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p. Koca?
Niedyspozycja p. Miedzińskiego trwa

Po zorganizowaniu obozu płk,
Koca, mówiono, że obecnie musi być
wyjaśniony stosunek rządu do nowe
go ugrupowania Mówiono też o pew
nych przesunięciach w rządzie

Obecnie aktualna się staje spra-
wa mianowania podsekretarza stanu
w prezydium rady. ministrów Na sta
nowisko to wymieniano trzech kan-
dydatów, a m. in. płk. Miedzińskie-
go.

Nie wiadomo, czy cała ta sprawa
nie ulegnie zwłoce. Oto bowiem płk.
Bogusław Miedziński, który z powo-
du niedyspozycji w środę nie mógł
przemówić przez radio, ale jeszcze
był zdolny do napisania artykułu w
„Gazecie Polskiej”, widocznie czuje
się gorzej, bo nie zamieścił już trze-
ciego, zapowiedzianego artykułu na
tematy aktualno - polityczne __

Czy wobej tej, posuwającej się
niedyspozycji płk. Miedzińskiego, bę

dzie można myśleć o powierzeniu
rui podsekretariatu stanu w prezy-
dium rady ministrów — nie wiado-
mo,

Nie wyjaśniony jest stosunek sej-
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Kronika teiegraficzna
** Rana, którąodniósłmarsz. Graziani

podczas zamachu w Addis-Abebie, spowo-
dowała pogorszenie się jego stanu zdrowia.

** Otwarto nowy kabel podmorski łą-

czący Jugosławię przez Tunis z Francją.

** Bandyci mandżurscy usiłowali wy-
mordować naukową misję japońską. Pod-
czas walki, zakończonej zwycięstwem ja-

pończyków, padło 18 zabitych.

** Nad brzegami Krymu szaleje silna

burza. Komunikacja telegraficzna z Jałtą

i Symferopolem jest przerwana.
** W Paryżu skasowano ostatnią linię

tramwajową. Odtąd pozostaną tylko auto-

busy i metro.
** Nad wybrzeżem północnej Norwegii

znów pojawiły się ubiegłej nocy tajemnicze

samoloty.

** Jednym z kandydatów na burmi-
strza m. Buiialo w St. Zjedn. jest Polak dr.

Fronczak.
* Marsz. de Bono wyzwał na pojedy.

nek włoskiego ministra kolonii, w związku

z atakami na rolę marsz. de Bono w wojnie

abisyńskiej.
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MANEWRY FLOTY BRYTYJSKIEJ
ASS   

W tegorocznych manewrach sił zbroja W. Brytanii odbyła się

próba starcia między wielkiemi jednos
Na zdjęciu potężne działa skierowane na atakujące

okręt samoloty
powietrzną.

mu do nowego ugrupowania, Oczełki-
wano na ten temat jakiegoś oświad-
czenia tego jednak nie było, nato-
miast na posiedzeniach grup. regio-
nalnych posłów i senatorów z Kra-
kowa i Poznania uchwalono zapro-

wał posłów i senatorów O szczego-
łach swego programu. Taką samą u-

LONDYN 28.2. Sensacyjne goze-
ty niedzielnė „Sunday „Express“
oraz „People“ nadają przesadne zna
czenie piątkowej rozmowie Ribben-
tropa z Edenem.

„Sunday Express“ twierdzi, że
między Londynemi Berlinem są w
toku poufne pertraktacje na rzecz
pokoju. Pismo twierdzi, że w czasie
rozmowy piątkowej omawiano na-
stępujące zasady ewentualnego po-
rozumienia: 1) powrót Niemiec do
Ligi Nanodów, 2) porzucenie przez
Rzeszę polityki izolacji gospodar-
czej, 3) Powszechne zredukowanie
zbrojeń, 4) porozumienie przeciw
atakom  napowietrznym, 5) ogólne
porozumienie obejmujące wszystkie

Walki nacjonaili

BIAŁOGRÓD 28.2. W. czasie ze-

brania pod przewodnictwem  Dymi-

tra  Ljoticza grupy _ politycznej

„Zbor“, której program nacechowa-

ny jest ideologią faszystowską, do-

szło do krwawych zajść, wywoła-

nych przez elementy lewicowe. Ww

zajściach zostało rannych 30 osób, z

czego 7 musiano odwieść do szpita-

Ua. Ž powodu spóźnionego przyby-

| cia oddziałów policyjnych wykrocze-

|nia przybrały wyjątkowo duże roz-

| miary. W. czasie starcia zarówno ze
strony uczestników zebrania, jak i

|ze strony napastników padło kilka

strzałów rewolwerowych. Budynek,

 

kami floty morskiej z flotą

sić płk. Adama Koca, by poinformo- |.

chwałę powzięła grupa prac parla-
mentarnych w Senacie.

Na wypadek gdyby wszystkie
grupy. regionalne zgłosiły swój udział
w obozie, ma być zwołane zebranie
informacyjne posłów i senatorów

Tymczasem grupa „naprawiaczyi“
szykuje pnojekt zmiany ordynacji
wyborczej, który ma być zgłoszony
w Sejmie.

Nowe rokowania Anglii iNiemiec
w sprawie redukcji zbrojeń

państwa, nawet Riosję Sowiecką.
„Sunday Express” twierdzi nadal, że
Ribbentrop poleciał do Berlina, aby
zreferować Hitlerowi treść odbytej
rozmowy. Gazeta przypisuje brytyj-
skiej polityce zbrojeń tak znaczny
wpływ, że ten rzekomy plan ma być
konsekwencją nowego programu
zbrojeń angielskich. ;

Podobnie „Poeple“ ocenia wiel-
ki plan zbrojeń Wielkiej Brytani ja-.
ko mistrzowskie posunięcie >.
macji angielskiejiprzewiduje, iż Hi-
tler zdając sobie sprawę z niemożno-
ści dotrzymania: Anglii kroku w tym wyścigu zbrojeń, zechce przyjąć
propozycje powszechnej ich re-|
dukcji. |

stów serbskich
z komunistami

|w którym odbywało się zgromadze-
nie został zniszczony, zdemolowano
również kilka sklepów. .

, Papież podcza

CITTA DEL VATICANO, 27.2. W.
kołach watykańskich przypuszczają,
że jeśli w stanie zdrowia Ojca św. nie
nastąpi pogorszenie, ukaże: on się

MOR. OSTRAWA 28.2. Organ
ludności polskiej w Czechosłowacji
„Dziennik Polski'* donosi, iż czeskie
władże szkolne rozesłały do wszyst-
kich szkół polskich okólniki, zwra-
cające uwagę nauczycielstwa, iż na
podstawie rozporządzenia min. spr.
wewn. mogą żądać „poprawy. spol-

NOWY JORK 28.2, W sobotę o
godz. 23-ej w siedmiu salach kine-
matograficznych na Broadway, pro-
wadzonych przez jedną dyrekcję,
wybuchły równocześnie bomby, na-
pełnione gazami cuchnącymi i łza-
wiącymi. Wśród tysięcy widzów.
wybuchła panika, wskutek której

Zwolnienie ostatnich

nego dla prz: 
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„Robotnik* donosi: „Wincenty
Rzymowski nadesłał nam oświadcze
nie, że nie będzie brał odtąd udziału

s Wielkiejnocy

 
 

udzieli ludności błogosławieństwa
| publicznie w czasie świąt Wielkiej-
nocy. Papież udzieli ludności błogo-
sławieństwa z balkonu Bazyliki wa-

| tykańskiej, po Mszy św. w pierwsze
| święto.

 

Czesi stosują „litewską” taktykę
w stosunku do mniejszości polskiej

|szczonego nazwiska”. na nazwiska o
brzmieniu czeskim.

IW. związku z tym „Dziennik Pol-
|ski' pisze, że wystosowanie takiego
| okólnika do nauczycielstwa oplskie-
| go nie można nazwać inaczej, jak cy-
|mizmem, który nie liczy się z god-
| nością narodową połskiego wycho-
| wawcy.

 

Tejemnicze wybuchy bomb
w kinach nowojorskich

iokoło stu osób odniosło rany. 35 o-
sób musiano przewieźć do szpitala.
Bomby posiadały mechanizm zega-
rowy, co tłómaczy równoczesność
wybuchów. Dyrekcja kinematogra-
fów oświadcza, iż nie ma żadnego
sporu ze związkami robotniczymi.

iczestników blokady
+ „„Uniwersytetu Warszawskiego

| piątek, jako ostatnim dniu |nicy pami j li Н й
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OKAZJA
dla przyjeżdżających

na uroczystości

KAZIUKOWE"
Do dnia4marca (włącznie) '

przedłużamy sprzedaż

po cenach

P.A.L. przyjęła rezygnację Rzymowskiego
w pracach Polskiej Akademii Litera-
tury”

Co oznacza to niezwykłe oświad
czenie? A więc p. Rzymowski bę-
dzie nadal członkiem PAL'u, tylko
nie będzie brał udziału w jego pra-
cach?

WARSZAWA 28.2. Jak się do-
wiadujemy, Polska Akademia Lite-
ratury na posiedzeniu dn. 27 bm.
alia: rezygnację _Wincentego
ymowskiego z godności członka

P. A=L.
Oficjalny komunikat P. A. L. w

tej sprawie zostanie ogłoszony w
dniu 1 marca rb.
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Fragmentćwiczeń obrony przeciw-
gazowej, które odbyły się ostatnio w Szwajcarii
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Jeszcze
o deklaracji

Deklarację ideowo - polityczną

płka Koca trzeba ocenić nie tylko

ze stanowiska tego, co się w niej

mieści, ale i pod kątem widzenia—

i to może nawet przedewszystkiem

—tego: czego w niej nie ma. Bo to,

co w niej jest, jest, o ile chodzi o

stronę społeczno - gospodarczą de-

klaracji, przeważnie przejęte od o-

bozu narodowego, ale w postaci tak

ogólnikowej, że życie dopiero włoży

taką czy inną treść w te słowa. A

jaką treść włoży, tego nikt przewi-

dzieć nie może.

Z wyrazistością natomiast prze-

mawia fakt milczenia deklaracji o

całym szeregu najistotniejszych za-

gadnień polskiego życia zbiorowego.

Milczenie to właśnie decyduje o na-

szym do deklaracji stosunku

W. deklaracji brak zasadniczego

postulatu moralności życia publicz

nego: a postulat ten musi być obec-

nie więcej i silniej podkreślany, niż

kiedykolwiek. Nie potrzebujemy te-

go nawet uzasadniać, Czuje to i ro-

zumie każdy obywatel patrzący

trzeźwo na stosunki dzisiejsze w

Polsce, — każdy, choćby: najskrom

niejszy. A może nawet ci najskrom-

niejsi czują to i rozumiejąnajlepiej.

Braku tego postulatu nie wypeł-

nia zgoła ustęp o Kościele Katolic-

kim i należnej mu „opiece“, ustęp

nie zawierający nic ponad to: co się

rozumie samo przez się; a brak po-

stulatu moralności życia publicznego

ma dla nas znaczenie podstawowe.

Dalej nie ma w deklaracji zasa-

dy nacjonalizmu, w znaczeniu nacjo-

nalizmu nowoczesnego dzisiejszego,

który buduje państwo narodowe, a

nie narodowošciowe Z rownoupraw-

nieniem politycznym „wszystkich о-

bywateli“ mie wyłączając żydów.

Gdyby — powiedzmy nasz

ruch narodowy: miał stanąć na grun-

cie deklaracji płka Koca, musiałby

się wyrzec całej swojej duchowości:

najwybitniejszych rysów swego obli-

cza politycznego, musiałby przekreś

lić dzieło swojej myśli i pracy poli-

tycznej i -- po twardej orce lat о

statnich i mozolnym a skutecznym

posuwaniu społeczeństwa naprzód w

kierunku pełnych celów polityki na-

cjonalistycznej — pchnąć społeczeń-

stwo znowu własnymi rękoma

wstecz. Któż może się tego spodzie-

wać po ruchu narodowym na serio?

W. konsekwencji nieuznawania

zasady nacjonalizmu dekleracja płka

Koca nie zna sprawy żydowskiej ja-

ko zagadnienia politycznego i nie

zna też postulatu odebrania żydom

praw politycznych w Polsce, cho-
ciaż żydzi czują się w państwie pol-

skim ciałem obcym i winni przeto

być politycznie traktowani jako ob-

cokrajowcy.

I znowu miałby ruch narodowy

zmarnować owoce dla kraju olbrzy-

miego w tej dziedzinie wysiłku swe-
60 uświadamiającego społeczeństwo
i organizującegoje w tym duchu?

O racjonalnych uprawnieniach

politycznych własnego polskiego spo
łeczeństwa płlk. Koc milczy, chociaż
nawet w obecnym Sejmie i Senacie

rozlegają się coraz częściej głosy, że

izby ustawodawcze, mające  prze-

cież sprawować kontrolę działalnoś-
ci rządu, zawisły w powietrzu wsku-

tek braku oparcia w opinii i woii
społeczeństwa.

Nawet o zagadnieniu samorządu
pusto w deklaracji: bo i ta dziedzina
wiedzie ku wyładowaniu się czynnej,
samodzielne; woli i energji społe-

czeństwa.

Na wszystko odpowiada się, że

chodzi o „wzmożenie obronności

państwa”, które wymaga ,konsoli-

dacji politycznej',

Obrona państwa należy do prze

widzianych prawami państwowymi

organów państwowych. którym pod-
daje się dobrowolnie i ochoczo każ-

dy uczciwy Polak. Ktoby się od te-

ga obowiązku wobec państwa uchy-

 

Gen. Molaonowym ustroju Hiszpanii
Czerwoni ciągle probują przerwaćpierścieńotaczający Madryt

BAYONNE 28.2. Uchodźcy, któ-
rzy przybyli tu wczoraj drogą mor-

ską z Santander, oświadczyli, że

obie walczące strony poniosły na

odcinku Oviedo olbrzymie straty,
W piątek przybyły do Santander
pociągi sanitarne, przepełnione ran-

nymi, Ludność cywilna w Santander

cierpi skutkiem braku żywności,

natomiast zaopatrzenie oddziałów

irontowych nie pozostawia podobno

nic do życzenia.
BOMBARDOWANIE MADRYTU
MADRYT 28.2. Rada obrony

Madrytu ogłosiła w południe nastę-
pujący komunikat: ciężka artyleria

powstańców bombardowała znowu

centralne dzielnice stolicy. Szkody
materialne były znaczne.

ODPARTE ATAKI.
AVILA 28.2. Korespondent Ha-

vasa podaje: po kiiku dniach bez-
czyności wojska rządowe usiłowały
w sobotę wczesnym rankiem zaata-

kować odcinek na wschód od rzeki
Jarama, na wprost Morata de Ta-

juna. Zgodnie ze swą taktyką, woj-

ska rządowe rzuciły do ataku kilka
kolumn szturmowych, wspieranych
przez czołgi. Po krótkiej walce woj-|
ska rządowe zostały odparte. Wo-
bec oskrzydlającego ruchu armii
gen. Varela wojska rządowe gwał-
townie wycołały się. Jeden czolg  

rządowy został spalony, a drugi zdo-
byty w stanie nieuszkodzonym. Mi-
licja rządowa atakowała również la
Магапоза. I tu została odparta ze
stratami, przy czym wzięto jeden
czołg.

KOMUNIKAT NARODOWCÓW.
SALAMANKA 28.2. Komunikat

głównej kwatery powstańczej: na
ironcie 5-ej dywizji armii północnej
zajęliśmy Venta del Diablo i wzgó-
rza, panujące nad Portal RubiĄ.
Nieprzyjaciel poniósi tam duże stra-
ty. Na froncie Asturii nieprzyjaciel
atakowai dwukrotnie pozycje nasze
pod San Claudio, wprowadzając do
walki 6 batalionów i 5 tanków. Atak
został odparty, przy czym nieprzy-
jaciel pozostawił wielu "zabitychi
jeden tank. 2

Na ironcie Grenady znaleźliśmy
260 trupów, które pogrzebaliśmy.
Na ironcie Malagi wykryliśmy duży
skład amunicji i materiału wojenne-
go. Dotychczas znaleziono milion
nabojów pochodzenia sowieckiego.

PRZEGRUPOWANIE
CZERWONYCH.

AVILA 28,2. Jak podaje kores-
pondent Havasa, dezerterzy z od-
działów rządowych, którzy w okoli-
cach Guadarrama przeszli na stronę

powstańców, opowiadają, iż po da-

remnym usiłowaniu poznania zamia-
rów generała Mola i Orgaza co do
przyczłej otensywy w okolicach Ma-
drytu, dowództwo wojsk rządowych

ogotociło niektóre odcinki celem

| wzmocnienia innych. W ten sposób

|do okręgu Escurial nadeszły poważ-
ne posiłki, złożone z dwóch batalio-

nów piechoty pod nazwą „Largo Ca-

bailero“ i „Aida de la Fuente'* oraz
oddziały kawalerii,
NOWY USTRÓJ HISZPANII.
SALAMANKA 28.2. Dowódca

armii północnej gen. Mola wygłosił

wczoraj przez radio przemówienie,
w którym dał zarys przysziego u-
stroju Hiszpanii. Wśród giównych
tez programu położył gen. Mola
specjalny nacisk na zupeiną -nieza-
lleżność Hiszpanii od jakichkolwiek
wpływów zagranicznych, Ustrój
państwa zostanie oparty na Zasa-
dach-totalnych, ze szczególnym u-
wzślędnienie intensyiikacji produkcji wagi . poświęcać będzie państwo

| młodzieży. Jednym z naczelnych za-
|dań+przyszłego rządu będzie rozbu-
|dowa iloty i:armii, Nowa Hiszpania,
| oparta na miłości ojczyzny i wspól-
|nocie wszystkich warstw  społecz-
|nych, nie będzie miała nic wspólne-
| go' z poprzednimi rządami.

 

Fermenty wZ.N.P.
Nauczyciele nie chcą „fołksfrontu" w swych szeregach

Warszawskie „„Jutro'” komuniku-

je, że Zarząd Główny Związku Nau-

czycielstwa Polskiego postanowił

zwołać do Warszawy nadzwyczajny

zjazd delegatów w pierwszych

dniach kwietnia, w czasie szkolnych
ierji wielkanocnych

Zjazdu tego domagają się przede

wszystikiem „doły organizacyjne,

oburzone na politykę, prowadzoną

przez zarząd, która spowodowała

całkowicie zdepopularyzowanie

Związku w opinii publicznej. Głośna

sprawa z bolszewickim numerem

„Plomyka“, założenie pisma codzien
nego: poświęconego walce z Kościo-

łem, popisy pp. Mendelbaumów. -

Drzewieskich, Fryszów et consortes,

które głośnym echem odbiły się w

całej prasie, wywołały wśród człon-
ków: Ż.N.P. ferment.

Doszło wreszcie do tego, że sześ

ciu prezesów iakręgów przybyło do

"Warszawy;i zażądało kategorycznie

natychmiastowego ustąpienia skom-

'promitowanych
Wówczas pp. Machowski, Frysz i to
warzysze podali się do dymisji. Na-
tomiast pozostał w zarządzie nadal

p. Mendelbaum - Drzewieski i kilku
innych, równie skompromitowanych
członków.

Dymisja ta zresztą, jak się oka-
zało, była tylko zręcznym trickiem

taktycznym, bowiem Machowski i to

warzysze oświadczyli, że składają

swe mandaty do dyspożycji nadzwy-

czajnego zjazdu delegatów,a do cza

su zjazdu nadal spełniają swe funk-

cje.
Zjazd zaś. sam ma być jeszcze

jednym trickiem machowszczyzńy:

33:     

lał, nie byłby godzien imienia Pola-

ka, zasługiwałby na kryminał,
Ale właśnie dlatego, że sprawa

obrony państwatak droga jest każ-
demu patriocie, jest polska opinia
publiczna tak wrażliwa na tym pun-
kcie, by ze sprawy tej, która musi

być celem samym w sobie. nie ro-

biono drogi wiodącej do celu ubocz-
nego, do celu politycznego, do ra-

towania obozu politycznego, który

w dotychczasowej swej postaci prze
grał, Tą drogą idzie się nie do kon-
solidacji, lecz do spowodowania
większego jeszcze  nozgoryczenia i

rozdwojenia

Każdemu zresztą wiadomo, - że
prawdziwej konsolidacji nie robi się

przez jednostronne zadekretowanie
programu i jergandzacji i zaproszenie

następnie wszystkich innych, jak
gdyby: gości, do gotowego stołu.

Trzeba albo mieć na oku służe-
nie siłami całego narodu sprawie o-

brony państwa, albo dążyć do zmon-
towania własnej organizacji ideowo- politycznej na podstawie własnej
ideowo - politycznej deklaracji,

członków  zarządu..

 

oto według pomysłu zarządu nie bę-
dzie nowych wyborów delegatów,
tylko zwoła się do Warszawy dele-
gatów z poprzedniego zwyczajnego
zjazdu, a więc tych samych delega-
tów, obrobionych. przez machow-
szczyznę, którzy wybrali obecny za-|
rząd! Se

Polska łdziona

| Toteż w kołach nauczycielskich
panuje silne wzburzenie.  Nauczy-
cielstwo domaga się nowych wybo-
rów delegatów, bo tylikoi w tych wa-
runkach zjazd nadzwyczajny będzie
miał jakiś sens. [Inaczej stanie się

| zwykłą szopką.

tczumi Niemców
Nalewki jako typowa ulica Warszawy

„ABC donosi, że jedna z wiel-
kich firm przemysłowych w Niem-
czech: mianowicie „Schloemann Ak-
tiengesellschait Diisseldorf* wydała
ikalendarz reklamowy, rozesłany po
całym świecie. W, kalendarzu tym u-
mieszczono m. in. po dwa obrazki
charakterystyczne z. każdego kraju,
Z Polski jako typowe zamieszczono
dwa zdjęcia fotograficzne. Pod. jed-
nym, przedstawiającym brodatego
wyda jest podpis:

„Polak nad brzegiem Wisły”,
pod drugim — :

Pół mi
-Światewa żydowska "organizacja

„dolnt* przyznała 480 tys. złotych
'na pomocdla żydowskiego Handiu i
rzeiosła na kresach wschodnich,

Gros tych pieniędzy posłuży na
podtrzymywanie tych  przedsię-

sport _

1е zawodnicy biorący| udział w mar-
szu narciarskim Zułów — Wilno wy-

jechali z półmetku w Niemenczynie

do końcoowego etapu Wilna.

"Trasa tego odcinka była krótsza, a
jednak przebycie sprawiało wszyst-
kim zawodnikom wielką trudność,
ze względu na nagłą odwilż i ciężki

śnieg w terenie. Początkowo tempo

marszu było dość silne, a z chwilą

ukazania się na niebie słońca, śnieg

utrudniał posuwanie się i tempo wy-
raźne słabnie, W. tym etapie ża-

'|wodnicy prócz normalnego biegu
musieli odbyć strzelanie na strzelni-
cy w Kojranach, która znajduje się
w drugiej połowie tego etapu. |

Na metę na boisku6p: p. leś.
przybyła nienotowana: w kronikach
sportowych wielka ilość ludności.
Czekanie na przybywające patrole
»ykorzyetano na pokazy narciar-
skie. :
Warunki atmosferyczne spowodo-

'wały,. że. pierwszy. patrol, przybył z
wielkim opóźnieniem. Pierwszy ślad
do Wilna wytyczyła drużyna Ogni-
ska wileńskiego.

„Obrazek ulicy warszawskiej”,

Jest to tliča.. Nalewki
Nr. 15).

' Oczywiście w tej „charakterystyt |.
ce' Polski i Polaków jest duża prze-
sada. Nad brzegami Wisły: spacerują,
nawet w Warszawie, prawdziwi Po-
łacy, a Nalewki nie są jednak ser-
|eem stolicy. Niemniej jednak trzeba
"przyznać,że tym, co w Polsce jest
Gila: cudzoziemca najcharakterystycz

' iiiejsze są żydzi,

liona złotych dla żydów kresowych
na walkę ze skuikami bojkotu

biorstw żydowskich, które zostały
(zagrożone przez bojkot gospodarczy
'i przez silną konkurencję ciągle po- |.

|wsłających placówek  chrześcijań-| |

„skich. -(h)

 

»

  

: 'эгёкопспп_іе_тагп_п Zutėw—Wilno
Zgodnie 'z programem, w niedzie:| "Końcowe wyniki marszu narciar-

skiego Zułów — Wilno po uwzględ-
nieniu konkurencji w strzelaniu
przedstawiają się następująco:

Pierwsze miejsce marszu Zułów
— Wilno uzyskał Związek Rezerw.-
stów: z Wisły, który pokrył całą tra-
sę w czasie 9:30:55 sek.

Bardzo zacięta walka toczyła się
o drugie miejsce między Ogniskiem
a 3-cim pułkiem strzelców podhalań-
skich. Po pierwszym etapie lepszy
czas miał zespół Ogniska, dlateżo
też etap drugi decydował w klasyfi-
kacji. Ostatecznie na końcowych ki-
lometrach walkę  rozstrzgnęli na
swoją korzyść wilnianie,

(czasie 9:50:25.

Na trzecim dopiero miejscu upla-
sował się 3-ci pułk strz. podhalań
skich. 10:04:00.

Czwarte miejsce przypadło w

Wilna 10:04:22 sek. (wszyscy 

(dom |

: › uzyskując. j
drugie miejsce i pokrywając trasę w В

udziale Związkowi Rezerwistów z

członkowie AZS —Wilno). | zotmierze

Odznaka dziennikarska
Min. spraw wewnętrznych udzie-

|liło pozwolenia na ustanowienie i u-
|ywanie odznak Związku Dziennika-
rzy Rzeczypospolitej

Odznaka wykonana z ioksydowa-
nego metalu, ma w środku pióro, ja-
ko symbol pracy dziennikarskiej na
tle barw narodowych, a w otoku na-
pis: „Związek Dziennikarzyj R. P.*
Na odwrotnej stronie znajduje się
nazwa siedziby danego Syndykatu i
numer odznaki.

Dyr. zbyPrzemysłowo-
Handiowej mężem |
zaufania p. Koca

Dyr. Izby Przemysłowo - Han-
dlowej w Wilnie inż. Barański, z
dniem dzisiejszym udaje się na kil-
ikotygodniowy urlop wypoczynkowy.
|W-$ krążących pogłosek, inż. Ba-
irański ma zostać mężem zaufania
pułk. Koca na okręg Wileński. (h)

ESTRY punkt widzenia
„Gwarancja dobroci — zaufanie tysię-

cy” oto słuszne ujęcie sprawy. Opinia klien

i racjonalizacji przemysłu. DużoU-:tów, bezpośrednia i bezstronna, jest naj-
lepszym sprawdzianem dobroci danego to-
waru czy artykułu, Tezę tę wysunęły Kra-
jowe Zakłady TELEFUNKEN, mając za so-

bą wieloletnie doświadczenie w produkcji

i sprzedaży radioodbiorników tej marki.

| Zwłaszcza ostatnio, w nowym sezonie
|, 1936/37 opinia tysięcy nabywców radiood-
biorników Lord, Magnat, Arystokrata i Pre

mier ugruntowała się i tak rozpowszechniła

się w całym kraju, że dzisiaj wiadomo każ-

demu radioamatorowi, iż klasę najwyższą

stanowią odbiorniki TELEFUNKEN, :

Istnieje między wielkim bractwem ra-

diosłuchaczy jakaś solidarność i wzajemna

życzliwość. Wypróbowawszy jakiś aparat, a

w naszym wypadku odbiornik Telefunken,

radzą sobie oni wzajemnie zaopatrzenie się

w odbiornik tej marki, przyczyniając się w
ten sposób do tym większego rozpowszech-

inienia aparatów Telefunken. Tysiące en-
tuzjastycznych listów, nadchodzących od po
siadaczy Telefunken, potwierdzają, że za-

ufanie i uznanie nabywców Telefunkenów

jesl przecież rękojmią doskonałości tych

odbiorników.
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GWIRZDA BOLSZEwiCKA
w HISZPANii
sowłeccy należący do

międzynarodowej brygady, wa!czą-
Piąty był A. Z. S. Wilno, 10:05:08. | cej po stronie czerwonych—roz dają

amunicję w okopach pod Madrytem



 

„Ann
sztuka w 4 aktach Eugeniiusza O'Neil'a.

TEATR MIEJSKI

a Christie”
Przekł. Sobieniowskiego.

„/„Reż. Wł. Czengery. Dekor. W. Makojnik

O'Neil w swej morskiej opowieś-

przypisuje nadprzyrodzone, szatań-

skie niemal moce, mające przemoż- |starcie się tych trzech

ny wpływ na losy ludzi z
związanych, wziął na swój arty-

styczny warsztat, nierzadko w lite-

raturze wyzyskany problem: že

jaw największe skarby: najlepsze|

wartości jego serca, tłumi śdzachy |

egoizmu, niweczy instynkty  pier-

wotne zazdrości i zemsty a z drugiej

strony sponiewieranemu przez Ży-

cie, cynizmem przeżartemu człowie-|

czemu sercu — przywraca jego czy-|
stość i prawość,

Akcja dramatu trojga osób: ojca

żeglarza, córki, upadłej dziewczyny,

którą dla obrony przed niesampowi-

tym urokiem morza oddał na ląd:

„na farmę” do wychowania ludziom,

co stali się przyczyną jej -zguby i

młodego okrętowego pałacza, toczy

się na pokładzie i w izdebce małego|

żaglowca-węglarki. Zawiązek dra-

matu ciekawy: oczekiwanie starego

wilka morskiego na nieznane pra-

wie dziecko, którego powrotu ocze-

Ikuje z utęsknieniem. Miłość ta za-

ślepia starego na tyle, że nie pozna-|

je się na uprawianem przez córkę|

„rzemiośle”, chociaż związany zj

niem zewnętrzny wygląd nie pozo-

stawi co do tego wątpliwości.

Przybycie na pokiad w niesamo-

witą mgłę nocną, wyczerpanego wal-

ką z rozszalałym oceanem rozbitka,

staje się iskrą, wzniecającą pożar

jwszystko  oczyszczającej

|prości mówią co myśląiczują

| tragicznej katastrofy

Rysunek charakterów,
ność

3 REG ; 2 : w miłości.

ci, w której żywiołowi głębin oceanu |Namiętności są mocne—bo ludzie są

indywidual-
morzem |ności omal że nie doprowadza do

szlachet-

: ; „pr ё i prawość targanych burzą

wielka i dobra miłość przeobraża serc odmalowane z wybitną plasty-

człowieka do cna, wydobywając na ką, silne napięcie dramatyczne w

rolę dublowaną np. przez p. Gór-
y|ską. Stary Krzysztof p. Staszew-
i| skiego ujmował swą prostotą i bez-

pośredniością. W roli Mat Burkego
zgrywał się p. Siezieniewski, P. Ja-
sińska z umiarem odtworzyła postać
poczciwej pijaczki Marty.

: wa.

trzecim akcie — opromienia czar r е

głębokiej poezji w kontraście bez- Zz za kotar studio

miaru wód unoszących na SWYCh|  KLASYCZNA KOMEDIA PLAUTA
grzbietach wąiłą łupinę. = 8

Sztukę miało Wilno sposobność w BREE KN

kiowskim,  Broniszowną,

mowitą szatę morza!

sposób piękny i pomysłowy.

bie pozwolić na skróty,
dia -cażości.

jak prosta dziewczyna,

to przeciąganie ostatniej sylaby... namiętności, na pokładzie cichego

żaglowca, lecz zarazem i źródłem

„Kuriera wileńskiego"

Nieraz przed:sądem znajdują

takie sprawy, które nabierają sen-|

wie oskarżonych
praw U,S.B., 30-letni Władysław Mi-|książki.

ikołajczyk, podający się za współ | międz

pracownika Kuriera Wileńskiego",| nowany
o kradzieżksiążki| przytem

|
jako oskaržony...
z Biblioteki Uniwersyteckiej, Miko-

łajczyk był już dwukrotnie karany.

Pierwszyj raz jako urzędnik kolejo-

wy za przekroczenie władzy, następ

nie zaś — już za oszustwo, w Grod-

nie.

Akt oskarżenia zarzucał mu, iż

skradł z Biblioteki USB książkę,

którą następnie sprzedał wędrowne-

tyczne.

oskarżony 0...

ziono.

Przypadkowo

egzemplarz
zaświadczenie,

| z biblioteki.
W. pierwszej

|czy
aresztu, Sąd

|-dokąd odwołał
|winnił ga
| wodów winy. (m)

instancji

Ujawnienie szajki licytantów-oszustów
Władze bezpieczeństwa publicz-

nego, ujawniły szeroko zakrojoną

aferę z nieruchomościami, należący-

mi do obywateli sowieckich, w

Polsce.
Według obowiązujących  przepi-

sów przy sprzedaży nieruchomości,

należących do obcokrajowców okto-

ło połowy osiągniętej sumy  zatrzy-

muje skarb Państwa. Od podatku

powyższego zwolnione są nierucho-

miłości w drodze licytacji.

Okoliczność tę wykorzystała

czajka  licytantów-oszustów, która

nawiązała kontakt z obywatelami

sowieckimi, od których pobierała

ČaoT TIE SAT DOS
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weksle i pełnomocnictwa.

widzieć przed kilku laty na wystę-

pach gości warszawskich z Gawli-
Chaveau,

czwartego partnera nie pamiętam.

Wolę obecną inscenizację pp. Czen-

gerego i Mialkojnika. Mgłę, tę niesa-
„djabelskiego

pomiotu” rozwiązał p. Makojnik w

Ołówek reżyserski mógł był so-
z korzyścią

W. przekładzie niedo-
ciągnięcia, np. Anna mówi czasem,

i ni stąd ni

zowąd wyraża się jak inteligentka.

Już to aktorzy nasi wogóle, ma-
ją specjalną manierę w.odtwarzaniu

„prostego ludu". To długie „przestan-

kowanie przed: że, gdy, może itc.,

P. Wieczorkowska w roli Anny

dała z siebie co mogła najlepszego:

szczerość, żywiołowość, nieklamane

uczucie; wybuch dziewczyny w III

akcie miał mocne akcenty drama-
Ciekawe byłoby widzieć tę

p
Sri

Magister praw iwspółpracownik
kradzież

się mu handlarzowi, u którego ją znale-

Mikołajczyk nie przyznał się

sacji jedynie ze względu na osobę dowiny. twierdząc, iż zaszia tu po-

oskarżonego. Jedną: z takich rozpo"|mylka. Wyjaśnił,

trywał WiL Sąd Okręgowy. Nała- | pnowadzki na inne mieszkanie, on

zasiadł magister|sam lub jego siostra,

iż podczas prze-

sprzedali stare
widocznie

y nimi znalązł się. i zakwestio-
Przedstawił

iż będąc

studentem, w r. 1928 wypożyczył ją

Mikoła|-
k został skazany na 3 miesiące

Okręgowy wszakże,
się skazany, unie-

z bralku dostatecznych do-

Weksli
nie wykupywano i szły one do pro-|

Jedna z najciekawszych komedii .pisa-

rza rzymskiego Plauta „Potrójny” została

w XVI wieku przetłumaczona i przerobiona

przez lwowianina Piotra Cieklińskiego, któ-

ry nadał jej polski koloryt i tło Iwowskie.

Komedia ła wystawiona w ub. r. na scenie

teatru lwowskiego, cieszyła się dużym po-

wodzeniem,

Polskie Radio, chcąc zaznajomić słucha

czy z tym pięknym utworem nadaje ое

Lwowa, dn. 1.III. o godz. 20.55-w formie

słuchowiska jeden z fragmentów „Potrój-

nego'; słuchowisko poprzedzone będzie

przemówieniem prof, Stanisława Łempickie

go, który fragment ówopracował.

Udział w słuchowisku biorą artyści

lwowskich teatrów miejskich: Życzkowska,

Strachocki, Stępowski, Śliwiński, Pietrasz-

kiewicz i Butrym. Reżyseruje A. Gwojdziń.

ski,

INTERESUJĄCE DZIĘŁO NOWEś

MUZYKI.

w programie Polskiego Radia.

Wśród kompozytorów ostatniej doby

bardzo poważne-miejsce zajmuje kompozy-

| archidiecezji.

Z MIASTA.
-— Tydzień Miłosierdzia Chrześci-

jańskiego. Wczoraj rozpoczął się

dwukrotnie odkładany, organizowa-

ny przez Instytut „Caritas” tydzień

miłosierdzia chrześcijańskiego, mają

cy na celu zgromadzenie funduszów

na walkę z żebractwem i włóczęgo-

stwem oraz udzielanie wsparcia naj-

biedniejszym.  Akcpę  „tygodnia”

rozpoczęły uroczyste Msze św., od-

prawione z rana we wszystkich ko-

ściołach i kaplicach publicznych
Następnie rozpoczęła

się zbiórka. Zorganizowano kilkaset

punktów kwestarskich, obsiugiwa-

nych przez organizacje spoleczno-

charytatywne, „Akcji Katolickiej i

polską młodzież akademicką.
— Budowa mauzoleum  królew-

skiego w podziemiach kaplicy Św.
Kazimierza w bazylice wileńskiej

wkrótce zostanie podjęta. Mauzo-

leum, jak wiadomo, jest zbudowane

w stanie surowym. Żadaniem naj-

bliższych prac będzie caikowite wy-

Ikończenie grobowca. Związane z

tym roboty zostaną podjęte jeszcze

w pierwszej połowie bież. mies. (m)

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.

— Piekarze domagają się wstrzy-|

mania eksportu zboża. Związki Pie-
Каггу wysłały do ministerialnych

władz memoriał, w którym doma-|
gają się wstrzymania wywozu zbo-

ża, aż do nowych zbiorów.

tym, że ceny stale rosną w związku

z ekspprtem zboża, a zapasy zbóż

chlebowych są u nas znikome, wo-
bec częgo należy liczyć się z tym,
że na przednówku zajdzie potrzeba

importu zboża. (h) й

Z.žYCIA STOWARZYSZEN.|

  tor niemiecki Jógeł-Haas. Urodzony w-+Ba-

warii, uczeń Regera, profesor Akademii

Muzycznej w Monachium, unika Haas w

swej: twórczości wszelkięgo radykalizmu. Ww

kompozycjach swych oparty naogół na za-

sadach muzyki późno-romaatycznej łączy

Haas duży zmysł kolorystyczny z humorem

i melodyjnością, opartą częstokroć na pier-

wiastkach ludowych. Twórca wielu pieśni,

idzieł kameralnych, 'orkiestrowych -i+košciel-

nych, skomponował Haas m. in. Suitę Sym-

fonicznąna orkiestrę i -głos -solowy .p. t.

„„Dzień i noc”. Utwór ten usłyszą radiosłu-

chacze -w transmisji z Krakowa „da. Ill,

o godz. 17.15-w' wykonaniu Zespołu*lnstru-

mentalnego Krakowskiego T-wa..Muzyczne-

go pod dyr. F. Nierychły i śpiewaczki He-

leny Zboińskiej - Ruszkowskiej.
EGZOTYCZNE PIEŚNI KARAIMSKIE

„nadaje radio z Wilna.

Wschodnie Kresy Polski, a. zwłaszcza

wileńszczyznę"zamieszkują <wajróżniejsze +04

łamy narodowościowe o_ rozmaitych zwy-

czająch, swoistych marzeczach i specyficz-

nej pieśni ludowej. Polskie Radio „zaznaja-

mia systematycznie swych słuchaczy z tymi

ciekawymi właściwościami sposzczęgólmych

grup ludności zaznieszkującej tę dzielnicę.

Tym razem t. j. dn. 1.HI. o godz. 21.30 będą

to pieśni Karaimów w wykonaniu zespołu

chóralnego i instrumentalnego, w opracowa

niu Sylwestra Czosnowskiego. Informacyjne

;słowo wstępne wygłosi Wala Szulimowi-

czowa.

testu.
Wówczas _ licytanci wystawiali ‚

nieruchiomošsci na licytacje. W cza- Teatr i „muzyka
sie licytacyj omawiano z nabymwcą —Teatr' Miejski/aa/Pobulance. Wesola
większą sumę, niž kwota,-ktėrą -p0-
dawano u rejenta.

Nadwyżki pobierali oszuści-licy-
oszukiwali

pelnomocnic-
tanci. Ponadto oszuści
skarb Państwa na
twach osób nie żyjących itp.

Ze względu na toczące się do-
chodzenie, nazwisk osób zatrzyma-
nych i wmieszanych w aferę narazie
podać nie możemy. (h)

przez

Bronillarda

Pokonanymistrz
Znany mistrz boksu w wa-
dze Średniej, Marcel Thil,

pokonany został w Paryżu

amerykanina Lon

twowska fala w 4eatrze Miejskim na Po-

hułance, Tylko jeden raz, w+dniu *dzisiej-

szym osgodz.8.15-wystąpiw Teatrze:Miej-

skim na'Pohulancep. Wilhelm Korabiowski,

znany z Polskiego Radia*w postaci „PANA

STROŃCIA "filar Wesołej Lwowskiej Fali.

Pozostałe bilety'po*cenach zwyczajnych,-do

nabycia'w przedsprzedaży + do <godz.-4-tej

popoł.*w' kasie teatru „Lutnia“, wieczorem

w kasie Teatru Miejskiego na“Pohulance.

Od jutra wraca na-afisz sztuka, -laure-

ata nagrody Nobla, E. O'Noilla „Anna Chri-

ste” w premierowej obsadzie zespołu, z

pp. Wieczorkowską w roli tytatowej.

W piątek, w dniu obchodu „Kaziuko-

wego” dano będzie po oenach propagando-

wych, powtórzenie sztuki Wł. Fodora „Ta-

jemnica lekarska". -

— Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś

rozpoczyna gościnę w Teatrze „Lutnia” Ja-

nina Kulczycka, o występy której publicz-

ność wileńska »skwapliwie się upominała.

Dziś Janina * Kulczycka =wystąpi w Toli

księżnej *w op. Abrahama „Przygoda:w

Grand''Hotelu". We wtorek Janina Kul-

czycka «ukaże się w*op. „Rose Marie“-w

roli tytułowej.

— Wznowienie „Rose / Marie". "Jutro

Janina Kulczycka wystąpi w słynnej ame-

rykańskiej op. „Róse Marie". Wznowienie

tej operetki z udziałem znakomitego +go-

ścia wzbudziło ogromne zainteresowanie.

—„Księżniczka na, grochu” W niedzie-

lę o godz. 12 m. 15 ukaże się po raz pierw-

szy bajka według Andersena dla dzieci, w

interpretacji art. Teatru „Lutnia” oraz

studium baletowego L. Muraszowej „Księż-  |2

— Związek Polskiej Inteligencji
ones Zebranie ogólne Z. P.

I. K. odbędzie się w poniedziałek

kdn. 1.marca punktualnie o godz. 7

wieczorem w lokalu własnym (Zam-
ikowa 8 I p.).

Redaktor St. -Mackiewicz wy-
głosi referat dysaainy z cyklu o
«komunizmie pt. „Polityka zagranicz
na Rosji Sowieckiej (działalność

Kominternu). Wstęp: dla członków i

wprowadzonych gości.

 

ZLIDY
ODCZYT O .CHOROBACH
ZAKAŻNYCH W LIDZIE.

Koło młodych matek przy Kato-

liekim Stowarzyszeniu Kobiet w

Lidzie organizuje szereg odczytów z

dziedziny higieny. Pierwszy odczyt
na temat: ,, oby zakaźne” wy-
głosi dr. Stasiewicz (lekarz powia-

towy) w dniu 28 lutego rb. w Sali

kina „Era“ ogodz. 13 m. 15.

REKOLEKCJE DLA INTELI-
GENCJI:I"ROBOTNIKÓW.

Rekclekcje odbędą się w Lidzie

od 15 marca do 19 wiącznie. Reko-

lekcje prowadzić będzie ks. dyr.
Aleksander Mościcki z Wilna. Ro-
botnicy pracujący w iabrykach i in-
nych zakładach wezmą udział w re-

kolekcjach w kościele Farnym ©
godz. 17 min. 30. Inteligencja w ko:|
Ściele ks. ks. Pijarów od godz. 19-ej.

"Polskie Radio Wilno
Poniedziałek,dnia 1-marca 1937 r.

6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny, Informacje.

Muzyka na dzień dobry. Audycja dla szkół.|

11.574. Sygnał czasu i hejnał. 12.03: Koncert

orkiestry wojskowej. 12.40: Dziennik połud- |

niowy. 12.50: Gdzie kobieta dobrze rządzi

tam gospodarz nie pobłądzi, obrazek. 13.00: |

Muzyka popularna. 15.00 Wiadomości go-

spodarcze. 15.15: Koncert reklamowy. 15.23

Życie kulturalne ' miasta. 15.30: Odcinek |

prozy. 15.45; Muzyka. 15,50: Kiermasz Ka-

ziukowy, wygł. Fryderyk. Łęski. 16.00: Mu-

zyka. 1645: «Skrzynka językowa. 16.30:

Fragment z III Konkursu im. F. Chopina.

17.00: Polska w «demokracji

czyt. 17.15:Józef Haas — „Dzień i noc“,

17.50: 'Stułbia — miotacz harpunów, odcz.

18.00: Pogadanka aktualna. 18.10: Biegi w

Zakopanym, reportaż. 18.20: Przed świtem,

pog.. Lidii. Zyžniewskiej.

muzyozne,. 18.50; Poznajmy przepisy finan

|sowo rolne, pog. 19.00: Audycja żołnierska.

19.30: Koncert mał. ork. Pol. Radia, 20.15:

Transmisja akademii ku czci St. Niewia-

domskiego. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55

„Potrėjny“ fragment słuchowiskowy. 21.30:

Karaimi — mozaika wileńska, 22.00: Kon-

 
 

 

wiadomości dziennika radiowego.

EEEARKAAAADa OBRONY NARODOWEJ.

świata — od- |

18.30: Wędrówki

cert muzyki holenderskiej. 22.55: Ostatnie
l

|

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ |

Kronika wilenska
WIADOMOŚCI KOŚCELNE.

— Zmiany w  duchowieństwie.
Na mocy zarządzenia J. £. ks. Ar-
cybiskupa - Metropolity Wileńskie-
go, w składzie ośobistym ducho-
wieństwa archidiecezji zaszły ostat-
nio następujące zmiany: ks. Antoni
Bańkowski, preiekt w  Świsłoczy,
mianowany został na stanowisko wi
karego w Zdzięciole, ks, Aieksan-
аег urabowslki, wikary w Zdzięcio-
le, na wikarego do Omorgoń, ks.
ignacy Kryński, wikary w  Repli,
preiektem szkół w Wasiliszkach, iks.
Antoni dzubzda, preiekt w Wasalisz-
kach na wikarego przy kościele bar-
nym w Lidzie, ks. Stanisiaw Walu-
ikiewicz, wikary w Goiuszy, na wi-
karego w Ejszyszkach, ks. Józet Pa-
nawa, wikary w Ejszyszkach, na wi-
karego w Foiuszy. Ms. Piotr Żar-
nowski, proboszcz parafii św. Ja-
kuba w Wilnie, na wiasną prośbę
zwolniony zosiał z probostwa i o-
trzymał uriop zdrowotny. Ks. Piotr
Rynkiewicbz, preiekt szkół w Wil-
nie, mianowany został wikariuszem-
ekonomem parafii św. Jakuba w

Wiinie, Wreszcie ks. Kazimierz
Szyndler, wikary przy kościele Far-
nym w Lidzie, powrócił do swej die-
cezji łuckiej. (m)
 

Nar. Org. Kobiet
Dzisiaj (poniedziałek) o g. 18-ej

Piekarze prośbę swą motywuja|w lokalu przy uL Mostowej 1 odbę-
dzie się zebranie ogólne czionkiń.

Stronnictwo Narodowe

STRONNICTWO NARODOWE
ZARZECZE — POPŁAWY.

Dnia 5-$o marca rb. (piątek) ©
godz. 19-ej w lokalu przy ul Še
piawskiej 2 m, 27 odbędzie się

pierwsze ZEBRANIE KURSU KAN-
DYDACKIEGO z reieratem p.t.
„Czym jest obóz Narodowy*.
 

Sekretariat Koła „Zarzecze Po-
pławy* urzęduje we wtorki i piątki

'|odg. 18do20 przy ul Popławskiej
2m.27.
 

W dniu 7 marca (niedziela) o
godz. 12.30 odbędzie się w lokalu
przy ul. Popiawskiej 2 m.27ZE-
ВКАМЕ  GGÓLNE CZŁONKÓW
SO S. N. Obecność obowiąz-

wa.

ZWIERZYNIEC — SOLTANISZKL
„W dniu 7 marca (niedziela)o go-

dzinie 12 w lokalu przy ul. Sołtań-
skiej 30 odbędzie się ZEBRANIE
CZŁONKÓW S. N.

ŚRÓDMIEŚCIE.
a:padnie A o godz.

j ie się jne ZEBRA-
NIE KURSUKANDYDATÓW w lo-
kalu przyul. Mostowej 1.

Młodz. Wszechpolska

Związek Akademicki U, S. B.
Zarząd M. W. zawiadamia, żeSe-

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

m ©

 

OSTATNIA NOWOŚĆ MODY
LONDYŃSKIEJ
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Kapelusz z plėrami rajskiego ptaka

 

 



 

Dziš premiera,
Najpiekniejsze wldowisko fižmoweCGIING

KRÓL KOBIET
Nasada:- Willżm Powell, Myrna Loy i Luisa Rainerobsada:

Wszelk'e możliwości filmu muzycznego wyczerpane.
Nadprogram atrakcjaiaktualia. _ Początek seansów: 4.30, 7.30 i 10.30

HELIOS || Gigantyczny film dla Coop e r
wszystkich. Milionowa

realizacja Cecil B. de Milie'a

(Niezwyciężony Bili)

w arcyfilmie o którym Nadpr. Groteska Kolorową
mówi cały świat

 

GARY

Walta Disneyai aktualiaBUFFALO BILL ь
"Nowošci“ | L„WESOŁY KAZIUK“
"a którą złoży się cały szereg barwnych obrazków (m. in. „Goście z Mejszagoly“, |

dziadika Wincuk w kabarecie, płyniemy na tratwie, pięć złotych, „Cierp duszo mo-

 

 

 

 

   

    

        

  

   

   

 

Dziś -

© MATURA
W rol. gł, SIMONE
SIMON I HERBERT

MARSHAL:

 

    

 

NOWE FOROPLASTYCZNE

 

 

| Poiskie Kino

ŚWIATÓWIO| „.

 

Pati

przepiękna muzyka, fascynująca

 

Kolorowy nadproaram ODBIORNIKI

Poraz pierwszy w Wilnie, najpiękniejszy i najmelodyjniejszy Tja |a EUaKE |

Stradivari“ męce:sezon $ | je

W rol. gł. GUSTAW TROEHLICH i SYBILLE SCHMITZ.

(JAN FRLICZKA.
WIELKA11,tel. 19-69 WILNO -- $-TO JANSKA 6 („JAMUSZEK“)

poleca:
Wykwintną bieliznę damską i męską. Trykotaże, Bluski, Swetry, Pulowery. Naj-
nowsze krawaty. Torebki damekie. Pończochy, Skarpetki. Parasołki, Fartuszki szkolne

| gospodarcze. FO Cenach wyjątkowo najniższych |

 

  

 

Koncertowa gra artystów,
treść filmu na tle wojny światowej. į

DEMONSTRUJĘ
i SPRZEDAJE
NADOGODNYCH
WARUNKACH

M. ŻEJMO

        

  
   

 
 

 

 

Wilnó, ul. Mickiewicza 24, t
 

 

   

    
 

 

   

 

 

 

ja“ — chór dziadów kalwaryjskich, dwie kumoszki i garmoszki i w. in.). Opracowanie OR > аш

Janusza Ściwiarskiego, Chór Jerzego Dala, Atrakcja: imitator gwiazd scen i orkiestr CZYTAJCIE я I

jazzowych. Tylko w b. programie występ St. Janowskiego iBr. Borskiego „oraz „do- „| ROZPOWSZECH- ° РОЁ';’:Ё(’:‘Ч RM НАНО a
tychczasowych ulubieńców: Rostańskiej, Malwano, Szpakowskiego, Orłowskiego i im > NIAJCIE PRASĘ "OGŁOSZENIA do į . °

Codziennie 2 przedstawienia: 6.30 i 9.15, — Ceny nie podwyższone. NARODOWĄ DZ ЕМ NI K A ENERGICZNY i i sekas į

> i * = е rutynowany  admini-
strator (oficer emeryt.2jiONE©©©©© ©©6 0000 © WILEŃSKIEGO) peset "pom | DONA

= - WY H -- 5 : sny) przyjmie zarząd S я
= ODNI Ni SR СЕ П‘ © = e KINO MARS lin warunkach specjalnie dogod-| |domami w Wilnie, —r w pow, no a LG.

= _DNI WIELKIEGO RABATU ze 35 ‚ nych przyjmuje Łask, zgłoszenia do|dziśnieńskim wydżier|wodu chorobyi ń
E — e : administracji, tamże Żawię pacht wraz z|dzy, prosi o pomoc.
m na KONFEKCJI, GALANTERII, a eTylko R Biuro 0 ł0 szeń adres. 593—4 kompletnem urządze-|Adres w admin. „Dz.

E TRYKOTAŻACH, BIELIŹNIE I OBUWIU = 8 e Adolf DYMSZA 8 01052 ат D NS ius Ulmas
= s = w filmie „BOLEK i LOLEK, - 6 b k 0 'ODY i Taal cia: WDOWA
a me W NOWICKI +“ 30 = e = Następny program: z © Stefana ra 0WS ie 0 oouts oa Mleka >rodznić do: chora z 9-0 letnią

= 0. PH. 5 wieka = © Wilnie, GARBARSKA 1 tel. 82 sa a S em,do, starczę 60.000 1. Wy-| dziewczynką, bez ай
= Prosimy oglądać nasze wystawy. = e 3 : * e ha zadańić ы =Kulturakiej:odoby magana kaucja 2,000|nych środków do ży*

* a rys ie. = . 5 &LEO © ogan ak ab jako” pilęganska lSzeześóły Madm ca.prosi © а
e dyplomowana do cho-|"-% Vi; Pod „96

> 8 e į rych, Wilno, ul. Ar-|577arnia", Zgłaszać = 8 lub adm.

2 Ś SA się do 3 marca. 595-2| „Dz. Wól.”,

PRZESTĘPSTWEM KOBIET W STOSUNKU © e |ооочаеооеввовововоее - FOLWARK" |IMG Nr śm 1 i
DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej © i KUPNO ż 60 ha, 6 km. od Wil- PANNA R GIN IE

brzydoty. Nierxa kobiet brzydkich, są tyłko zaniedba- e © į 1 SPRZEDAŽ na z inwentarzem —. puj AZ € zerowanie z głodu i „ strasznej
ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna, 8 +000000000000+$ sprzedam lub zamie- E 1 pzi z AZ į biedy inżynier z żo-

które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, że dbałość a uro- e . —- |nię ma nieruchomość 7 ao SE Gp ż įm i dwojgiem ma*
dę nie jest kokieterją, a wynika z naturalnego u kobiet poczu- я . DOM |w Wilnie. -Adres w; materia: ów piśmien- oo0s0400000<00$ łych dzieci, O ratu-

cia smaku i estetyki. Dowodnie przekonuje o tem Panie © 5 3 . das на - adm: „Dz Wil” e Bas T PA = ask„dla nięszczęśli

1 “ нр ° ы 1 z и i j in; -
„„Neo-Kosmetyka uł. Jagiellońska [16-6. z PENGALSES ; 8 > własnej > aab. epa ede — wać ERZE Só

PNE Aon ej ask, zgłosz. do ` огер, B kate

8 MY: e a M kie tal| „Dz. Wil” dla L. L aćėseasias sasa
3 > 2 jekt w Wilnie lul posz RE ii i, >

= з © V roli tytut. 5 i |-| i ierta * © Wileńszczyźnie, Dow. |$ PRACA į KUCHARKA“ |ka 9, i5, r a ima Zamkowa

"INT ——11A>T Tes S Jakas Eris IN :2 a000000000066— suuzAcA, Roi granito „аы
: : młoda, dobrze gotu- Wileńska 37—-6. uermanisiy OE AC me: mZAMKOWA 9

Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregułowane z gwarancją.

Wyroby złote i srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.

Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne.

2) ij e,
PO0NIESIENIE HANOLU --

TO WZMOŻENIE REKLAMY
NAJSTARSZE | HAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

<DZIENNIR WILEŃSKI
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ
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celanowy do kawy

kiii22

FRANK BUCK I FERRIN FRASER. 2

 
 

u W. JUREWICZ
(b. mistrz Firmy P. Bure)

 

 

 

 paca .

k Zegary, zegarki, budziki, >
Żyj) GWARANT. PIERWSZORZ. FIRM

»! „Najlepsze kupisz" — tej rady. użycza
innym — kto kupił )> IŠ 3

Mickiewicza 4
w. Wilnie

Okazja taniego kupna naczyń od 15 lutego do 1 marca
WYPRZEDAŻ RESZTEK WYSORTOWA

I PROPAGANDOWA SPRZEDAŻ SERWISÓW
Jedyna w Wilnie chrześcijańska

PORCELANY

hurtownia
porcelany i naczyń

szkła, fajansu,

UMIEJĘTNIE ZREDAGDWARE OGŁOSZENIE. .D.H. „Т. ODYNIEC * wł I. MALICKA
Administracja czynna: przy ul. Mostowej 1 WILNO B :

od 9 — 19 p.p. ul. WIELKA 19 TEL, 4-24 ul. MICKIEWICZA 6.
Serwis stołowy fajansowy 32 części zł. 24.50.—. Serwis por-

15 sztuk za zł. 8.50—. Na Prowincję wy-
syłamy za zaliczeniem. >

 

długm. lepkim
pnia owady.

Ciekaw byłem, jak sięmój łusko-

PATSBNS

 

jąca, potrzebna. Żam- 24 Zk Św. z, bielizny, = r0-
cia, nie wiącowa 20, m. 3. į 10 m. 2 (obok Kura.KRAWCOWA

 

posztikuje pracy: na|  torjum Szkoln.) już o ar deje p E apiece i ywieniu.
geste eks 1. po zł. 150 dzien! LitościwymNA BARDZO i| MIESZKANIAŻ * dzion-,

I PÓKGJE: 3]gag Kelvaryjeka2 žugoduyoli
pol CARITAS,: еса go S

w Zamkowa 8.
kach udzielam kore-

MŁODZIEŃCOWI,

 

 

  

€€490742000030204004000 PP a,
petycji i przygotowu-; a:pję do R.Ad- в аНЕ

2 pokoje z lazienką.'š | O K tes: ul. Popowska 4 Pragnącemu ąpi
z kuchnią i z posługą |$- OKALE zali 601-2 do klasztoru,brakjest
wśródmieściu do wy-|*%00%0%%0000%000%|__Ыzw i parę zło-
najęcia na okres 3-ch LOKAL STUDENT U.S.B. tych ma podróż. Zwra-
miesięcy. Wiadomość| parterowy składający| „., „  |Sam się do czytelni-
przy ul. Uniwersytec-|się z sali (dużegoudziela korepetycyj wjków z gorącą prośbąkiej 9—15, od godz. 4 pokoju) dług. 20—30 |zakrecie 8 Kl. gimna-|o pomoc, Zgłoszenia
—7 po poł. 14) |m, + 2 pokoi, nadają-|ž Um: SPecjalnošė:ma-|kierowač do: admin.

а © |ey się pod. fabrykę|tematyka, fizyka, nie- |„Dziennika Wil" pod
BIURO poszukiwany. / Przy |miecki Oferty wadm. |„Braciszek", tamże a-

„UNIWERSAL“ |lokalu konieczna jest |»D” Я; @ J. Ch. |dres.
Mickiewicza 4 — 4,|piwnica, stajnia iszo-
rę 22-11, polecasej a także Bon z RENAULTIRIOS RRSO OCE
mi ania i pokoje |odosobnione podwó-
od najskromniejszych |rze. Oferty składać OGŁASZAJCIE SIĘ
de lukeusowych. do adm. „Dz. Wil.
RIESZA! dla  „Przemysłewca” W „DZIENNIKU WILEŃSKIM,

językiem zbierać z 3 Nie zastanawiał sę długo. Może
już w ten-sposób spożył wiele smacz
nych niedzielnych obiadków Z bo-

także dochodziło stukanie. To sa-
mica pomagała rozbijać skorupę
stwardniałeśo mułu od swojej stro-„Kły i pazury”

Wadziałem wiele mrówczych ar-|
mii w marszu,
rzenia przebyjwaję niekiedy ogrom-
ne przestrzenie. Ciągną regularną
kolumną szeroką na jakieś osiemca-
li, długą nawet na milę lub dwie.
Trudno obliczyć ilość mrówek w
takiej armii, ale nie przesadzę, jeże-
li powiem, że może ich być z pięć-
milionów. _Suną, o ile możności, w
proste: linii i, zamiast obchodzić
przeszkody, przełażą przez nie. Wi-

Łuskowiec jest najstraszniejszym

nie nazywany łuskowcem požera-
cze mrówek, posiada pancerz z łu-
sek, podobnych do rybich, tylko że
mocnych i twardych jak z metalu.

Może nimi poruszać do woli, pod-
nosić przy pomocy mięśni skórnych.
tak jak jeżowierz kolce, lub zamy-
kać niby stalowe drzwiczki. W nie-
bezpieczeństwie zwija się w kłębek,
przy czym łuski silnie się zwierają.

wywałem kolumny mrówek, prze- Trzeba ikrzepkiego zwierza, żeby
pływające równo przez olbrzymie,| przez ten pancerz przebił się do
zwalone pnie, a nawet przez wyso-|mięsa. 5
kie ogrodzenia plantacyj .kauczulkbo > Gio«tal,

W. |szarą, doskonale się zlewającą z li-rzypatrywałem się mrówkom, gdy : . 5 а: :
s dolkónśwezy mego Zamienia) 2 stowiem džungli;ciało o liniach opły

ikazał na zarośla. |wowych i długi potężny ogon, ra-
— Idzie łuskowec — szepnął. czej połyteczny niż ozdobny. Lazi
Na ścieżkę wyszło małe łuskowa- | PŚ drzewach jak kot i często żywi

ie zwierzątko i rozejrzało się naoko się pająkami i owadami, rojącymi się

wiec zabierze do mrówek. Miał go-
tową strawę, można powiedzieć, na
talerzu, lecz czy da radę? Pewnie
nigdy w życiu nie natknął się na ta-

Te drobne stworze-| wrogiem czerwonych mrówek. Słusz| ką ucztę. Miliony mrówek ciągnęły
koło niego pochodem. Pozostawało
tylko wywalić język. Ale zwierzak
okazał się smakoszem. Może nie
chciał jeść mrówek razem. z ziemią.
Jakkolwiekbądź nie rzucił się na
nie. Przysunąwszy się do ruchomej

'|kolumny, chwilę jej się. przyglądał,
wreszcie jakby nigdy nic legł na niej
w poprzek. >

Mrówki nię zatrzymując się, za-
częły leźć przez niego: jak przez
przeszkodę. Łuskowiec  rozchylil
chytrze rogowe łuski. Mrówki na-
turalnie poczuły żywe mieso i jęły!
Ikąsač nieprzyjaciela. Tysiące oblaz-
łyłuskowca. "Pod każdą łuskę wci-
skały się całe gromadki, chciwe je-
$o twardej skóry.  - :

Trwało to wcale długo, póki łu-
skowiec nie doszedł do przekonania,
że będzie miał dosyć. Zacisnął więc

ku koło szlaku świeciła w  błotni-
stym zagłębieniu kałuża deszczowej
wody. Łuskowiec wlazł w nią, poło-
żył się i otworzył łuski. Uwięzione
mrówiki bynęły masami na
wierzch. Wtedy wysunął długi. lepki
język i pożerał je higienicznie bo wy
płukane. On był rad, ale mrówki
wpadły. -

Przestąpiliśmy

  

ny.
— Mały dzioborożec też w środ-

ku — zauważył Ali.

'Rozumi się, mały był w środku.
Dzioborożce. wszelkie ptaki, roza:
mnażają się w szczególnych warun-
ikach. Para lata razem po dżungli,
póki nie znajdzie dużego, wypróch-
niałego drzewa. - Dziupla musi być

przez maszerującą obszerna, ale i tego im mało, Wcho
kolumnę i szli dalej Plamy światła | dzą do środka i z pomocą dziobów
słonecznego, sącząc się przez gesty:
ażur ciemnych, liści padały na wil-
gotrą ziemię, Paprocie chwiały się

usuwają do czysta - spróchniałe
szczątki drzewa, wyrzucając je na

|zewnątrz. Następnie budują gniazdo
zawsze jednym liściem na raz, pną- mocne, ale miękkie ze  zwiędłych,
cze kołysały się w przód i w tył bez| wilgotnych liści i mchu, Gdy już jest
widocznegopodowu. : | podług wymagań dzioborożców g0-

Uszliśmy; może z ćwierć mili, gdy towe. samica zasiada w nim i odtąd
usłyszałem z lewej strony, z $óry: życie staje się dla niej lekkie, a dla
odgłos podobny do bicia młotem w małżonka bardzo ciężkie. Papa dzio
cement. Przystanęliśmy, Plone pracuje jak bóbr, żeby za-
oczy. Znałem ten dźwięk i chciałem  pewnić rodzinie bezpieczeństwo. A
zobaczyć jdzioborożce.- |może po prostu nie ufa żonie. Dość,

., Siedziały na olbrzymim drzewie że odbywa niezliczone podróże do
jakieś trzydzieści stóp nad ziemią. najbliższego bagna czy rzeczki, za
Samiec, obejmując szponowatymi ła każdym razem przynosząc w dzio-*

ło. Staliśmy tak cicho, że nas nie |
zauważyło. Ale mrówki dostrzegło|
odrazu i ruszyło ku nim skwapli-

wie. |

1, czynna od godz, 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. pr zed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp., nekrotogi 40 gr, ка tekstem
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%

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

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa

na wielkich paprociach, które rosną
na mokradłach, między korzeniami
drzew dżungli. Potrafi zawiesić się

łuski i wstał spokojnie, rzecz można
z uśmiechem zadowolenia na długim ogonem na gałęzi głową w dół

   

 

pyszczku. Miał obiad gotowy—pod
łuskami. Ale jak go zje? |  pami gałąź, kuł ogromnym, szerokim bie trochę mokrej gliny i dosłownie

dziobem w coś przypominającego na | zamurowuje samicę w gnieździe.
oko cement i niemal równie twarde-.
$o w pniu drzewa. Z wnętrza pnia,

  

 

lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie

(D c. n.)

E UKEEMAIL о)

zł. 7 gr. 50, ragranicą zł. 6—

  

 

(10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega
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