczo, że są wśród nas ludzi
uczciwi, chętni do pracyi zdolni, nie!
mający nigdy zatargu z prawem i
nawet ludzie, którzy swoją krwią
budowali niepodległość Polski.

Oświadczamy, że w zasadzie nie
o datki społeczeństwa nam chodzi,
ubiegamy się natomiast o uczciwą
pracę, która dałaby nam i rodzinom
naszym środki utrzymania.

Niestety, władze kwestii bezro-
bocia rozwiązać nie mogą czy nie
umieją, szeregi nasze wzrastają, sy-
tuacja nasza staje się coraz bardziej
krytyczna.

Odczuwamy na własnej skórze,
że pozostawanie nadal w ewidencji
Funduszu Pracy jest równoznaczne
powolnemu konaniu, zaś wycołanie
się z tej ewidencji grozi katastrofą|
życiową.
Czy naprawdę niema środków za-

radczych? — W to nie wierzymy.
Powołane czynniki mogą kwestię
bezrobocia rozwiązać.

Pocieszenia, które w tak pięk-
nych słowach słyszymy już od wielu
lat, nie urzeczywistniły się, dlatego
też jest nam zupełnie obojętną ogło-
szona obelenie deklaracja ideowo-
polityczna.

Trzeba sobie uświadomić, że wy-
tworzyła się w Polsce armia głodu-
jących, która wraz z rodzinami jest
o wiele liczniejsza niż to komu się
wydaje.
Żądamy pracy! Wytrzymałość na-

sza jest na wyczerpaniu.

OD ADMINISTRACJI
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJSCO-

WYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenu-

meraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO”, będziemy zmuszeni

BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłkę pisma z dniem i-go

miesięczna wynosi zł. 2 gr. 50.

 

| — Wilnianie poznajcie Wilno,
Najbližsza _ niedzielna wycieczka
Związku Propagandy Turystycznej
zwiedzi dn. 28 b.m. urządzenia tech-
niczne Rozglośni Polskiego Radia
na Lipówce. Zbiórka, jak zwykle w

| ogródku przed Bazyliką, Wymarsz
| punktualnie o godz. 12-ej. Uczestni-
|cy proszeni są o zaopatrzenie się w
legitymacje lub dowody osobiste.

SPRAWY MIEJSKIE.
|  — Obniżenie opiat za zwiedza-
„nie Gėry Zamkowej. Celem ułatwie-
jnia zwiedzania szerszym warstwom
| Góry Zamkowej, Zarząd miejski po-
, stanowił obniżyć opłaty: wejścia do
| 10 gr. dla dorosłych i 5 gr. dla dzie-
ci. Wycieczki szkolne Górę Zamko-
wą zwiedzać będą bezpłatnie.  (h)

| — — Opłaty za miejsca stoiskowe
jna rynkach wileńskich. W myśl za-
rządzenia władz centralnych, zarząd
miejski z dniem 1kwietnia r. b.
wprowadza opłaty za korzystanie z
|miejsc pod stoiska na rynkach wi-
leńskich. Pobierane będą opłaty w
wysokości 10 gr. od 1 mtr. kw. Za-
znaczyć należy, iż dotychczas nie
pobierano tych opłat. (h)

Nowy cennik za przyłączenie
abonentów do sieci elektrycznej, Za-
|rząd miejski ustalił nowy cennik
opłat za przyłączenie abonentów do
sieci elektrycznej. Nowy, cennik wej-
„dzie w życie z dniem 1 kwietnia rb.

i będzie w stosunku do obecnie obo-
wiązującego nieco wyższy. (h)
— Potrzeby inwestycyjne szpitali

miejskich. Zarząd miejski powołał

zbadaniem potrzeb inwestycyjnych
szpitali: zakaźnego i św. Jakuba. (h)

SPRAWY PRASOWE.
— O obrazę Narodu. Przed paru

tygodniami donosiliśmy o ukaraniu
przez Starostwo Grodzkie adw. An-
toniego Juchniewicza za umieszcze-
nie w czasopismie litewskiem „Jau-
nimo Denisas" rysunku obražajace-
go uczucia Narodu Polskiego.

Ukarany odwołał się do Sądu Okrę-
owego, który w dn. 16 lutego adw.
uchniewicza uniewinnił,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Mariańska Akademi-

czek U.S.B. powiadamia, że w nie-
dzielę, dn. 28.11, o godz. 17.30, w
Domu Sodalicyjnyra (Zamkowa 8)
odbędzie się walne zebranie spra-
wozdawczio - wyborcze. — Obecność
członkiń obowiązkowa.
— Sodalicja Mariańska Akademi-

ków U.S.B. w Wilnie, Dnia 28 lu-
tego (w niedzielę), o godz. 9-ej odbę-
dzie się w Kaplicy Sodalicyjnej Msza

specjalną Ikomisję, która zajmie się 3

  św.z Komunją św. poczym o godz.

$o piace szewców. o 40 procent.
— OUgólue zebranie Lurz. Źw. dó-

zorców domowych odbędzie się w
niedzielę dnia 248 lutego b. r. o go-
czinie 1 po poł, w sali dosau własne
go przy ui. Metropolitalnej 1,

4е wzgiędu na szczególnie ważne
sprawy konieczne jest przybycie
jaknajwiększej ilości członków. O-
mówiona zosianie umowa zbiorowa
na rok 1937-38.

ODCZYTY.
_ — Akademia przeciwaikohoiowa.
Staraniem Katolickiego Koia Absty-
nentów m. Waulna, oxwędzie się dnia
28 b .m. o g. 16 w cali klasztornej
OO. Karmelitów bosych przy ko-
ściele  OUstrobramskim, Akademia
przeciwalkoholowa, na której p.
proi. Ź. tiryniewicz wygłosi odczyt,
będą dekiamacje i śpiewy, Wstęp
bezpłatny. =

Z ŽYCIA STOWARZYSZEN,
— Żebranie N. O, K. W. ponie-

działek, dn. 1 marca o godz. 6-ej
wiecz. w sali przy ul. Mostowej 1,
oabędzie- się zebranie Narodowej
Organizacji Kobiet, o czym powia-
damia członkinie oragnizacji Zarząd,
przypominając jednocześnie, że oso-
bne zaproszenia nie będą wysyłane.
— Sodalicja Mariauska Pań or-

$anizuje rekolekcje dla pań z intelt-
gencji, pod kierownictwem ks. d-rą
K. Kucharskiego T. J. Początek dn.
1.1IL 37 r, w domu Sodalicyjnym, o |
godzinie 19-tej. Karty wstępu można
otrzymać w Domu Sodalicyjnym, ul.
Zamkowa 8 — w poniedziałki, środy
ipiątki, od godziny 17-tej do 19-tej.
— Źwiązek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z.r.l.K,
odbędzie się w poniedziałek, dn. 1
marca, punktualnie o godz, 7 wie-
czorem, w lokalu własnym (ul. Zam-
kowa 8, I p.).

Redaktor St. Mackiewicz wygłosi
referat dyskusyjny z cyklu o komu-
niźmie p. t.: „Polityka zagraniczna
iXosjj Sowieckiej” (działalność Ko-
minternu). -

Wstęp dla człońków i wprowa-
dzonych gości.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zaginięcie i3-letniego chłopca. F.

Dynas (Żwirki i Wigury 26), powiadomiła
policję, że 13-letni jej syn Gustaw wyszedł
onegdaj na dworzec na spotkanie ojca, po

czym do domu już nie wrócił. (h)

— —

„Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 27 b. m,

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje
i giełda. Muzyka na dzień dobry. 8.00 Au-

dycja dla szkół, 11.30 Aud. dla młodzieży.

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Koncert.
12.40 Dziennik południowy. 12.50 Mała
skrzyneczka, na listy dzieci odpowie ciocia

Hela. 13.00 Koncert życzeń. 14.30 Awantura
o Basię — słuchowisko dla dzieci. 15.00
Wiadomości gospodarcze. 15.15 Koncert re-
klamowy. 15.25 Życie kulturalne miasta.
15.30 Odcinek prozy. 15.45 Słynni śpiewacy.
16.05 Pogadanka radiotechniczna wygl, M.
Gałski. 16.15 Dawne opery, koncert ork.
Adama Hermana. 17.00 Koncert solistów.
1750 Przegląd wydawnictw. 18.00 Transmi-
sja z Zułowa. 18.15 Wiadomości sportowe.
18.20 Muzyka hiszpańska. 18,50 Pogadanka
aktualna. 19.00 Audycja dla Polaków za

śranicą. 19.30 Polska Kapela Ludowa F.
Dzierżanowskiego. 20.30 Nowości literackie.
20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka

aktualna, 21.00 Koncert ork. symfonicznej
Pol. Radia. 22.00 Psychoanaliza-humoreska.

22.30 Mała orkiestra Pol. Radia. 22.55 Ost.
wiad. dzien. rad. 22.58 Komunikat eporto-
wy. 23.00 D. c. koncertu.

Koma
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Ale, uprawiając sporty, Pani d
Pe dPęd, wiatr у

p
ba

o cerę. Aby nie przybyć do celu

ż twarzą opierzchnietą albo łusz-
i

czącą się, wtarła Pani lekko
|

CREMESIMON |ы
1

Ё To też twarz Jej nie ucierpiała, a ne

etopie ukaże się Pani z cerą matową

Dzieje miłości profesora

Para genialnych arty-
stów w kreacjach,

które wzbudziły za-
chwyt całego Świata:,

Czy szkoła może
zabronić miłości?

”
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wg. rozgłosnej sztuki w. FODORA

SIMONE S I M 0 N (uczennica)

че

do uczennicy     
į erat MARSHALL ‚рготесог)

Pierwszy pocałunek młodości, @
który decyduje o całym życiu...
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I PROPAGANDOWA SPRZEDAŻ
Jedyna w Wilnie chrześcijańska

porcelany i naczyń

D.H. „T. ODYNIEC“ wi. I. MALICKA
WILNO

ul. WIELKA 19 TEL. 4-24 ul M
Serwis stołowy fajansowy 32 części zł. 24.50—, Serwis por-
celanowy do kawy 15 sztuk za zł. 8.50.—. Na Prowincję wy-

syłamy za zaliczeniem.

    

 

        

  
   

biegać i leczyć wady skóry, kładąc nacisk,

ZAMKOWA 9

Solidna naprawa.

 

W niedzielę dnia 28.i1.—1937 r.

o godz. 17-ej odbędzie się

Podwieczorek
w Restauracji „ST. GEORGES
z udziałem artystów teatrów Wiłeaskich |

DANCING. Tel. 22-98

 

PL aukas НнаИСсЬа.

IRENA MOKRZECKA. в

wi
(NOWELA)

Okna we dworze pp. Borzęckich

były rzęsiście oświetlone, rozlegal

się gwar głosów, dźwięki muzyki —

pan Marek Borzęcki wydawał za-

mąż swą jedynaczkę, Państwo mło-

dzi, przytuleni do siebie, gruchali w

uroczym  buduarku, goście bawili

się wesoło, Młodzież tańczyła, star-

si grali w bridgea. Wszyscy w tym

dniu uroczystym starali się zapom-

nieć o troskach codziennych, o sza-

rzyźnie życia powojennego. 3

Jedna tylko istota ludzka w tem
rozbawionem gronie czuła się sa-

motnie, jedno tylko biedne serce

łkało i kurczyło się z bólu. Halina

Warska usunęła się od wesołego

zgiełku w najbardziej oddalony kąt

sali. Osunęła się na krzesło i bez-

brzeżnie smutnym wzrokiem śledzi-
ła, jak zapatrzeni w siebie, nie wi-
dzą nic i nikogo, płynęli w takt roz-
marzających tonów tanga narzeczo-

my jej, Henryk Załęski, i jej przyja-

ciółka najlepsza — Lili Kolicka.

Halina zaprosiła ją do siebie na

wieś na święta Bożego Narodzenia.

Miała nadzieję, że uda jej się sko-

jarzyć małżeństwo brata Romana z

przyjaciółką. Wiedziała, że Roman

podobał się Lili. O niego nie trosz-
czyła się wcale, czyż mógł mężczyz-
na oprzeć sę czarowi tej ślicznej
dziewczyny. O Henryka Halina się

i gładką, dzięki

„Neo-Kosmetyka“
NIE RÓŻUJE, NIE MALUJE,

a stara się najbardziej nowoczesnymi sposobami usuwać, zapo-

dawała naturalne efekty zdrowia i piękna.

Wilno, Jagiellońska 16-6, w godz. 10—19.

Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregulowane z gwarancją.

Wyroby złote i srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.

 

  

natychmios:
towemu użyciu

CREME SIMON M.A-E
Gam upiekinajMomas L ĄCEGO- zg

SPRZYMIERZEŃCY. PANI: URODY

‚ че TETAS—
Okazja taniego kupna naczyń od 15 lut

WYPRZEDAŻ RESZTEK WYSORTOWA:

2 POKOJE,
о do 1 marca ciepłe, słoneczne,

J PORCELANY
SERWISÓW

KUPNO
$ i SPRZEDAŻ

"Kupię
domek

aby ona somoistnie

gródkiem

miasta. Adres:
mo I,

SKLEP
z mieszkaniem
wynajęcia. Miodowa3.

Ceny konkurencyjne. S

| MIESZKANIA NAUKA ?

į 1 POKOJE 20020003004000044000  
В Ё

м',”:‘Ё‚цш……»‚ lastytai |
talełoa 221, poleca,  (BKMADISTYKI
mieszkania i pokoje,Z-k Św. Michalski Nr-
od najskromniejszych|10 m. 2 (obok Kura.

do luksusowych. | torjum Szkoln.)

iki
zbałamuci narzeczonego. Wywraca

do niego goły i kryguje się niemoż-

liwie, a on patrzy na nią, jak kozioł

na wodę. :

— Romku, dlaczego jesteś taki

niedobry, — mawiała zawsze. Obra-

żasz Lili i Henryka.
Niestety przepowiednia Romana

sprawdziła się prędzej, niż się spo-

dziewała. Henryk stał się niewolni-

kiem pięknej panny, Zerwanie z Ha-

liną wisiało w powietrzu. Ambitna

dziewczyna postanowiła uczynić to

pierwsza.
— Jadę do domu — zadecydo-

wała. Oni niech zostaną, jeśli chcą.

Jutro zwrócę mu słowo.
Wstała i skierowała się ku wyj-

ściu. Tymczasem muzyka.umilkła.

Lili zauważyła Halinę. Podeszli do
niej oboje z Henrykiem.
— (Coś blado wyglądasz, kocha-

na — przemówiła Kolicka pieszczot

liwym głosikiem. Może jesteś zmę-
czona? :
— Tak, trochę, Wracam zaraz

do domu, tembardziej, że mama nie-

zdrowa, będzie się niepokoić, a Ro-

man wyjechał do Warszawy .

Lili skrzywiła się, |
— Tak dobrze się bawię.

Roman pewnie już w domu,
dziś powrócić.
— Wy z Henrykiem możecie zo-

Pan
miał 

nie. bała, była zanadto pewna jego

uczucia do siebie. Tymczasem stało|
się inaczej. Roman obcowal ZLili |
tyle tylko, ile tego grzeczność towa-
rzyska wymagała. Na wymówki sio-|
stry odpowiadał pogardliwie,

-— Egoistyczna lala, zarzucająca|
wędkę na złote rybki, Radzę pózbyć|
się jaknajprędzej tej pannicy, bo ci| uśmiechał się powrót we

| 516 do Załęskiego.

stać odrzekła chłodno. panna

Worska. Przyszlę po was konie.

"Oczy Lili zabłysły; bardzo jej

się podobał: ten projekt.
— Może zostaniemy? zwróciła

Tak mi się nie

chce wracać.
Henryk wahał się. Jemu również

dwoje z 

Nadprogram: Piękny dodatek i aktualia.
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CASINO | Dziś dwa ulgowe seanse dla wszy
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Jutro premiera kapitalnej
komedii polskiej

„BolekiLolek" *;"

HELIOS| ...; 
4—5 pokojowy z o-

lub plac
wśród ogrodów, 10— w arcyfilmie o którym'

mówi cały świat

Poiskie Kino

ŚWIATOWI
nn

- sęenicznaj
p. t;

Gigantyczny film «Та
„wszystkich. Milionowa

realizacja Cecil B.

BUFFALO BILL
Poraz pierwszyw Wilnie arcywesoła słynna angielska farsa" bananowy proszek budyniowy

„Ciotka Karola
W podwójnej roli etotki, Karola i studenta
Bebbsa światowej sławy komik europejski

hurtownia szkła, fajansu, k 1.III, oraz duża skła- Dziś pocz. o g. 6-ej. Najznanomitsza

dnich,adzjące się aa para gwiazd ekranu |
ę. Dowiedz. się: | > PET R 0W ICZ s Li HAID w przepięknym filmie

i -
duk

ICKIEWICZA 6. wiańska 2-a, m. 12. : wan I jana WA a cji

$

MIESZKANIE'„KTOOSTATNi CALUJE“ Nadpr. Kolorowy dodatek i najn. aktualia

doki MA MARS| Su ona dwóch m żów” Pocz.
twiłłowska 18, wej- ostatni d h ę O ye

ście z Pańskiej. 594 ——  dzIEŃ- 33 2-ej

Adolf Dymsza
CooperGARY
(Niezwyciężony Bill)

PAUL KEMP
Beztroska atmosfera kawałów studenckich. Nieustanne wybuchy śmiechu
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materiałów  pišmien-;pisarza,

nych. Kilkol. prakty-
ka. 6 klas gimn. Wy-
magania b. skromne. Wil.” pod „P.“

Lili, ale nie chciał
nencji Halinie.
— Nie, ja pojadę — odrzekł sta-

nowczo. Sądzę, że i pani dotrzyma
nam towarzystwa. A

Jeżeli inaczej nie można —
odpowiedziała niechętnie.
— A cóż to państwo tak spisku-

jecie — rozległ się za nimi głos pa-
na domu.
—Musimy już jechać — odrzekł

Załęski. >

— Ale cóż znowu? Nie puszczę
państwa, zostaniecie na noc. Teraz
sechać niebezpiecznie, wilki grasują.

— Wilki? zawołała Lili z
przestrachem.
— Nie boję się wilków, powie-

działa Halina, A jechać muszę bo
mama niezdrowa.

— Mam rewolwer,

robić imperty-

odezwał się
Henryk.
— To zamało, odrzekł Borzęcki.

Jeśli chcecie koniecznie jechać,
dam wam dubeltówkę.

— Dziękuję panu.
Zaczęli się żegnać. Sanki zaje-

chały,. Ruszyli
Noc była mroźna, księżycowa,

sanna świetna. Woźnica Antek, roz-
grzany wódką, pokrzykiwał wesoło:
„Hu,ha*. Pania, otulone futrami, u-
lokowały się w tyle sanek, Henryk
usiadł. przy Antku, chcąc obserwo-

wać drogę. Do lasu jechali tęgim
kłusem. Nagle wśród największej
gąszczy konie żaczęły parskać i rzu-

cać się na:strony. Na śniegu przed

jadącymi zaczerniały dziwne cienie,
zabłysły fosłoryczne ogniki.

Wilki — szepnął Antek z przera-
żeniem. Trzeba je koniecznie wy-
płoszyć. Jak raz przejedziemy, to
może nie dogonią.

— Niech się panie nie przestra-
szą... będę strzelał — zawołał Hen-
ryk. Proszę się dobrze trzymać, że-

Łask. zgłosz. do adm.
3 „Dz. Wil" dla L. l. poszukuje pracy, zgo-,

pomocnika| sytecka 2—11. į
posia-

w. dam diugoletnią prak-|+

księgarni lub sklepie| tykę, lub rachmistrza-|t
: Gruntownie

znam buchalterię. O-
terfy do admin. „Dz.

.paniu rannych towarzyszy,

 

KUCHARKA
kowa 20, m. 3,

|dzi się do wszystkie-;
go, posiada dobre
świadectwa. Uniwec-|| pÓŻNE
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by nie wypaść z sanek, konie mogą
ponieść.

Stanął w sankach i wypalił z du-
beltówiki dwa razy raz po raz. Za-
kotłowało się na drodze. Tajemni-
cze cienie ustąpiły, na boki. Konie
pomknęły szalonym pędem.
— Ochl och! och! jęczała Lili

rozpaczliwie. Boję się, boję się. Te
potwiory nas zjedzą.

Halina objęła ją ramieniem. W:
chwili niebezpieczeństwa zapomnia-
ła o rywalizacji, żal jej było dawnej
przyjaciółki,
— Uspokój się kochanie — mó-

wiła czule. Nie damy się im. Żebyś-
myj tylko las minęli. Do domu nie-
daleko.
— To ty jesteś winna wszystkie-

mu — wołała Lili ze złością. Ty
chciałaś jechać koniecznie. Panie
Henryku! niech pan mnie ratuje!

Henryk słyszał tą rozmowę. Wy-
czuł bezwzględny egoizm dziewczyr
ny. Wyrzuty sumienia zaczęły go
dręczyć. Po krótkiem wahaniu prze-
siadł się do pań.
— Nie. boisz się? — zapytał Ha-

linę,
— Nie, odrzekła. Uspokój Lili.
Henryk niechętnie pochylił się

ku niej.
W tej chwili wilki po rozszar-

rzuciły
się znowu za uciekającymi. Jadący
tuż przy sankach ujrzeli ich wyłwie-
szone języki, krwawe ślepia.
— Zginiemy! — krzyknęła Lili

przeraźliwie. Ta przeklęta Halina
przyprawi nas o zgubę.
— Masz rację szepnęła Halina.
Zdjęła szal i zakryła nim twarz|

koleżanki. |
— Nie patrz, proszę cię, nie zgi-

niesz, dojedziecie szczęśliwi.
Rzuciła długie spojrzenia na

Henryka, podniosła się i chciała wy-
skoczyć z sanek. Henryk schwycił

Nadpr. Groteska Kolorowa
Walta Disneya i aktualia

jąca, potrzebna. Zam-

| ra40060000004400000%>

24000000401400000000

szyje w/g najnowszych
modeli, po cenach u-|

580-2 młoda, dobrze gotu-|miarkowanych. Mun- czoch. Robotynadru-

 ją w ostatniej chwili,
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4: ZASTĘPCA: „REPREZENTANT”,
WILNO, WIELKA 30.

Niezrównana książka z przepisami D-ra A.
Oetkera p. t: „Dobra gospodyni piecze sa-

' ma“ jest do nabycia we wszystkich skle-
pach kolonialnych, księgarniach i u naszych
zastępców. Cena — obniżona: 30 groszy,

dury i płaszcze w/gętach i szydełkowe;
nowego uniformų dla] darcie pierza i wło-
uczni gimn. i gimnaz.| sia, oraz roboty sło-
OO. Jezuitów. Gar-!miane przyjmuje
barska 2/4—4. 578-2| „Sala Pracy” w „Do-
= mu Noclegowym dla
CEROWANIE i przy ul. Ży-

jowskiej 10, w godz.
I REPERACJA |od 10 do 12 iod 6

bielizny, ubrań i poń- do 7 wieczór.

   
Či CASE IS I TIISUI DOGADA

— (Coś ty chciała zrobić. Halu?
— zawołał stłumionym głosem.
— (Chciałem was ratować. Lili

ma rację, że to z mojej winy...
—Szaleństwo! szaleństwo! Czy

sądzisz, że jabym mógł żyć bez cie-
bie? Najdroższa wybacz. To wszyst-
ko nieistotne, zabawa chwilowa.
Kocham przecież tylko ciebie. Nie
zginiemy! Mam jeszcze naboje.

Nabił błyskawicznie iuzję i wy-
strzelił, Znowu zakotłowało się w

> Konie pędziły resztkami
sił,
— Czy wilki już nie gonią — o-

dezwała się spod szala Lili.

— Nie, nie bądź spokojna, odpo-
wiedziała Halina głaszcząc delikat-
nie po głowie.

Konie gnały jak strzała. Okryte
pianą, ciężko dysząc dopadły na-
reszcie! skraju lasu. W tej chwili na
drodze zabłysły światła i rozległ się
tętent. Kilku jeźdźców  zbliżało się
do nich.
— Panicz Roman z fornalami —-

zawołał Antek radośnie.
Byli uratowani.
— Skąd ci przyszła myśl wyje-

chać na spotkanie — pytał Henryk
Romana.
— Powróciłem wieczornym — ро-

ciągiem z Warszawy, dowiedziałem: »
się po drodze, że wilki grasują, było
już kilka wypadków z nimi. Ponie-
waż mama mówiła, że u Borzęckich
nocować nie będziecie, więc się za-
niepokoiłem i pojechałem was spot-
kać. Zdaje się, że przybyliśmy w
porę.
— O tak, niebezpieczeūstwo by-

ło wielkie — odrzekł Henryk, ale
nie żałuję...

Przytulił do ust rączkę narze-
czonej.

Nazajutrz panna Lili Kolicka ©-
puściła gościnne progi pp. Warskich.
Nie miała już tutaj nic do roboty.

ADMINISTRACJA; Wilno, ul, Mostowa 1, czynna od godz, 9— 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Ko munikaty zł. 1—. za mm. jednoszp,,CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz
słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i k

z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

: ` nekrologi 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

omunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tąbelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. :
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Blilno, Mostowa 1.

 
Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ,

 


