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PODZIĘKOWANIE.
Niniejszym składam serdeczne podziękowanie: Wielebnemu Księdzu Pro-

boszczowi Janowi Tołpie i Księdzu Kapelanowi Żywickiemu za odprowadzenie

na miejsce wiecznego spoczynku męża mego,

ś.p. gen. Romana Jasieńskiego
profesorowi Wąsowskiemu, d-rowi Świeżewskiemu,

wojskowego p. pułk. dr. Kiakszcie, pułk.
Komendantowi

dr. Marynowskiemu, mjr.

Szpitala
dr. Gołyń-

skiemu, mjr. dr. Pancerzyńskiemu, dr. Kozłowskiemu, dr. Switkowi, dr. Czela-

dzinowi, dr. Pigulewskiemu, dr, Prużańskiemu, dr. Zdanowskiemu i siostrze Ha-
linie Gruntowtównie za troskliwą opiekę w długotrwałej chorobie mego męża,

władzom wojskowym i pp. oficerom za współudział w pogrzebie oraz wszystkim

tym, którzy okazali mi w tak ciężkich chwilach współczucie i życzliwość.
ROMANOWA JASIEŃSKA.

„Niemcy podtrzymują swe prawo do kolonij'
Mowa amb. Ribbentropa w Lipsku

BERLIN 1.3. Ambasador v. Rib-|
| przbentrop wygłosił dziś w Lipsku na

zgromadzeniu komisji polityki go-
spodarczej partii narodowo - socja-
listycznej przemówienie, poświęco-
ne sprawie planu czteroletniego oraz
zagadnieniom kolonialnym.

Oświadczył, iż z chwilą gdy
Francja, Ameryka i W. Brytanią,
zamknęły się w granicach celnych,
kierownicy życia
Niemiec podjęli olbrzymie
aby umożliwić normalną wymianę
towarową z zagranicą. Ponowne za-
warcia układów handlowych w sze-
rokim zakresie nieudały się. Włów-
czas ogłoszono plan czteroletni,

 

gospodarczego |
wysiłki, |

który został wymuszony na Rzeszy
ez zagranicę.

Przechodząc do spraw  kolonial-
nych, Ribbentrop oświadczył, że
traktat wersalski podzielił narody
na posiadające i nieposiadające.

Nie jest możliwa sytuacja, aby
jedne kraje obfitowały we wszystko,
ja inne walczyły o „minimum egzy-
stencji.

Po odrzuceniu „kłamstw o prze-
winieniach kolonialnych" mówca — ©-
świadczył, że Niemcy podtrzymują
Iswe prawo dlo! kolonij, odrzucając
kategorycznie wszelkie zastrzeże-
| nia.

Otwarcie katedry wojskowości polskiej
we Francji

PARYŻ 1.3. W dniu dzisiejszym
w Bibliotece Polskiej w Paryżu od-|
była się inauguracja katedry woj-
skowej polskiej przy zorganizowa-
nym przez Polskę Alkademię Umie-
jętności studium nauk o Polsce. Uro-
czystość ta stała się manifestacją
francuskich ster wojskowych na
rzecz Polski i jej armii. t
ści przewodniczył naczelny wódz
armii francuskiej gen. Gamelin.

Prócz elity świata naukowego z
J. Em. ks. kardynałem Baudrillart i
rektorem Sorbony prol. Charlety na
czele, wybitnych przedstawicieli ży-

Włochy są przec

 

Uroczysto- | gen.

 

cia politycznego z b. prezydentem
Millerandem, oraz licznie zebranych
członków  lnstytutu Francuskiego,

| па uroczystość przybyło około! 300
reprezentantów _ francuskich sier
wojskowych: marszałek Franchet
d'Esperay, b. szef francuskiej misji
wojskowej w. Polsce gen. Henris,

Mordacque, członkowie naj-
wyższej Rady Wojennej, sztabu ge-
neralnego, gugernatorstwa Paryża,
centrum wyszkolenia wojskowego,
wyższych szkół wojskowych i oko-
ło 150 generałów rezerwy

iwne restauracji
Habsburgów w Austrii

RZYM 1.3. Virginio Gayda, na
łamach „Geornale d'Italia" polemi-
zaje z prasą francuską, która w ar-
tykule Gaydy, zawierającym za-
strzeżenie przeciwko restauracji
Habsburgów, dopatrywała się зеп-
sacji politycznej.

Autor dowodzi, że „Włochy za-
wsze uważały restaurację Habsbur-
gów w Austrii za nieaktualną i nie-
bezpieczną. W całej akcji dyploma-

tycznej i prasowej we Włoszech nie
|można dostrzec żadnych danych, że
Włochy sprzyjają restauracji Habs-
burgów. owy kanclerza Schusch-
"nigga z dn. 14 lutego nie zawierają
(żadnych sprzeczności z tezą rządu
| włoskiego”. Stanowisko zajęte przez
| „Giornale d'Italia" było odpowiedzią
na agitację niektórych dzienników
'zagranicznych, pomawiających Wilo-
'chy o chęć restauracji Habsburgów.

Komitet nieinterwencji organizuje aparat
« kontroli

LONDYN 1.3. Komitet nieinter-
wencji obradował dziś nad obsadze-
niem trzech naczelnych stanowisk:
szefa biura kontroli, szefa kontroli
morskiej, który kierować będzie z
Gibraltaru operacjami wszystkich
jednostek morskich Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Wiłoch i Niemiec, spra
wującymi nadzór wzdłuż wybrzeży
hiszpańskich, wreszcie szefa kontro-
li lądowej na granicy francusko-hisz
pańskiej. Na stanowisko szefa biura
kontroli proponowany jest holender-
ski admirał de Graaf, nastanowisko
szefa kontroli morskiej pr 'wa-
ny jest holenderski kontradmirał
Olivier, na stanowisko szefa kon-

brzegów
troli lądowej proponowany: jest puł-
kownik duński Lunn. Nominacje te,
po uzgodnieniu z zainteresowanymi
rządami, przedstawione być mają w
piątek na plenum komitetu do za-
(twierdzenia.

Omawiano również ewentualne
zmiany w przydzielonych obecnie
poszczególnym flotom strefach, W.
Brytania uważa, że cała kontrola
morska polega na antagonizmie po-
między kontrolowanymi i kontrolu-
jącymi. Tak więc w wypaadku po-
suwania się naprzów wojsk gen.
Franco na uwać się ma

angie.kontrola lib francuska.

 

AVILA. 1.3, Korespondent Hava-|
sa donosi: Gen. Mola, dowódca pół-|

wczoraj przed mikrofonem rozgłośni|
w Salamance przemówienie, w któ-|
rym nakreślił główne linie programu
nowego rządu państwa hiszpańskie-|
go. Linie te są następujące: Uznanie|
dla historycznej osobistości hiszpań- |
skiej, która zapewni Hiszpanii wła-|
ściwe miejsce w koncercie narodów|
wolnych, pokój i dobre stosusiki ze,
wszystkimi wewnątrz i. zewnątrz.
kraju bez pośrednictwa obcych, wła-
dzę i dyscyplinę niezbędną dla prze-
ciwdziałania zamachom na ojczyznę,
organizacja produkcji, humanitarne
ujęcie zagadnienia pracy w celu
przeciwdziałania nadużyciom ze
strony silnych, bezwzględne posza-
nowanie własności prywatnej, walka
ze spekulacją, niezależność władzyj
sądowej, wolność nauczania, zgodnie
z kierunkiem, nadanym przez pań-
stwo aspiracjom ludu i mioralności
chrześcijańskiej. Ochrona dziecka,
obowiązkowa praca dla wszystkich
oraz całkowite zniesienie protekcjo-
nizmu i nieróbstwa w administracji
państwowej. W zakończeniu gen;
Mola oświadczył, co następuje:
„Nie wiem, czy ta co powiedziałem,
ma odcień faszystowski, monarchi-
styczny, konserwatywnyj, * czy repu-
blikański. Wiem tylko, że jest to
rozsądne i że sprawa ta zatryumfu-
je, reszta jest mało ważna”.

BITWA POD MADRYTEM
MADRYT. 1.3. Tuż koło północy rozgorzała na froncie madryckim

|wielka bitwa. Od strzałów armat
| wielokalibrowych trzęsły się szyby
we wszystkich gmachach, położo-
|nych w centrum. miasta. Słyszano
jteż wyraźnie |karabiny maszynowe

im

Kronika teiegraficzna
** W Anglii szalała wczoraj Burza śnież-

|na, która odcięła od świata szereg miejsco-

wości i zdezorganizowała komunikację

drogową i kolejową. Cała Walia pozbawio-

na była światła.

** Książę Kentu i ks. Windsoru opu-
ścili ub. nocy Wiedeń, udając się do Мо-

nachium.

** W Wiedniu Włoch Dominico Perti,
liczący lat 58 zastrzelił z rewołweru żonę

adwokata wiedeńskiego  Goldreicha, Ро-
nieważ zabójca groził rewolwerem usiłują-

cym go zatrzymać, tłum zlinczował go.

** W górach, na granicy pomiędzy

Queenslandem a Nową południową Walią

znaleziono spalony samolot komunikacyjny,
który zginął w dn. 19 lutego. Obaj piłoci i

trzej pasażerowie -ponieśli śmeirć, nato-
miast dwaj inni pasażerowie uratowali się,

 

** Stan zdrowia marsz. Graziani po-

lepsza się z dniem każdym.

** Z Gibraltaru donoszą © zatonięciu

włoskiego statku „Jolanda”.
ła uratowana.

** [zba Rolnicza w Luksemburgu zwró-

ciła się do rządu polskiego w sprawie
sprowadzenia z Polski do Luksemburga ty-
siąca robotników, Rekrutacja robotników
nastąpi w najbliższych tygodniach.

rose
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oraz strzelaninę, którym
szyły, wybuchy  moździeży.

ku miasta uniwersyteckiego i Casa
del Campo. Szczegółów narazie
brak. Ciemna i deszczowa noc sprzyj
jała atakom na bagnety.

RZĄD HISZPAŃSKI CHCE WY-
SŁAĆ KILKANAŚCIE TYSIĘCY

DZIECI DO SOWIETÓW.
LIZBONA. 1.3. Dzienniki hiszpań-

skie, wychodzące na obszarze zaję-
tym przez powstańców występują
energicznie przeciw projektowi po-
wstałemu: w Walencji wysłania kil-
Ikunastu tysięcy dzieci hiszpańskich,
w większości sierot, do Sowietów
na wychowane, W. sprawie tej za-
bierają, względnie już zabierali głos
wszyscy przewódcy ugrupowań na-
rodowych i prawicowych  hiszpań-
skich, nazywając podobny projekt
zbrodnią. Pomijając momenty natury
politycznej, przeciwnicy takiego pro
jektu stwierdzają, że ze względu na
klimat, na rasę, na obyczaje, na men
talność itd. dzieci hiszpańskie nie
mogą być wychjowywane bez. wiel-
kiej dla nich szkody moralnej i fi-
zycznej w Sowietach.

DWA MAŁE „ALKAZARY*

LZBONA. 1.3. Dziennik  „Diario
Vasco" donosi, że w prowincji Leri-
da, w Katalonii, w okolicy miejsco-
wości Solsona, grupa powstańców
schroniła się w okoliczne pokryte
lasami góry i od szeregu miesięcy
stawia opór wszystkim wysyłanym
przeciw nim ekspedycjom rządo-
wym. Jest to druga tego rodzaju
wyspa na terytorium zajętym przez
wojska rządowe. Pierwsza znajduje
się w prowincji Jaen (Andaluzja) w
klasztorze „Matki Boskiej de la Ca-
beza“ gdzie kilkuset uzbrojonych
powstańców z rodzinami od począt-
ku powstania opiera się atakom
wojsk rządowych, oczekując wy-
swobodzenia przez wojska narodo-
we. Żywność i amunicję dostarczają
oblężonym samoloty.

|

iską”, Pod rozkazy Gajkisa
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Krwawa bitwa pod Madrytem
Rząd czerwony chce wysłać kilkanaście tysięcy dzieci do Sowietów

towarzyr urzędowy głównej kwatery powstań
Walka. czej: Na troncie 8-ej

nocnej armiii powstańczej, wygłosił. toczy się prawdopodobnie na odcin- | północnej wojska czerwone usiłowa-
dywizji armii

ły ponownie atakować na ironcie
Oviedo, zostały jednak odparte z
jolbrzymimi dla siebie stratami. U-
jtrzymaliśmy w całości nasze pozy-
cje. W czasie tego ataku na nasze
linie, zginęły całe bataliony nieprzy-
jacielskie. Na froncie madryckim
lekka „strzelanina i kanonada na
wszystkich odcinkach, со ше рггу-
niosto żadnych zmian. Na ironcie ar-
mii południowej kanonada bez zna-
czenia na wszystkich odcinkach.

GWIAZDA FILMOWA |
NIE ZOSTAŁA STRACONA
AVILA. 1.3. Specjalny. korespon-

dent Havasa podaje, iż urzędowo
zaprzeczają wiadomości o straceniu
w Sevilli aktorki Rosity Diaz. Ko-
munikat stwierdza, že Rosita Diaz
odbyła krótką podróż do Portugalii,
a obecnie przebywa w Valladolid,
gdzie w czwartek ma wziąć udział
w dobroczynnym przedstawieniu na
rzecz żołnierzy.

„KARTA CHLOPSKA“
W HISZPANIL

PARYŻ 1.3. „Le Matin" twier-
dzi, że odwołanie ambasadora Ro-
senbergu z Hiszpanii bynajmniej nie
należy interpretować jako zamiaru
osłalbienia akcji sowieckiej w Hisz-
panii, Wyznaczenie następcą Rosen-
berga Gajksa, znanego specjalisty
ю@ propagandy komunistycznej
wśród ludności rolniczej, świadczy,
iż komuniści zamierzają obecnie
wygrać w Hiszpanii „kartę chlop-

zostaną

oddani wszyscy agenci (ikominternu,
pracujący na terenie hiszpańskim.
& drugiej strony liczni agenci m. in.
Kożuchow, Tarski i Somow, którzy
nie zdołali się dostosować do warun
ków hiszpańskich, zostali odwołani
do Moskwy. Pełnomocnictwa Gajki-
sa, jak zapowiada dziennik, idą o
|wiele dalej niż pełnomocnictwa Ro-
senberga. M. in. rozkazom Gajkisa

ATAKI CZERWONYCH ODPARTE ma podlegać Antonow Owsiejenko,
Z DUŻYMI STRATAMI

SALAMANKA. 1.3. Komunikat  który dotychczas działał w Barcelo-
nie zupełnie samodzielnie.

UCEEST AEi ТЕЫО ZEDOAOO aAZ ša 20

Francuski przemysł wojenny traci dużo
na filokomunistycznej polityce rządu

PARYŻ 1.3. „Echo de Paris“,
nawiązując do wydanego wdn, 4
lutego przez gen. Franco zakazu
eksportu pirytów hiszpańskich do
Francji, twierdzi, iż przynosi to szko
dę francuskiemu przemysłowi wo-
jennemu. Na skutek tej decyzji
przemysł francuski będzie pozba-
wiony tego ważnego surowca, któ-
ry znajduje się tylko w Hiszpanii,
Portugalii i w Ameryce Północnej.
Piryty służą do fabrylkacji kwasu
siarkowego i żelaza. W ten sposób
stanowią one ważny surowiec dla
przemysłu chemicznego i przemysłu,
związanego z obroną państwa.

Król Egiptu z rodziną
PARYŻ. 1.3. Tutejsze poselstwo

egipskie komunikuje: Król Faruk w
drodze z Egiptu w towarzystwie kró
lowej Mazli, swej matki oraz swych
sióstr przybędzie do Marsylii w śro-  de w południe. Rodzina królewska

|

 

„Echo de Paris“ twierdzi, iż
Niemcy zamówiły ostatnio u gen.
Franco bardzo poważne ilości piry-
tów, zapewniając sobie  dostarcze-
nie w latach 1937-1939 po 1.200 tys.
tonn rocznie. Anglia, jak twierdzi
dziennik, miała zawrzeć z rządem
portugalskim odpowiedni układ,
$warantujący jej dostawę niezbędnej
ilości pirytów. Rząd angielski miał
również wysłać do Burgos specjalne-
$o agenta handlowego i obserwato-
ra wojskowego. 3

„Echo de Paris“ domaga się od
rządu francuskiego, aby zapewnił
również Francji odpowiednią ilość
pirytów.

przybywa do Europy
pociągiem specjalnym uda się do
St. Moritz. Po trzytogodniowym por
bycie, poświęconym  sportom zimo-
wym i zwiedzaniu Szwajcarii, rodzi-
na królewska odwiedzi Francję a
następnie Anglię.
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Rada Związku Wydawcow
o nowej ustawie prasowej

Po załatwieniu spraw formalnych,
dyrektor Związku p. St, Kauzik zło-
żył sprawozdanie z audiencji przed-

W. tych dniach obradowała w,

Warszawie rada Polskiego Związku

Wydawców Dzienników i Czaso- т L

pism pod przewodnictwem wicepre- stawicieli władz Związku u p. pre-

zesa rady p. Pawłowskiego, który |miera gen. Składkowskiego, pod-

zastępował nieobecnego prezesa, p.|czas której przedstawione zostały.

Mrozowskiego. Wi obradach wzięli p. premierowi dezyderaty zrzeszonej

udział niemal wszyscy +sdbx w odniesieniu do projektowa-

rady. |nej przez rząd nowelizacji ustawy

 

Rozkład życia partyjnego w Sowietach
MOSKWA. 1.3. Prasa w ostatnich

czasach skarży się coraz bardziej na

rozkład życia partyjnego, a miano-

wicie na biurokratyzm, nepotyzm,

ignorowanie dyscypliny partyjnej i

brak zainteresowania góry sprawami
partyjnymi. Kierownicy organizacyj
bardzo często nie wiedzą, co dzieje

się w organizacjach, do czego zresz-
tą przyznają się w sposób rozbraja-

jący. 3

Bolszewicy aresztowali rybaków estońskich

  

TALLIN 1.3. Mimo energicznych| że przekroczyli oni linię graniczną.

protestów, sowiecka straż graniczna. Wypadki aresztowania rybaków po-

"aresztowała na jeziorze Pejpus 3-ch| wtarzają się coraz częściej.

zarzutem,rybaków estońskich pod

 

_P. Koc organizuje O. Z. N.
"W, dniu wczorajszym na ratuszu

w. Warszawieodbyło się pierwsze|

ze szczątków byłego B. B. Na ze-|
braniu zjawiło się według relacji
PAT około 400 „działaczy społecz-|
nych” z całego kraju. |

Przemówienie programowe wy-

głosił p. Koc. Zasadniczo nie por |

wiedział nic nowego. Mówił jednak-
że z dużym optymizmem o terminie, |

w którym dokona  „konsolidacji”.|

zebranie nowego obozu powstałego|

Oparł tu się na ilości zgłoszeń, któ-

re otrzymał, Twierdził że: odezwali

się przedstawiciele wszystkich sta-

nów i zawodów, zgłaszając sponta-

niczne pragnienie marszu w karnych

i zdyscyplinowanych szeregach.

Dalej wymienił nazwę ugrupowa-

| nia, które brzmi „Obóz Zjednocze-

nia Narodowego', a następnie wy-

znaczył zarząd na m. Warszawę z

p. Starzyńskim na czele.

LUDOWCY O AKCJI PŁK. KOCA
„Piast“ organ Stronnictwa Lu-

dowego uległ konfiskacie za artykuł
o p. Kocu. Inny organ ludowców,
warszawski „Zielony Sztandar”
przypomina, że już od r. 1926 „jedno

czono' społeczeństwo.

„Dziś, po dziesięciu latach „jednocze.

mia” społeczeństwa przez sanację, woła się

i krzyczy o to zjednoczenie, dając najwy-

mowniejsze świadectwo temu, że przeci-

wieństwa w łonie społeczeństwa nie tylko

się nie zabliźniły, ale się pogłębiły. Do-

świadczenia ubiegłych dziesięciu lat winny

więc być przestrogą i nauką.
"© Przestrogą dla tych, którzyby sądzili,

że w sposób sztuczny, środkami mechanicz-

nymi przy użyciu jakiegokolwiek przymusu

można stworzyć dostateczną siłę społeczną

dla rządów, oraz, że tymi samymi sposoba-

midasię zniszczyć stronnictwa polityczne.

 

"Tylko jednostki zacietrzewione lub oder-

wane od życia i nie znające stanu rzeczy w

kraju, mogą szerzyć poglądy, że stronnictwa

polityczne to sprawa osobistych cełów lub

ambicyj ich przywódców”.
x

W związku z ogłoszeniem dekla-

racji płk. Koca obradował naczelny
komitet wykonawczy Stronnictwa

Ludowego. Po obradach postano-
wiono, że Stronnictwo, Ludowe prze

strzegać będzie nadal swej niezależ-

ności organizacyjnej i samodzielno-

ści politycznej oraz, że przeciwsta-

wia się ono akcji podjętej przez płk.
Koca.

Rezolucja wzywa chłopów dł dalszego zawierania szeregów A

wzmożenia wysiłków  organizacyj-

nych.

101 studentów skazano
za udział w blokadzie Uniw. Warsz.

Nadzwyczajna komisja dyscypli-
narna, powołana przez Min. Oświa-
ty pod przewodnictwem. prof. Na-
wroczyńskiego dla osądzenia spraw
studentów, zamieszanych w blokadę
uniwersytetu warszawskiego, ma je-

szcze zbadać około 100 studentów,
tak, że prace jej będą zakończone w
połowie marca przed feriami wielka-
nocnymi,

Jak dotąd, ogłoszano 101 wiyro-
ków, skazujących, w tym 61 akade-|podane będą do wewnętrznej

skazano na|mościmików i akademiczek

„studeckim na przeciąg od 1 do 2-ch

lat, 39 wymierzono karę nagany, zaś

| tylko w jednym wypadku orzeczono

relegację na przeciąg roku, uniemo-

źliwiającą uczęszczanie na wykłady

i zdawanie egzaminów. W. przeszło
30 wypadkach zapadły wyroki unie-
winniające. я

Komisja dyscyplinarna złoży po

zakończeniu "prac _ sprawozdanie

Min. Oświaty, zaś odpisy wyroków
wiado-

rektoratów poszczególnych

kary pozbawienia udziału w życiu|wyższych uczelni.

 Powstańcy układają znaki sy śnalizacyjne dia lotników.

prasowej oraz ustawy o zawodzie
dziennikarskim, po czym w dłuż-
szym referacie omówił najwažniej-
sze zagadnienia, dotyczące ustawy
prasowej,

Stanowisko władz Związku w
stosunku do zagadnień związanych z
projektami uregulowania w drodze
ustawodawczej stanu prawnego za-
wodu dziennikarskiego — oświetlił
wicedyrektor Związku p. F. Gło-
wińsiki.

Następnie dyrektor Związku
przedstawił zebranym stan pracy
komisji porozumiewawczej wydaw-
ców i dziennikarzy nad rejestrem
dziennikarzy, którego część, obej-
mująca pierwszą listę dziennikarzy
warszawskich, została  opublikowa-
na w n-rze lutowym „Prasy!.

Przedmiotem następnego reiera-
tu dyrektora Związku bylla sprawa
wzajemnych stosunków między pra-
są a radiem w Polsce.

W obszernej dyskusji, która roz-
winęła się po releracie, omówione
zostały zasadnicze postulaty prasy,
dotyczące stosunków prasy i radia
oraz sformułowano wytyczne dla
dalszych pertraktacyj z władzami
Polskiego Radia.

Pio przerwie obiadowej dyrektor
Związku zakomunikował zebranym
o przygotowaniach do posiedzenia
założycielskiego I-wa wiedzy pra-
sowej instytucji zainicjowanej przez
Związek Wydawców, a mającej na
celu prowadzenie prac w dziedzinie
prasoznawczej. Ę:

W. dalszym ciągu obrad omówio-
no sytuację na odcinku papierni-
czym oraz sprawę pawilonu prasy
na wystawie paryskiej.

Stłukł popiersie
prezydenta

RYGA 1.3. Z Kowna donoszą: b.
emigrant polityczny i działacz chrze
ścijańsko - demokratyczny; Gabrys,
który niedawno powrócił do Kowna,
potłukł popiersie prezydenta Sme-
tony,  wylkonane przez znanego
rzeźbiarza Aleksandrowicza. Sąd
"ozpatruje obecnie sprawę 0 od-
szkodowanie w: wysokości 12 tys.
litów.
 

Do Berezy .
ŁÓDŹ. 1.3. W dn. 28 lutego r. b.

zostali przytrzymani i skierowanido
miejsca odocobnienia w Berezie Kar
tuskiej Bijak Antoni i Kłoszewski
Franciszek za działalność wywno-

©": P.A.L. żałuje
Rzymowskiego

WARSZAWA 1.3. W dniu 27 i 28.
lutego br. odbyły cię zebrania P.
A. L. wsiedzibieAkademii przy) ul.
Kralkowskie Przedmieście 32.

| W, czasie obrad przyjęła Polska
| Akademia Literatury z żalem do
j wiadomości ustąpienie Wincentego
Rzymowskiego z grona Akademików
Literatury. BRON

Główne wygrane
dolarówki

"WARSZAWA 1:3. W. dzisiejszym
ciągnieniu 4 proc. premiowej pożycz
ki dolarowej główniejsze premie
padły na następujące numery  (nie-
urzędowo):
8.000 vdiol, — 1263602, po 3.000 dol.
— 800346, 1014184, 390983, po 1.000
dol.: — 1459793, 362716, 432225,
11139980, 741551.

sport.
POLSKA PRZEGRAŁA MECZ

W BRUKSELI
"W, niedzielę po półnooy zakoń-

czył się w Brukseli mecz hołejówy
pomiędzy Polską reprezentącją ho-
kejową a drużyną brukselską Etoile
du Nord, złożoną z samych Kanadyj-
czyków. Polska przegrała mecz w
stosunku 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

Sprostowanie
/W. związku ze wzmianką we

wczorajszym numerze „Dziennika
Wil" p. t. „Magister praw i współ-
pracownik  „Kurjera
oskarżony o... kradzież” po zbada-
niu stwierdzamy, że Władysław Mi-
kołajczyk współpracownikiem  „Ku-
rjera Wileńskiego” nie jest i nigdy
nie był _ _ 

KruegfiksJE. hs. biskapo Szłogowskiego
zawisł w sali stołecznego Uniwersytetu

| O godzinie i2-ej w południe, w
| auli Biblioteki Uniwersyteckiej ze-
| brał się senat akademicki U. J. P. na
|czele z rektorem  Antoniewiczem,
grono prołesorów, pracowników bi-
plioteki i delegaci młodzidży akade-
mickiej.

Zebranie zagaił prezes „Bratniej
Pomocy” Boczyński, a następnie za-

W. niedzielę cała Warszawa ka-
tolicka przeżywała niezwykle  do-
niosły moment, Na Uniwersytecie
warszawskim odbyła się bowiem u-
roczystość zawieszenia w reprezen-
tacyjnej auli biblioteki uniwersy-
teckiej krucyfiksu J. E. iks. biskupa
Szlagowskiego, ofiarowanego mło-
dzieży lkatolickiej przez jego wiel-
kiego duchowego opiekuna.

O godz. 10.30 w kościele akade-
mickim św. Anny odprawiona zosta-
ła uroczysta Msza św., celebrowana
przez ks. biskupa, w której uczestni-
czyły poczty sztandarowe „Bratnich
Pomocy', Когрогасу] i wszystkich
organizacyj akademickich, oraz tłu-
tłumy młodzieży i wiernych.

Obrady

brał głos J. E. ks. biskup Szlagow-
ski, który wygłosił płomienne kaza-
nie o znaczeniu krzyża — symbolu
chrześcijańskiego.

W. imieniu biblioteki przemawiał
dyr, W, Borowy — przyjmując krzyż
jako dar młodzieży i zapewniając, że
biblioteka szczycić się nim będzie
po wieczne czasy.

Seįmu
WARSZAWA 1.3. Plenarne po-| Debaty nad budżetem na plenum

„iedzenie Sejmu zwołane zostało na|Senatu rozpoczynają się w piątek 5
zzwartek 4 bm. Na posiedzeniu tym|bm. Dnia tego odbędzie się dysku-
odbędzie się debata nad projektami| sia ogólna nad budżetem, a w dni

Wileńskiego" |

ustaw, opracowanymi ostatnio przeż
komisje sejmowe. : E

Komunikat Wydz.
- Wydział Lekarski Uniwersytetu

Stefana Batorego łącznie z Departa-
mentem Służby Zdrowia  Minister-
stwa Opieki Społecznej zorganizo-
wał kurs Medycyny Społecznej, któ-
ry rozpocznie się dnia 10 marca br.
o godz. 18 м Tiowarzystwie Lekar-
skim (ul. Zamkowa 24).

Kurs trwać będzie od 10—25 mar-
ca, w którym to czasie 22 prelegen-
tów z Wilna i Warszawy w 53 godzi-
nach poda całokształt najwažniej-
szych zagadnień z dziedziny Medy-
cyny. społecznej.

Nowy zeszyt „Przeglądu

Lniarskiego“.

Zeszyt 6 (rok VII wyd.) „Przeglą-
|du Lniarskiego', który jest organem
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnic
i jedynym czasopismem. w Polsce,
poświęconym uprawie i wyprawie
roślin włóknistych oraz kwestii zby;
tu włókna lnu i konopi, obłituje w
szereg nowych i ciekawych materia-
łów nie tylko dla rolników i przed-
stawicieli krajowego przemysłu włó-
kienniczego, lecz również i dla każ-
dego przeciętnego obywatela, choć
tnoichę interesującego się sprawą po-

Na specjalne wyróżnienie zasługują
artykuły: b. ministra J. Gościckiego
„Zastosowanie ikotonizowanego włó-
kna krajowego w przemyśle włó-
kienniczym''; L. Maculewicza — Pre-
zesa Towarzystwa Lniarskiego w
Wilnie — „Sprawozdanie z działal-
ności Towarzystwa-Lniarskiego"';
prof. J. Jagmina „Uprawa i wyprawa
konopi w ltalii, Jugosławii i na: Wę-
grzech”, :

MW kronice znajdujemy m. in. sta-
rannie opracowane” materiały staty-
styczne, icdnośnie eksportu Inu z Pol-
ski do poszczególnych krajów za o-

mienią lnianego za okres 1933 —
1936 r. :

Nowy numer „Prosto z Mostu”.
Ukazał się w druku nowy 11 nr.

„Prosto z mostu”, po konfiskacie,
który przynosi na czele artykuł Sta-
nisława Piaseckiego, polemizujący z

„ZBLIŽENIE“ ANGIEL

prawy życia gospodarczego Polski,|

statnie 2 lata oraz cen włókna i sie-|

następne toczyć się będzie rozpra-
wa szczegółowa nad preliminažami
poszczególnych resortów.

Lekarskiego USB
Kurs jest bezpłatny, słuchaczami

| mogą być absolwenci medycyny, sta-
|żyści i lekarze, którzy mają zamiar
poświęcić się tej; tak ważnej obecnie

| gałęzi wiedzy lekarskiej, a w szcze-
|gólności mają zamiar pracować w
ubezpieczalniach społecznych.

Kandydaci winni zgłosić swe
uczestnictwo u kierownika kursu
profesora d-ra Sergiusza Schilk)ng-
Siengalewicza -(codziennie od godz.
12—13, zakład Medycyny: Sądowej
Uniwersytetu Stefana Batorego; ul.
Zakretowa 23, tel. 11-87).

Nowości wydawnicze
Ferdynandem Goetiem na temat kon
solidacji narodowej; wspomnieniepo-
śmiertne O. $. P. Henryku Rossman-
nie; reportaż z Wileńszczyzny Zdz.
Olszewskiego pt. „Ziemia obiecana”;
artykuł Wincentego Lutosławskiego
„lrzej pisarze i trzy światy”, Jerze-
śo Andrzejewskiego „Nowe powieści
polskie“; A. Witowskiego ,„Wspom-
nienia polskiego szlachcica”; A, Mi-
kułowskiego „Bezosobista autobio-
gralia“; J. Dobraczyūskiego „W stro-
nę Swanna', Felietony Majkuta i
Zbyszewskiego, wiersze Swinarskie-
go i Januszewskiej, obfity dział re-
cenzyj i aktualiów.

K. Sejda: „C. K. Dezerterzy“. „Bi-

blioteka Miłośników Książki”, Insty-

tut Wydawniczy „Biblioteka Polska”
„_ Warszawa 1936.

Nakładem Instytutu Wydawnicze-
go „Biblioteka Polska* w Warszawie
ukazała: się ostatnio powieść Kazi-
mierza Sejdy.pt. „C. K. Dezerterzy”.

Powieść tę zalkwalilikować moż-
na do tego typu literatury -wojennej
w skali światowej, do której. należą
„Przygody dzielnego wojaką. Szwej-
ika“ Jarosława Hasca,

Wielkim walorem książki jest u-
nikanie przez Sejdę, nadużywanych
przez innych autorów wojennych,
momentów cynicznego erotyzmu. Na-
tomiast lekki styl, żywość akcji, cią-
głe zmianyj sytuacji i nieoczekiwane
ich rozwiązanie sprawiają, że „€. K.
Dezerterów' czyta się jak interesu-
jący scenariusz filmowy: - & 

+3 = p i

40.000 dol, — 843648,| ESSSAT
SKO - HISZPAŃSKIE,
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Marynarze angielscy w rozmowie z żołnierzami gen. Franco na wy-
spach Kanaryjskich.   
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ZŁÓŻ GROSZ NA SZKAŁNICTWO
ŁOLSKIE ZA GRANICA.
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Plany inwestycyjne omawia się
dotychczas z dwóch tylko punktów
widzenia, ogólno - gospodarczego i
obronności państwa, ale istnieje prze-
cież jedno jeszcze kryterium ich o-
ceny i bynajmniej nie błahe, o które-
go stosowaniu mało jednak słychać,
mianowicie stosunek inwestycji, t. j.
wielkich prac,podejmowanych wspól
nym wysiłkiem narodu, do kwestii u-
trwalenia wagi żywiołu polskiego w
naszym państwie, naszej narodowej
ekspansji.

Czytelnicy prasy narodowej wiedzą
o tym, że w ostatnim lat dziesiątku
nie tylko nie poczyniliśmy na tym
polu postępów, lecz ponieśliśmy w
niektórych częściach kraju dotkliwe
straty, olski stan posiadania
zmniejszył się wyraźnie pod wzglę-
dem ma'erialnym i spadł również
pod względem moralnym. Siraty te
są np. w Małopolsce Wschodniej tak
poważne, że skłoniy nawet przy-
wódców takiej grupy, jak „Zarze-
wie”, która opowiedziała się za prze-
wro'em ma'owym i której wybitni
przedstawiciele biorą udział w rzą-
dach sanacyjnych — do przyłączenia
się do alarmu, na który bije od daw-
na Stronictwo Narodowe. ‹
-

4

Z drugiej strony statystyka porn
lacyjna poucza nas również, że spra-
wy pozos'awione swemu biegowi od-
wrócą się przeciwko nam: qrzyrost
naturalny mniejszości narodowych
na wschodzie, na obszarach mniej
zaludnionych jest wyższy, niż przy-
rost ludności polskiej; skład więc
procentowy ludności może się nieba-
wem poważnie zmienić na naszą nie-
korzyść. Е
Te dwie sprawy powinien naležy-

cie uwzględnić każdy plan inwesty-
cyjny i to decyduje o jeśo przydat-
ności, pożytku, czy szkodzie.
Weźmy najpierw sprawę natural-

nego przyrostu ludności. Plan inwe-
stycyjny przewiduje stworzenie no-
wego uprzemysłowi:onego okręgu na
obszarze centralnym, częściowo bar-
dzo siln'e zaludnionym,śdz'e przyrost
wykazuje na'uralną
zmniejszania się. Trzeba więc strzec
wszelkiego wzmagania tej tendencji,
a więc przede wszystkim unikać
tworzenia nowych centrów fabrycz=
nych wieltomiejskich, gdyż jak w'a-
domo wielkie, a dziś nawet i średniej
wielkości miasta wszędzie stają się
pod wzślędem populacyjnym pozy-
cjami deficytowymi, wszędzie wła-
ściw'e wymierają i utrzymują się tvl-
ko dzięki przypływowi ze wsi. Na-

LONDYN. — Parlamentowi przed-
łożony został rocznik admiralicji
brytyjskiej,zawierający dane powsia-
nia flot głównych mocarsiw mor-
skich. Dane dotyczące flot: brytyj-
skiej i francuskiej, są z dnia 1 lutego
r.b., dane, dotyczące flo'4 amerykań-
skiej z 15 grudnia 1936 r., floty ja-

ńskiej i niemieckiej z 1 październi-
ka 1936 r., floty włoskiej z dnia 31
grudnia 1936 r., zaś dane dotyczące
floty sowieckiej, są przedawni>ne i
podają stan z dnia 1 lutego 1935 r.

Dane, dotyczące floty niemieckiej
są nieco przestarzałe, nie uwzględ-
niają najnowszego programu  mor-
skiego Rzeszy. Podobnie brytyjski
program budowy, ogłoszony przed
tygodniem, w związku z pożyczką
zbrojeniową, nie jest jeszcze u-
względniony, ale dane, dotyczące
sta'ków budujących się, są konkret-
ne. Wynika z nich, że 7 głównych
mocarstw morskich, a. mianowicie:
W. Brytania, Stany Ziednoczone, Ja-
ponia, Francja, Włochy, Niemcy i
Związek Sowiecki budują w danej
chwili 351 nowych jednostek bojo-
wych, w tym: pancerników 10, awio-

я ::!е& 10‚іш‘:іо№№, torne-
: dowców ont: ców 177,
łodzi ych 60, pomniejszych
jednostek 52, ogółem 351.

Będące obecnie w trakcie budowy
nowe krążowniki brytyjske „Bel-

i fast“ i „Edinburgh“ będą większe
 

tendencję do. 
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leży więc unikać tworzenia takich o-
środków deficytu.

Dzisiejszy stan techniki zwala
na daleko idące zaniechanie koncen-
tracji i możemy w tym wypadku
brać przykład z wysoce uprzemysło-
wionego i bardzp ludnego kraju, ja-
kim jest Belgia. Istnieje tam olbrzy-
mia w stosunku do całej ludności
liczba (kilkaset tysięcy) zupełnie
drobnych gospodarstw rolnych ie
dochodzących do przes'rzeni 1 hek-
tara, których właściciele pracują je-
dnocześnie w przemyśle, w key
kach, lub też w przemyśle domo-
wym. To połączenie zajęć ma wiele
dobrych s'ron, daje robotnikowi pe-
wną niezależność od koniurktury,
dach nad głową i część przynajmniej
wyżywienia i oczywiście jest
względem higienicznym i populacyj-
nym o wiele korzystniejsze, niż spę-
dzanie ludzi do nor wielkomieiskich
po kilkanaście osób na izbę. Mamy
dość takich wrzodów na naszym
ciele, wys'rzegajmy się tworženia
nowych. Prawowierni industrialiści
mogą uspokoić swo'e sumienia, prze-
czytawszy w ..S'rukturze gospodar-
czej” prof. H. Tennenbsuma us'ęp, w
którym autor przychylnie ocenia te-
go rodzaju symbiozę.
Druga sprawa, ekspansji żywiołu

polskiego łączy się z t. zw. pędem na
wschód, którego brak w naszym
społeczeństwie, zwłaszcza wśród
chłopów, stwierdzają niektórzy p'sa-
rze ekonomiści. Sądzę, że nasze do-
tychczasowe doświadczenia nie są
ćos'a'eczne do wydania takiego są-
du. Widz'my, że ruchy takie wy-
magają czasu do dojrzenia, a najlep-
szy mamy dowód na zaczynającym
się bądź co bądź ruchu zachodniego
mieszczaństwa na wschód, nieraz na-
wet bardzo odległy, ruchu, który się
odbywa bez żadnych podniet, zachęt,
czy uła'wień ze strony państwa, po
prostu, jako wynik pewnvch warun-
ków gospodarczych i strukturalnych.

Być może, że czys'o wiejskie о-
sadnictwo nie daje dotychczas nale-
żytych rezultatów. Mało zaludnione
obszary z jednej strony nęcą, z dru-
$iej jednak ods'rasza mariwota kra-
ju: Mam kury, jaja — mówi nowa o-
sadniczka — wyhodowałam gęsi, cóż,
kiedy nikt się tu o to nawet nie za-
pyta; nie to, co pod Piotrkowem!
A z drugiej strony w sprawozda-

niu jednej z organizacji. gospodar-
czych czytam, że fabryczkę, prowa-
dzoną przez tę oróunizację trzeba by
ło przenieść do Wilna, gdyż na pro-
wincji, w małej osadzie niepodobna
było znaleźć dostatecznej liczby robot
ników. Przychodzi tu na myśl pro-
jekt przeniesienia części robotniczej
ludności Zawiercia ną kresy wschod-
nie,

Otóż plan inwestycyjny, jeżeli ma
być dobry, powinien uwzślędniać te
rzeczy, przeciwdziałać tej martwocie

od zwykłego typu, posiadając wypor-
ność 10.000 ton.

Japonia jest w trakcie budowy
krążownika o wyporności 8.500 ton,
zaopatrzonego w 15 dział 6-cio calo-
wych.
Rocznik po raz pierwszy ujawnia

dane o budowie przez W. Brytanię
wielkich, ciężko uzbrojonych, kontr-
torpedowców O rności 1.850
ton. Posiadać one będą motory ©
sile 44,000 koni parowych, czyli ©
10.000 koni parowych więcej, aniżeli
dotychczasowe kontrtorpedowce, ale
ich maksymalna szybkość nie prze-
kroczy 36 węzłów na godzinę. Uzbro-
jone one będą w 8 dział po 4,7 cali,
czyli posiadać będą dwa razy tyle
dział, aniżeli dotychczasowe.
Niemcy są obecnie w trakcie bu-

dowy 6 kontriorpedowców o wypor-
ności mniej więcej równej brytyj-
sk'm, ale pos'adač one będą jedynie
5 dział 5-cio calowych. |
Japonia buduje obecnie najszybsze

łodzie podwodne na świecie, które
będą w stanie rozwinąć szybkość 20
węzłów na godzinę na powierzchni
wody.

Publikacja podaje, że Sowiety wy-
budowały 10 łodzi podwodnych od
1931 roku i nie zawiera żadnych da-
nych o łodziach podwodnych obec-
nie budowanych, lub będących w
programie sowieckim. Cyfra ta jest
znacznie niższa od przyjmowanych w
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Niezbędne kryterium
kresowej, podnosić tamte okolice i
stwarzać warunki, w których pęd na
wschód może się objawić. Żebyśmy

widzieli nie tylko napływ t. zw. Po-

leszuków do robót ziemnych przy za-

porze pod Rożnowem, ale i odpływ

nadmiaru polskiej ludności z prze-
centrum na wolniejsze

kresy. nie wrócimy chyba do

wyprawiania tego nadmiaru za mo-
rzel

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

PAPRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW::
LĄGAJĄZ ORYGINALNYCH PROSTRÓW0= raża I „KOGUTKIEM“

paTazOr JAKIE PROSZKUYWAM DAJ

Ą Już NAŚLADC IWA

Berent PROSZW „MORENO-WZRVOŚM”2 KOSUTKIEM

я TYLKO JEDNE
ati Trysūkkten KOGUTKA

 Pocaru: „MONTNO-KERVOSA4“NArai iw TADLAMMASĄ

 

Przegląd prasy
CYFRY PALESTYŃSKIE

Przy końcu r. 1936 było w Pale-
stynie 384.085 Żydów na 1.300.151

mieszkańców. Tak podaje statystyka

urzędowa. Według jednak obliczeń

Agencji Żydowskiej, mieszka w Erec

Izrael 412.750 Żydów. Przyrost natu-
ralny w ub „roku wynosił 7.750, a

przyrost z imigracji 30 tys. Żydów.
Palestyński urząd statystyczny o-

blicza przyrost naturalny Arabów
mahometan na 27 tys., a chrześcijan

na 2.000. Razem ok. 30.000. Oznacza
to, że na każdy tysiąc Arabów przy-
bywa rocznie 33. Jest to najwyższe
w świecie promille przyrostu na'u-
ralnego (u nas wynosi ok. 15) i prze-
wyższa znacznie prom'lle Żydów,
które równa się cyfrze 22,7. Arabo-
wie mnożą się więc liczniej niż Ży-
dzi i gdyby nie było imigracji żydow-
skiej, to po pewnym czasie podwyż-
szyliby swój stosunek procentowy
(dziś 70 proc.) w kraju.
Jeszcze jedna cyfra palestyńska

jest interesuiąca. W roku ub'egłym
tylko 9.482 Żydów przyjęło obywa-
telstwo palestyńskie, o 2 tys. mniej,
niż w r, 1935. Ponieważ obywa'el-
stwo to można otrzymać bez więk-
szych trudności, przeto z porówna-
nia obu cyfr tylko ten można wycią*
śnąć wniosek, że Żydzi czują się w
Palestynie nie zbyt pewnie i rezer-
wują sobie możność powro*u do kra-
jów „rozproszenia”, z których wy-
szli. Perspektywa dla tych krajów—
niezbyt wesoła.

CZY HABSBURGOWIE
POWRÓCĄ?

W. stanowisku mocarstw wobec
problemu austriackiego zaszły w 0-
ja czasie sa Dawniej naj-

większym przeciwnikiem powrotu
Habsburgów na tron austriacki byli
Czesi. Obećnie polityka antyhabs-
burska Pragi ulega pewnym waha-
niom, zarówno pod wpływem naci-
sku Francii i Anglii, które w przy*
wróceniu Habsburgów widzą jedyny
sposób ocalenia Austrii przed An-
schlussem, jakzobawy przed Niem-
cami, których agresja coraz wyraź-

+
 

Zbro/enia morskie 7-miu mocarstw
351 nowych jednostek bojowych

Sowiety budują olbrzymią flotylię łodzi podwodnych
morskich w związku z działalnością
sowiecką w zakresie budowy łodzi
podwodnych w ciągu ostatnich 5 lat.

Na ten temat „Daily Telegraph"
zamieścił pewne infjormacje, w któ-
rych twierdzi, że Sowiety są obecnie
wtrakciebudowaniaolbrzymiejfl

tylliłodzi s S
tegorokuSowiety
według „Daily Telegraph" 40 łodzi
podwodnych,py Žž
cyfiku, z we Władywo-
stoku i ejda 90było
wtrakciedobu lub go ch

R >„ to naj
yllę podódijch m2 е-

„Daily Telegraph“ przypomina, že
jedynie 400 mil dzieli Władywostok
od zachodnich wybrzeży Japonii.
Dziennik twierdzi, że przeciętnie co
miesiąc flotylla sowieckich łodzi:
podwodnych na Pacyfiku zwiększana
jest o 1 łódź, tak, że przy końcu bie-
żącego roku flotylla ta liczyć będzie

zeszło 50 łodzi podwodnych. O-
ecność takpotężnej flotylli podwo-

dnej w bliskim sąsiedztwie wybrzeża
japońskiego, będącej w stanie zagro-
zić komunikacji Japonii z Mandżurią.
powodować ma pewne zaniepokoje-
nie wJaponii, tym bardziej, że rów-
nocześnie wybudowane zostały w o-
kolicach ywostoku aeodromy

dobrze  poinformowanych kołach | dla ciężkichsamólotów bombowych.  

niej kieruje się przeciw Czechosło-
wacji.
Drugim państwem, które ostatnio

zmodyfikowało swój s'osunek do
kwestii habsburskiej, są Włochy, W.
Rzymie patrzano dotąd życzliwie na
wzrost ruchu monarchicznego w Au-
strii.. Ale Mussolini potrzebuje dziś
w swej polityce międzynarodowej
poparcia Hitlera. Stara się utrzymać
oś: Rzym — Berlin. Nie może więc
narażać się Berlinowi przez zachę-
canie monarchistów austriackich do
przyśpieszenia restauracji.

„Mussolini — czytamy w „Kurierze
Warszawskim” — rozumie zapewne. że
Niemcy, raz usadowiwszy se na Bren-
nerze, dostaną się już za kilka lat nad
Adriatyk i zaczną likwidować legende o
mare nostro. Próbuje w pojedynkę, bez
sojuszników, w tete a tóte z Niemcami
zażeśnać największe, jak'e może grozić
Włochom, niebezpieczeństwo: germań.
skiego imperializmu.

oto widzimy drugie; obok Cze-
chosłowacji partnera wielkiej gry, tak
samo błądzącego po omacku”,
Należałoby jeszcze wiedzieć, jak

przedstawiają się naprawdę nastroje
i dążenia Austraków, Który ruch
rośnie wśród nich prędzej i posiada
większą dynamikę: dynastyczny, czy
wszechniemiecko - hitlerowski? Zda-
je się, że między obu ruchami odby-
wa się wyścig. Ale za wszechniem-
cami stoi Hitler ze swą polityką od-
ważną i zdolną do szybkich decyzyj,
podczas gdy monarchiści nie posia-
dają wybitnego przywódcy, a kan-
clerz  Schuschnigś oscyluje stale
między sympatią do Ottona a obawą
przed Hitlerem. Sam zaś pretendent
jest ciągle jeszcze znakiem zapyta-
nia.

Z.Z.Z. W OPAŁACH

Założony w swoim czasie przez p.
Moraczewskiego Związek Związków
Zawodowych znajduje się obecnie w
trudnej syfuacji. Składając się głów=
nie z robotników, pracujących w fa-
brykach państwowych, korzystając z
poparcia wpływowych czynników
sanacyjnych — nie może wystąpić o-
twarcie ani przeciw rządowi, ani
przeciw akcji p. Koca. Należący do
Z.Z.Z. senator Malinowski głosował
ostatnio za budżetem M. S. Wewn. i
bronił Berezy. Z drugiej strony je-
dnak ultra - radykalna, antykarteli-
styczna frazeologia tego Związku
kłóci się straszliwie z deklaracją p.
Koca. Jak z tego Z.Z.Z. wybrnie, do-
wiemy się na kongresie związko-
wym, który odbędzie sie 7 marca.
Organ Z.Z.Z. „Głos Powszechny”

ogłasza sprawozdanie z posiedzenia
warszawskiej rady Z.Z.Z. nad dekla-
racia p. Koca. Czytamy tam: |
„Wszyscy mówcy wypowiedzieli rię za

bezkompromisowym stanowiskiem. wy»
pływającym z założeń ;deowvch ZZ.Z.,
jalmi są: patriotvzm į klasowošė, a po-
nadto za konsolidacią całej demokracji
społecznej, w p'erwszym zaš rzodz'e ro-
boiriczego i pracowniczego ruchu zawo-
dowego”
Komunikat ten nie grzeszy chyba

jasnością.
Według „Dziennika Popularnego“

Z.Z.2. liczy około 100 tys. członków.

„NARÓD NAJBARDZIEJ GODNY
PODZIWU”

Żydowska Agencja Telegraficzna
ogłasza artykuł b. premiera Lloyd
George'a p. t. „Dlaczego prześladuje
się Żydów”.
„Znakomity polityk — czytamy —

zi, że „Żydzi są najbardziej god-
nym podziwu narodem ze wszystkich,
które zamieszkują naszą ziemię”, Lloyd
George sądzi, że główną przyczyną dzi-
siejszych prześladowań Żydów jest zde-
cydowane Żydów w kierunku utrzyma-
nia swej samoistności jako rasa. Żyd
jest cennym obywatelem każdeśo kraju,
w którym dają mu możność pracy na ró-
wni z innymi obywatelami".
Po pierwsze: nie tylko nie chcemy

Żydom zabierać ich cennej rasy, ale
pragniemy, by ją zachowali w całości
a siebie.
Podrugie: mamy tego „najbardziej

podziwu godnego narodu* około 3
i pół miliona osobników. Chętnie
obdarzymy ubogą Wielką Brytanię 3
milionami. Koszt przesyłki weźmie-
=na siebie.

0 trzecie: Musi być źle z _propa+
gandą filosemicką w świecie, jeśli
ŻAT. ogłąsza takie banialuki zdzie«
cinniałego starca.



 

 

Sytuacja w Hiszpanii
Wojna w Hiszpanii przewleka

się, a równocześnie wchodzą w ży-

cie przepisy o zakazie wysyłania do
Hiszpanii ochotników, oraz kontroli

międzynarodowej nad granicami

Hiszpanii
Bardzo słusznie wywodzi p. Zyś-

munt Łempicki w „Kurjerze War-
szawskim“, že wspomniane wyżej

zamierzenia międzynarodowe форго-

wadzą zapewne do szybszego końca

wielką tragedię czy też rączej kata-
strotę wojny domowej w Hiszpanii.

Że państwa, popierające pow-
stańców, zgodziły się pójść za inicja-
wa angielską na nieinterwencję, to

4 laczy się przede wszystkim tym,

iż uznały pomoc udzieloną powstań-
com przed nieinterwencją za dosta-
teczną, iżby zapewnić gen. Franco
zwycięstwo. W. gruncie rzeczy tedy
przeprowadzona a raczej wymuszo-
ma przez Aglię uchwała, trafia już
dziś przede wszystkim w rząd mad-
rycki, chyba gdyby przyjąć, że So-
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wiety znajdą jakiś sposób przyjścianiej zaliczono ochotników  niemiec-

z pomocą Madrytowi.
Tymczasem walki hiszpańskie nie

przechylają się decydująco na stror
Po wielkim sukce-

sie, którym było zdobycie Malagi,
ofenzywa południowa powstańców
utknęła pod Almerią, natomiast roz-

się akcja na południe od

nę powstańców.

winęła
Madrytu, na odcinku Jarramy.

Podjęto tam — jak pisze Z. Żór.
arsz.' — manewr ow „Kurjerze

znaczeniu decydującem.
Do wyłkonania tego manewru zo-

stała przeznaczona nowo zorganizo-
wana dywizja Madrytu (jen. Franco
stosuje od pewnego <czasu dawanie
nazw swym jednostkom, ua wzór
włoski, zamiast dawniej stosowanej
numeracji). Liczebność tej grupy u-

około 15.000 żoł
nierzy, rekrutujących się przeważnie
z pośród szeregów legii cudzoziem-
skiej. Ponieważ do składu tej ostat-

derzeniowej wynosi

Jednolity front adwokatury polskiej
Z WALNEGO ZEBRANIA ZWIĄZKU ADWOKATÓW.

W piątek odbyło się w Warsza-

wie walne zgromadzenie oddziału

warszawskiego Związku Adwokatów

Polskich, pod przewodnictwem ustę-

jącego prezesa, mec. Antoniego

lurkgawskiego, przy wielkiej trek-

wencji blisko 150 adwokatów.

Walne zgromadzenie przyjęło,
wśród oklasków całego audytorium,
uzgodniony przez organizacje pol-

skie wniosek, zreferowany przez
mec. Janusza Rabskiego:

„Walne zebranie:

1) Stwierdza, że niedopuszczalnym
przyjmowanie przez członków Związ
ku A. P. aplikantów-żydów;

2) Zwraca się do Zarządu Głów-
nego Związku A.P. o przeprowadze-
nie tej zasady w ramach organiza-
cyjnych całego Związku:

W. podobnej, aprobującej oklas-
kami całego audytorium, atmosferze

uchwalono uzgodniony wniosek pol-
skich organizacyj adwokackich, zre-
ferowany przez mec. Jerzego Czar-
kowskiego:

„Walne zebranie oddziału war-
szawskiego Związku A.P., stwierdza-

jąc, że, wedle art. 8 statutu Związku,

członkami Związku mogą być tylko
adwokaci narodowości polskiej, z

czego ,że adwokaci żydzi
ezłonkami Związku być nie mogą —

zwraca się do władz Związku oWL

danie zarządzeń, zmierzających do

„Paragraf aryjski w K.A.R.P.
 

ścisłego przestrzegania przez wszygt-

kie oddziały art. 8 statutu”.

W. imieniu organizacyj polskich,
b. dziekan mec. Jan Nowodworski

zgłosił uzgodnioną listę władz Związ-
ku, którą zebrani przez aklamację

zatwierdzili.
Nowoobrany prezes Związku, dzie-

ikan Janczewski, wygłosił przemó-

wienie, w którym z mocą oświad-

czył:
„MW chwili takiej, jak dzisiaj, gdy

o
walki o polskość palestry, uważam,
iż nikomu nie wolno się uchyłać od
obowiązku pracy organizacyjnej, bo
było by to dezercją z pola walki”

cała polska adwokatura staje

(oklaski).

Dalej stwierdził, iż adwokatura
polska, pod sztandarami ZwiązkuAd-

wokatów Pidllskich, ma olbrzymie

możliwości stania się organizacją po-

tężną. Pragnie, aby pod sztandarem
polskość adwo-Związku w walce o

katów - Polaków.
Oświadczenie prezesa Janczew-

skiego zebrani przyjęli oklaskami.

Zebranie dowiodło, iż adwokatu-
ra polska w pełni docenia poważny
przełom, jaki w ostatnich czasach
dokonał się pod wpływem pogłębio-
nej świadomości narodowej adwoka-

tów-Polaków, którzy poczynają kon-
sekwetnnie walczyć o usunięcie ży-

polskiego stanudów poza nawias
adwokackiego.

| gs Znamienny wynikwyborów
"  Sensację w kołach stołecznej
palestry wywołał wynik ostatnich
wyborów w warszawskim oddziale
Koła Adwokatów R. P. Przy wybo-
rach przeszła lista odłamu prawi-
cowego, przy czym do nowego za-|

 

O miejsce dła pomnika

rządu, na czele którego stanęli: adw.
adw. Gadomski i Radlicki weszła
większość zwolenników  współdzia-
łamia z organizacją Związek Adwo-
katów Polskich, gdzie obowiązuje
„paragsai aryjski“,

Adama Mickiewicza
Najprawdopodobniej, w roku bie-

žącym zostanie odsłonięty, już рта`

wie wykończony, wileński pomnik

Adama Mickiewicza, wylkonany w

MVarszawie przez Henryka Kunę,
który, w myśl pierwotnej uchwały
Komitetu Głównego budowy monu-
mentu wieszcza w mieście naszem,
miał stanąć przed skwerem Orzesz-
kowej, przy ul. Adama Mickiewicza.

Snadź sprawa ustalenia miejsca dla
rzeczonego pomnika nie została do-
tychczas należycie rozważoną przez
czynniki miarodajne społeczeństwa
miejscowego, ponieważ selkcja arty-
styczna Komitetu budowy, pod wpły-
wem urbanistów naszych, nie mogąc
się zdecydować na obranie innego,
odpowiedniejszego miejsca pod pom-
mik, zatrzymała się ostatecznie przy
ogrodzie po-Bernardyńskim.. Za do-
wód wielkiego kultu dla genialnego
autora „Dziadów* i „Pana Tadeu-
sza”, niech posłuży zawsze żywe
przejęcie się społeczeństwa wileń-
skiego sprawą, coraz to innego upa-
miętnienia Adama Mickiewicza mo-
mumentami w mieście, w którym
przeżywał on swą młodość „górną i
<hmurną* przez <iąg lat dziewięć.

Talk więc powstały w Wilnie: po-
mnik barokowy wieszcza, wzniesio- 

ny konspiracyjnie w roku 1899-ym
w akademickim kościele św. Jana i
modernistyczna, w duchu niby „for-

zbudowana ol-
brzymia figura na placu koszarowym
za Wilją. Obecnie zaś Komitet głów-

polskiego,mizmu“

ny budowy narodowego

raz można

tym biustem bronzowym

w_ ogrodzie, tradycyjnie

 

kich, przybyłych z pomocą jenerało-
wi Franco, należy spodziewać się, że
znaczny procent żołnierzy, walczą-
cych na odcinku Jarrama, stanowią
Niemcy. Do tego samego wniosku
doprowadza również obserwacja spo
sobu prowadzenia akcji przez od-

działy, wchodzące w skład, dywizji
Madryt, różniącego się znacznie
walki pierwotnych oddziałów jene-
rała Franco. Dywizja Madryt jest
wzmocniona ponad swój normalny
stan kilkoma batalionami nadlicz-
bowymi i kilku szwadronami kawa-
lerii. Jest także wyposażona dość
silnie w działa przeciwczolgowe,
czym tłomaczy się dotychczasowa
bezskuteczność ataków czołgów, sto

sowanych przez czerwonych przyj
dokonywaniu przeciwnatarć.

Natarcie pirwstańczej nowej dy-

wizji, zaskoczyło czerwoną obronę

Madrytu, która nie mogła dostatecz
nie szybko przygotować przeciw-
działania. Przecięcie komunikacji z

Walencją wykazało wielkość nie-
bezpieczeństwa, w jakim znalazł się
czerwióny Madryt, przez powstanie

od Jarrama. Poczucie nadejścia de-

cydujących chwil dla obrony Madry
tu spowodowało szereg reform w

prowadzeniu jego obrony. Najważ-
niejszą z nich jest ustalenie jednoli-

tego dowództwa, zostało ono powie-

rzone jenerałowi Miajo, jedynemu z

pośród jenerałów dawnej armii hisz-

pańskiej, który pozostał w czerwo-

nym Madrycie. Dotychczas jen. Mia-

słanym z Moskwy jen. Kleberem, co

dowództwa obrony Madrytu. Obec-

nie jen. Kleber został wysłany na

front południowy, dla naprawienia

sytuacji, jaka wytworzyła się tam

po upadku Malagi. W Madrycie za-

to sygnalizują pojawienie się w oto-

czeniu jen. Miajo dawnego niemiec-
kiego oficera, jen. Heinza. Rola jego
jest dotąd niewyjaśniona.

Nowe dowództwo Madrytu przy-

stąpiło natychmiast do przygotowa-

nia przeciwnatarcia na inku Jar-

rama. Przygotowanie to wymagało

pewnego czasu nietylko ze względu
ma braki organizacyjne, na jakie sta-
le cierpi armia rządowa, ale także z
powodu dość znacznego oddalenia
rejonu nowych walk, od dotychcza-
sowego pola bitwy madryckiej. Ja-
skółkami, mówiącymi o prowadzo-
mych przygotowaniach, są pierwsze

kontrataki, rozpoczęte 16 lutego.
Prowadzone małymi siłami nie mo-
gły one doprowadzić do zmiany po-
łożenia na froncie Jarrama, nato-
miast przyczyniły się do powstrzy-
mania dalszego posuwania się płow-
stańców. Najbliższe dni powinny

jeść dalszy rozwój wypadków
na tym odcinku bitwy madryckiej, a
pewne światło na nie daje stwier-

dzenie przez lotnictwo powstańcze
koncentracji czerwonych iałów
w rejonie Cuenza. W międzyczasie
lotnictwo obu stron prowadzi dzia-
łalność tak żywą, jak nigdy dotąd w
hiszpańskiej wojnie.

malowniczy nasz Antokol, tam gdzie
poeta - romantyk niekiedy zaglądał
chętnie, przed swem opuszczeniem
Wilna na zawsze, do austerii Titiu-
sów w ogrodzie, zwanym „Tivoli".

Co do popiersia młodego Mickie-
wicza, którego wykonawca wzoro-

nanych przez art. mal. Walentego
Wańkowicza, to oglądać go można
obecnie w odlewie gipsowym, umie-
szczonym niedawno w pięknej ko-
lekcji podobizn Mickiewiczowskich

pomnika|Wil, T-waPrzyjaciół Nauk. Orygi-
Mickiewicza ma uchwalić wniosek

Sekcji artystycznej Komitetu, odnoś-
nie ustawienia dzieła H. Kuny w

ustronnym gaju publicznym. Cieka-

wym jest, czy niedoszły za życia Jó-
zeła Montwiłła pomnik wielkiego
poety, którego aokół granitowy i te-

ądać w zniekształco-
nym parku przy ul. Rossa, doczeka

się przeniesienia do innej dzielnicy
miasta, zostając uzupełnionym przy

Adama,

wykonanym swego czasu przez prof.
Piusa Weloniskiego. Byłoby może
wskazanem, ustawienie pomienione-

$o pomnika na pięknym Antokolu,
zwanym

„Chiny”, obok tego wspaniałego wią-

zu, pod którym Mickiewicz — Fila-
reta siadywać lubił i gdzie, znający

dobrze dzieje tego przedmieścia, pa-
miętali wyryte na: korze tego drze-
wa przez poetę litery A i M. W ten
sposób mógł by być odznaczony. po-
manikiem. autora „Ody do młodości”,

nał bronzowy tej rzeźby „prof. We-
lońskiego, znajdujący się tymczasem
w majętności Szaty u pp. Montwił-
łów na Żmudzi, jalko przeznaczony
dla wileńskiego pomnika przez jego
fundatora, niewątpliwie powrócić mu-
si z czasem do Wilna.

Co do iogrodu Bernardyńskiego.
w którym ewentualnie wzniesiony
zostanie, w pobliżu wartkiej Wilenki
i malowniczych gór, pomnik wiesz-
cza dłuta Kuny, to komisja arty-
styczna budowy może mieć nielada
kłopot, ustawiając monument nie-

+ano góry Bekieszowej, na której
zboczu, miał przecież być ustawiony
przez wojsko pomnik ku czci Kac-
pera Bekiesza i Wadusza Panończy-
ka, bohaterskich wojowników wę-
gierskich Króla Stefana Batorego.
Oprócz tego, na szczycie góry
Trzechkrzyskiej, obok Bekieszówki,
już cię wznosi od lat przeszło dwu-
dziestu okazały pomnik męczenni-
ków franciszkańskich — dzieło An- 

Pomoc zimowa bezrobotnym
WOJ. WILEŃSKIE NA

Pomoc zimowa bezrobotnym, za-

równo w Wilnie, jak i w woj. wileń-
skim, bardzio zawiodła. Akcja spo-

łeczeństwa, która miała umożliwić

biednym przetrwanie okresu zimo-

wego, nie dała takich rezultatów, ja-

kich spodziewano się. Z prelimino-

wanych sum wpływa dotychczas ©-
koło 25 proc., a w porównaniu do

od |niezbędnych wydatków blisko 30
proc., gdy tymczasem ilość potrze-

bujących pomocy i korzystających z

niej, stale wzrasta

(W; alkcji wspierania bezrobotnych
i biednych woj. wileńskie znajduje

się na szarym końcu. Ba, nawet woj.

nowogródzkie, zdawałoby się, nie

bogasze od naszego, ma lepsze wy-

niki I oto nie tylko pod względem

ofiar gotówikowych, lecz też i świad-
czeń w naturze. Zaś o porównaniu z
wynikiem akcji woj. zachodnich lub

centralnych, nie warto wspominać,

mimo, że w woj. wileńskim, trzeba

podkreślić, naogół świadczenia są

mniejsze o 50 pnoc., niż w innych о-

kręgach, па przykład, zachodnich
lub centralnych Polski.

Im głębiej wkraczamy w okres zi-
mowy, tym więcej jest osób, potrze-

bujących pomocy. Na początku zimy
niejeden miał jakie takie zapasy, któ

re wszakże z biegiem czasu wyczer-

pały się, co zmusiło do: korzystania
z pomocy zimowej. Na przykład, w

pierwszym miesiącu akcji,.w grudniu;

ub. roku, otrzymało pomoc zimową.

około 7 tys. rodzin, w bieżącym mie- 

 
wał się snadź na podobiznach, wyłko-| ł

 

siącu zaś otrzymuje ją już 12 tys. ro-

jo musiał dzielić dowództwo z przy- |dzin. To stanowi, przeciętnie licząc
każdą rodzinę po 3 osoby, 36 tys.

miało doprowadzić niejednokrotnie osób. A, prócz tego, akcja pomocy

do zatargów wewnątrz czerwoneśo|zimowej obejmuje również dokar-

mianie niezamożnej dziatwy, bądź

szkolnej, bądź też wychowanków
różnych sierocińców lub zakładów
charytatywnych. Tu pomoc jest oka-
zywana pośrednio przez komitety
rodzicielskie albo kierownictwo za-

kładów i przeważnie w postaci go-
tówki (oczywiście, dla zakładów lub
instytucyj) oraz częściowo w naturze
(tyllko cukier i mieszanka kawowo-
cukrowa). Tak samo i ilość dzieci,
potrzebujących pomocy, stale wzra-
sta. Gdy w grudniu ub. roku musia-
no dokarmiać 8 tys. dzieci, już w
styczniu dokarmiano 14 tys. A ten-
dencja zwyżkowa wciąż trwa i praw
dopodobnie wikrótce przekroczy cy-
frę 20 tysięcy. Przy tym 50 proc. bie-
dnych dzieci posiada Wilno, reszta
zaś przypada na całe województwo.
Natomiast zgoła inaczej wyśląda to
wśród starszych, gdzie około 70 proc.
agoie ilości osób, zakwalifikiowa-
nych do pomocy zimowej w całym
województwie, stanowią bezrobotni
i biedni naszego miasta.
Rzecz jasna, iż udzielenie pomocy

takiej armji, nie mających z czego
żyć wymaga nakładu poważnych
sum. Jak obliczono, świadczenia po-
mocy zimowej w lutym kosztowało
„w całym województwie 180 tysięcy
zł. A od społeczeństwa wileńskiego
wpłynęło na ten cel ponad 50 tysięcy
złotych, plus świadczenia w ńaturze.
Toteż, aby pokryć wszystkie wydat-
ki, musiano zabiegać u władz rządo-

toniego Wiwulskiego, z daleka wi-
dzialny. Zachodzi pytanie: „czy te

pomniki, jako znajdujące się na jed-
nym polu widzenia, będą z sobąhar-
monizowały?* Ubocznie nadmienić
warto, że z czasem, ma być ufundo-
wany, przez mec. Zygmunta Jundził-
a, pomnik znakomitego założyciela
Ogrodu Botanicznego, prof. ks. Sta-
nisława Bonifacego Jundziłła, który

znajdzie się u stóp pomienionej Góry
Trzechkrzyskiej, w pobliżu domku,
jaktorwy niegdyś zamieszkiwał nasz)
uczony pijar. Z powyższego wnosić|
można, że z czasem piękny Ogród
Bernardyński i malownicze góry nad|

Wilenką, jako ozdobione drogiemi|
dla Wilna pamiątkami monumental-
nymi, stać się mogą niezwykłą atrak-
cją, Tymczasem cały szereg histo-

rycznych placów w śródmieściu Wil-
na, wciąż pozbawiony jest ozdób

monumentalnych.
Już lat przeszło trzydzieści upły-

nęło, jak przedstawiciele społeczeń-

stwa wileńskiego zapoczątkowali ty-

le palącą akcję, uczczenia Mickiewi-

cza w mieście naszem. Inicjatywa
wyszła od adwokata i publicysty wi-
leńskiego, ś.p. Adama Karpowicza,
szlachetnego wileńskiego działacza
narodowego. Komitet zorganizowany.
został drogą plebiscytu prasowego,
przeprowadzonego na ła „Ku-
riera Litewskiego” i popartego przez
powstały później drugi organ prasy
naszej, mianowicie „Dziennik Wileń-

ski“, W ten sposób do Komitetu bu-

|ey zimowej bezrobotnych i biednych:

 dowy pomnika Adama Mickiewicza

OSTATNIM MIEJSCU. `

wych o dotacje i korzystać z pomo-
cy innych województw, które miały”
większe wpływy.

Pozostaje jeszcze tylkko jeden mie-
siąc — marzec. Bo, jak wiadomo,
pomoc zimowa ma być udzielana tyl-
ko do 1 kwietnia. W obecnej chwiłś
wprawdzie trudno coś pewnego rzec
w tej kwestii, ale, zdaje się, akcja
będzie rozwijana jeszcze i w począt-
kach kwietnia, zależnie zresztą od'
konieczności. Z tym w każdym razie
liczą się i Komitet Wojewódzki i ko-
mitety lokalne. Podobna ewentual-
ność jest właśnie rozważana przez
miarodajne czynniki. SAY

Marzec, jalk wskazuje stale po-
większająca się liozba potrzebują-
cych i zakwalifikiowanych do pomo-

będzie najcięższym okresem. H-
czono już, że pomoc zimowa na te-
renie woj. wileńskiego będzie kosz-
tować około 200 tys. zł. >

I jeszcze jedno. Jak nas infor-
mują z Komitetu Wojewódzkiego,
niepowodzenie akcji należy w głów-
nej mierze przypisać społeczeństwu,
które wpłaca zaledwie 30—40 proc.
tego ,co się dobnowolnie zobowią-
zało. "z

m.f. S

 

Stronnictwo Narodowe
ZARZECZE -- POPŁAWY.

Dnia 5-$o marca rb. (piątek) ©
godz. 19-ej w lokalu przy ul Po-
pławskiej 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

i x nić ul Popławskiej
m. 27.

W dniu 7 marca (niedziela) o
godz. 12.30 odbędzie się w lokalu
przy ul. Popławskiej 2 m. 27 ZE-
BRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW

sza S. N. Obecność obowiąz-
wa.

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE.
We wtorek dnia 2 marca o godz.

20-ej odbędzie się kolejne ZEBRA-
NIE KURSU KANDYDATÓW. w lo-
kalu przy ul. Mostowej i.

Humor
Nieslychanie ostry atak prasy żydow-

skiej na pułk. Miedzińskiego, zarzucający
mu antysemityzm i nacjonalizm trafił w
próżnię.

Nikt bowiem nie może uwierzyć, by
p. Miedziński i jego grupa mogli być podeż-

rzewani serio o podobne cechy.
je.

ENASESESTETINIOISTTOSI TR KAAT IIIIITSINITSESUSE

w Wilnie powolani zostali, oprócz
inicjatora, nadto: Czesław Jankow-

ski, ks. prałat Jan Kurczewski, arty-

ści malarze: Bolesław Rusiecki, Sta-

nisław Bohusz Siestrzencewicz i Fer-
dynand Ruszczyc, dr. Władysław Za

horski, Jan Baliński z Jaszun,. wnuk

historyka Michała Balińskiego i Luc-
jan Uziębło; 8 członków tego pierw-

szego Komitetu, niestety, nie docze-

kało się zrealizowania swych upra-

gnionych marzeń, ponieważ władze

rosyjskie stały w tem na przeszko-

dzie.
Dopiero po zdobyciu niepodieg-

łości Polski, sprawa budowy pomni-
(ka Mickiewicza została wznowioną
przez prof. Ferdynanda Ruszczyca,
już przy. znacznie większej ilości
członków, ale już drogą kooptacji
Konkurs pierwszy modeli pomnika,
niestety, nie dał pozytywnych wyni-
ików, ponieważ iodznaczony pierwszą.
nagrodą projekt dziwaczny art. rz.
Szukalskiego całkiem się nie nada-
wał do spokojnego, barokowego Wił-
na. Dopiero w trzecim stadium roz-

woju swego, rzeczony Komitet, pod.
przewodnictwem szanownego gene-
rała Lucjana Żeligowskiego, wybrał:
z pośród projektów, przysłanych do
drugiego (konkursu, inkryminowany*
model, skomponowany przez art. rz.
Henryka: Kunę. :
Do rzeczonego współzawodnictwa.

mogli stanąć jedynie upatrzeni przez:

Zarząd Głównego Komitetu artyści,
a zaakceptowani przez cały Komitet.

“A



92.660 zł., otiarność

„Štronč“ na Pohulance

-«blicznošci wilenskiej- na calkowicie

„w Veatrze'na Pohulance.

. 0. genezie-i. rozwoju „Wesołej Fali',

„wiernych słuchączy.. Dowiedzieliśmy
SiĘ:m gigantycznej

: „ktėry:-napisal

„gach. Typ, stworzony przez p. Ko-

. „biowski. Jest on' wprost

, lwowskich, znanych z radia,

takim 1
* inteligentnie parodiującego widzi się|

* bardzo rzacko, T

'.kiewicz, studen, m-c kol. Małąka-

 

"W pracy przygotowania do obrony
Z Okręgu Kolejowego L.0.P.P. w Wilnie

„Społeczeństwo kolejowe, pomimo |nież i w kierunku doraźnych świad- | opodatkowali się dodatkowymi skła-
wielu innych pilnych potrzeb pań-|
stwowych, nie zapomina również o |
sprawach żwiązanych z loinictwem. |szybownicza daia pomyślne rezulta- | Tą drogą uzyskano dotychczas koło
Niezależnie od stałych składek mie-
sięcznych, które w roku sprawor|
zdawczym przyniosły pokaźną sumę

› szerokich mas
pracowników kolejowych szła rów-

 

Jeden'z' najbardziej charaktery-
stycznych typów „Wesołej Lwow-
skiej Kali“ — „Stronė“ — Wilhelm
Korabiowski, zaprezentował się pu-

wypełnionym przez siebie wieczorze

P. :Korabiowski w pierwszej czę-
ści swiego „recitalu opowiedział w
sposób. bardzo -ujmujący i zajmujący

która zawsze: miała. liczne grono

poprostu pracy
Wiktora Budzyńskiego,

około 600 piosenek i
tyleż skeczów, o wybitnie życiowym
i pełnym zrozumienia stosunku do
niej dyr, Petry'ego, 0 narodzinach
Szczepka, Tońka i samego Strońcia,
powstałego z syntezy dwóch poapa-
trzonych autentycznych ludzi. Potein
zobaczyliśmy już samego „Stron-
cia w kilku doskonałych  monolo-

twórcy: jej,

rabiowsikiego, jest doskonały dzięki
adpowiedniemu  stosunkowi  pier-
wiastka realizmu i karykatury.

„ Geneza tej postaci stała się jasna
po parodiach, «które już „po cy-
wilnemu' zademonstrował p. Kora-

znakomi-
tym imitatorem. Parodie Bochen-
skiego, prol. Rutkowskiego, czy też

` akto-
rów były znakomite, Człowieka o

talencie imitatorskim i tak

ym większą się za-
tem odnosi satysłakcję.

Mówiąc krótko — wieczór był
miły. Szkoda, że publiczność nie do

pisała! {
> M. Tr.
—

Znaczny spadek
konsumcji zapałek
Wobec wysokich cen zapałek,

przeprowadzone badania w roku ub.
wykazały, że konsumcja zapałek w
woj. wileńskim, nowogródzkim i po-
leskim spadła o 44 proc. w porów-
naniu z iatami 1931—35. (h)

Samobėjstwo siudenta
W-dn. 27 ub. m. Wiktor Košciu-

Kozłowska, gm. szarkowsikiej, w
swoim mieszkaniu popełnił samobój-
stwo wystrzałem z rewolweru w
usta. Przyjczyny samobójstwa nara-
zie nie ustalono. :

Szkoda, że tak mało
Wezoraj z (Wileńszczyzny wyje-

chałodo-Palestyny 17żydów. Z Wil-
maudało się zaledwie 4 żydów. (h)

——

 

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 2 marca.

6.30 Pieśń poranna, Gimnastyka, Mu-
zyka-zpłyt.Dziennik poranny. Informacje i
giełda rolnicza, Muzyka "na dzień dobry.

8.00 Audycja dla szkół, 11.30 Audycja dla
szkół. «11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Mu

zyka-poważna. 12.40 Dziennik południowy.

1250 Nieco o nawozach sztucznych. 13.00

Muzyka popularna. 15.00 _ Wiadomości

gospodarcze. 15.15 Koncert reklamowy,

15.25 Życie kulturalne miasta. 15.30 Odci-
nek prozy. 15,45 Z Moniuszkowskich oper.

16.00 Z litewskich: spraw aktualnych. 16.10
Paderewski z opery „Manru”. 16:15 Skrzyn-
ka P. K. O. 16.30 -Duety i arie operowe.
17:00. Dni powszednie państwa Kowalskich,
powieść. 17.15 Sonaty skrzypcowe Beetho-
vena. 17.35 Utwory artystyczne na ork. dę-

tą. 17.50 Między beczką wina, a beczką
smoły — monolog. 18.00 Pogadanka ak-

-©nfoski przyjęte na zebraniu PTR
w sprawie pałacu Słuszków kul. F. Ruszczyca

wielkiego i28 ub, m., zebrani członkowie iFerdynanda Ruszczyca,

czeń. . a
Zapoczątkowana w r. ub. akcja

ty i rokuje na przyszłość wielkie na-
dzieje. Wiele nąkładu pracy i fun-
|duszów Zarząd Okręgu w roku 1936
włożył w ostateczne zorganizowanie
własnej szkoły szybowcowej w miej-
scowości Auksztagiry pod Wilnem.
Dużą pomoc pod tym względem pka
zuje społeczeństwo kolejowe, zasila-
jąc z doraźnych ofiar fundusze na
szybowce i samoloty.

Walnie przyczyniają się do tego
Koła kiobiece LOPP. Tak np. od Za-
rządu kolejowych kół kobiecych
wptynęło 1668 zł. Nieliczne Koło na
st. lewle zgromadziło na ten cel
60 zł, )
Brześciu — 80 zł., a ruchliwe Koło
kobiece w Wołkowysku wpłaciło do
kasy LOPP.—785 zł.
Z innych Kół kolejowych większe

sumy zgromadziły: Koło LOPP w
w Głównych warsztatach wagono-
wych w Brześciu — 680 zł., obwód
Białostocki — 1400 zł.

Poza tym pracownicy kolejowi

Sytuacja
Dzień wczorajszy na U, S. B. mi-

nął spokojnie. Jedynie polonistyka
była widownią przykrego wypadku.
Mianowicie na wydziale prot. Cho-
mińskiego, zjawili się żydzi w licz-
bie przewyższającej ilość Polaków i
zajęh miejsca po prawej stronie, Na

 

w kodbrodziu — 52 zł., *

|dkami, potrąconymi z ich uposażeń
jłącznie ze składkami normalnymi.

| 7.800 zł.
| Okręgowa Sekcja. Kolejowa. Związ
|ku Oficerów Rezerwy również za-
| początkowała pośród swoich człon-
lków akcję zbiórki na zakupienie
|szybowców i dotychczas. zebrała
kwotę 212 zł. ;

Ogólny rezultat dotychczasowej
alkcji zbiórkiowej na szybowce i sa-
moloty -wyraża się sumą ponad
14.000 zł.

Koło w głównych warsztatach

 

głównie- pracowników fizycznych,
opłacanych: w-g niższych. grup i ka-
tegoryj płac, postawiło. sobie za
|punkt honoru i ambicji zgromadze-
lnie takiej sumy, któraby starczyła
jna zakupienie szybowca o nazwie
| tego Koła. Dotychczas zebrana
|przez te Koło kwota 850 zł, została
|uroczyście wręczona przez delega-
|tów na ręce prezesa Okręgu LOPP.
|inż, Wacława Głazka, dyrektora ko-
|lei państwowych w Wilnie,

na U. S. B.
to chrześcijanie opuścili salę i zwró-
cili się do prołesora o interwencję.
Ten odpowiedział przedstawicielowi
młodzieży polskiej "w. dość: ostrych
słowach, że nie przesadzi żydów i
|poprowadził wykiad pod nieobec-

 

wagonowych w Brześciu, skupiające |zbiory historyczne, ale także obok|

goście PTK — sekcji im. F, Ruszczy
ca Miłośników Wilna, Wileńszczyz-
ny, — po wysłuchaniu i przedysku-
towaniu referatu prot, Morelowskie-
$o na temat pałacu Słuszków i tej
części Antokola, która pod wzglę-
dem  rozplanowania artystycznego
parków i paiaców przypomina Wier-
sal i najznakiomitsze koncepcje arty-
styczne, postanowili zwrócić się do
wiadz w sprawie odrestaurowania
pałacu Słuszków i przystosowanie
go do potrzeb Muzeum im. Józefa
Fiisudskiego, które zawierałoby w
sobie nietylko panoramę Wilna, hi-
storię walk o niepodlegiość i inne

 

nich dział artystyczny pod imieniem

W niedzielę rozpoczął się „Ty-
dzień propagandy trzeźwości” dla
mieszkańców m. Wilna, zorganizo-
wany przez Tow. „Mens“.

W. pierwszym dniu akcji antyal-
koholowej, wygłoszone zostały 4 od-
czyty, O godz. 12 w poł. w sali „O-
jgniska 1 odbyło się liczne zebranie
| parafian, na którym prof. Z, Hrynie-
wicz wygłosił odczyt o sposobach
uchronienia dzieci przed pijan-
stwem. Podobne zebranie odbylo się

| o godz. 5 p. p. w sali parafialnej przy
lul. Dominikańskiej 4, gdzie dr. S, ło udział blisko 1000. osób. | ność chrześcijan. (s)

Archidiecezjalny kurs A. K. dla kobiet
Przybyło około 100 delegatek z Wileńszczyzny

i Nowogródczyzny
Wczoraj rozpoczął się w Wilnie

archidiecezjallny kurs Akcji Katolic-
kiej dla kierownictw Katolickich
Stow. Kobiet. Przybyło nań blisko
100 delegatek z Wileńsczyzny i No-
wogródczyzny, reprezentowane jest
też Polesie i Białostockie. :

Zrana o godz. 9 delegatki udały
się do kościoła św. Jana, gdzie wy-
słuchały Mszy św., celebrowanej na
intencję _ pomyślnej pracy kursu
przez J, E. ks. Arcybiskupa Metro-
politę R. Jałbrzykowskiego.

Sołtys fałszujący podpisyna liście wyborczej
WLEJKA. We wsi Laspol, gm.

wiazyńskiej, w-czasie wyborów sol-
tysa  gromadzkiego, sołtys Cyryl
Durowicz złożył na ręce przeweidni-
czącego listę kandydatów na sołty-
sa ze slałszowanym podpisem jedne-
$o z wyborców Spirydona Pietrasze-

Budowa kolei
SŁONIM.W związku ze złożoną

prośbą Poleskiej lzby Rolniczej w
sprawie budowy kolei jednotorowej
Kamień Koszyrski — Słonim — No-
wojelnia w dn. 26 b. m. bawił w Sło-

 

NA PARĘMINUT P tuałna: 18.10 Sport w miastach i miastecz-
kach. 18:20 Dialog inż. Bogusławskiego z |
inż, Glatmanem na temat nowych inwesty-|

cyj w elektrowni. 18.35:Nowe płyty muzyki|
jazzowej. 1850 Pogadanka aktualna, 19,00
Współzawodnictwo czy współdziałanie. |
19.20 Niemoralńy, żakazany walc, aud. mu-|

zyczna. 20.00“ R6ozmowa muzyka ze słucha.|
czami radia. 20.15 Koncert symfoniczny w
wyk. ork. Filharmonii Lwowskiej. 21.00

Dziennik: wieczorny i pogadanka aktualna.|

22,30. :Dramaty: światowe. po polsku—szkic| +
literacki, 2245 Muzyka taneczna z Cafe|Marsz. Graziani wygłasza
Clubu. 22,55 Ost. wiad. dzien, rad,

w Addis-

 
rego dokonano na niego zamachu i poważnie zraniono.

m W BK =
Otwarcie kursu nastąpiło o godz.

10 r. w lolkalu Instytutu Akcji Kato-
| liekiej przy ul, Zamkowej 6. Obrady
| aakaża,p. rob pa, poczem
nastąpiły referaty wygłoszone przez

|ks. prałata Leona Żebrowskiego,
dyrektorkę Centrali K, S. K. w Po-
znaniu, p..J. Strawińską, dyr. K.S.K.
w Wilnie, p. J. Roszkowską i p. To-
masze i BETĘ

Na tym skończył się pierwszy
dzień obrad. Kurs potrwa do 6 bm.
włącznie, m.r.s.

wicza. Ustalono, że Cyryl Durowicz
|podpis ten sam ił, by uzyskąć
| więcej głosów, bowiem na tej liście
była postawiona jego własna kan-
dydatura. Durowicza zatrzymano do
dyspozycji wiceprokuratora.

przez Polesie |
(nimi jenia DyrekcjiOkrego- |
węjsikalęt żuiętyioijijie| wWalóże
p. Papieski, który, badał miejscowe
waruniki gospodarcze.

RZED ZAMACHEM.

!

Abebie przemówienie, podczas któ-

jakieś

ы

|dla Wilna zasiużonego artysty.
| Również uchwalono zwrócić się
do gen. Fr. Kleeberga o poparcie
sprawy rekonstrukcji parku Sapie-
żyńskiego i dłu ministerstwa oświaty
o asygnowanie odpowiednich  środ-
ków na odlewy artystycznych rzeźb.

W, sprawie ulicy Ferdynanda
Ruszczyca w Wilnie przyjęto abso-
lutną większością głosów wniosek
prol. Jana Buihaka, zaproponowany
przez Euz. Łopacińskiego, aby ul.
sw. Anny, której nazwa nie jest hi-
storylczna, ze względu na położony
przy niej, założony z inicjatywy
Ferd. Ruszczyca Wydział Sztuk
Fięknych USB, nazwać ulicę Ferdyr
nanda Ruszczyca.

Tydzień propagandy trzeźwości
Gdczyty propagandowe.

antyaikoholowa
Akademi?

„ Gnoiūski w dłuższej prelekcj. omó-
wił istotę alkoholizmu i metody wall-

| ki z nim. O godz. 4 pp. p. Tołłoczko
wygłosił odczyt we wsi Fabjaniszki
pod Wilnem. Wreszcie o godz. 6 w.
w sali klasztoru OO. Karmelitów:
bosych przy Ostrej Bramie odbyła
się akademia antyalkoholowa, pod-
|czas której prof, Z. Hryniewicz wy-
'śłosił odczyt p. t. „Alk izmi je-
80 zgubny wpływ na życie społecz-
jne". ‘

We wszystkich zebraniach wzię-

m.1. $

 

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół chmurno, miejscami drobne

opady.

Chłodniej (w dzielnicach wschodnich

lekki mróz, poza tym w ciągu dnia odwilż).
Umiarkowane - wiatry z  południo-

wschodu.

WIADOMOŚCI KOŚCELNE.
— Rekolekcje dla robotników.

W. kościele św. Ducha odprawione
zostały rekolekcje dla 3 tys. nołoot-
ników. Rekolekcje trwały w dniach
24—28 lutego. rb. i prowadził je ks.
Mościcki. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zapowiedź obniżki komornego.

Jak nam donoszą, liczni właściciele
domów w Wilnie zwrócili się do od-
nośnych władz z oświadczeniem, iż z
chwilą obniżenia ceny wody w mieś-
cie oraz światła, zostaną obniżone
ceny. mieszkań, (h)

POCZTA I TELEGRAF.
— Poczta na kiermaszu Kaziu-

kowym. W. czasie od 3 do 5 bm. z
okazji regionalnego kiermaszu na
pl im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
$0 zostanie uruchomiony kiosk
pocztowo - telekomunikacyjny o na-
stępującym zakresie Gzialania:

1) sprzedaż znaczków poczto-
wych i druków płatnych,

2) przyjmowanie telegramów i
wszelkich przesyłek pocztowych z
wyjątkiem działu obrotów  pienięż-
nych,

3) przeprowadzanie rozmów te-
lefonicznych.

Korespondencja nadana w wy-
mienionym kiosku będzie stęplowa-
na specjalnym datownikiem z napi-
sem „Wilno, Kiermasz Kaziukowy”.

SPRAWY AKADEMICKIE.
‚ — Nowe władze Bratniej Pomo-

cy Alumnów Seminarium Duchow-
nego w Wilnie, wybrane na ostat-
nim walnym zgromadzeniu w dniu 2

cia udziału w wyborach do władz
zostały zamknięteStowarzyszenia,

aż do odwołania.
SPRAWY PODATKOWE.

— Umarzanie zaległości podat-
kowych. Na skutek podań, urzędy
skarbowe Wileńskiej lzby Skarbo-
wej umorzyły w mies, styczniu i lu-
tym -rb. w przeszło 2 tys. wypad-
kach zaległości podatkowe na sumę
z górą 30 tys, zi. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Ogólne zebranie malarzy

odbędzie się we środę 3 marca rb.
o godz, 17-ej (5-ej wieczorem) we
własnym lokalu przy ul. Metropoli-
talnej 1. Na porządku dnia — spra-
wa wybrania Komisji Kwalifikacyj-
nej oraz sprawy ekonomiczno — za-
wodowe.

RÓŻNE.
— Podziękowanie, Wielebnemu

O. Franciszkowi Hugolinowi za wy-
głoszenie podniosłych i  przepięk-
nych kazań na rekolekcjach w pa-
ralii św, Jakuba, oraz czcigodnemu
iks, Proboszczowi za urządzenie re-
kolekcyj stokrotne „Bóg zapłać”
składają

Parafianie.
* WYPADKL

— Kronika kryminalna. Policja zatrzy-
mała 5 złodziei zamiejscowych, przybyłych

do Wilna na „gościane występy”, zapewne
na kiermasz św. Kazimierza, (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Spłonął cały dobytek, podpalony

przez ii.letniego chłopca, Dnia 28-ub. m.
w zabudowaniach Józefa Reuta przy: trak*

cie Raduńskim 12 wybuchł pożar, wskutek
czego spaliła się stodoła i chlewpod jed-

nym dachem, przy czym spaliły się 'cało-
roczne zbiory, narzędzia rolnicze, sprzęt

gospodarczy i 5 krów. Straty poszkodowa-
ny oblicza na 11.000 zł, Ustalono, że pożar
powstał wskutek podpalenia, którego  do-

Raduński 11) z namowy Heleny Giertowi- lutego rb., ukonstytuowały się na-|
stępująco: prezes — Kamiński Al-'
ions, wiceprezes —  Horbaczewski|
Steian, skarbnik—Bogumii Edmund,
sekretarz — Dalecki Edmund i go-|
5росага. — Nastrėžny Edmund. (m)!
— Zamknięcie wpisów do Brat-

niej Pomocy. Zarząd Stowarzyszenia|
Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akad.|
U..S. B. podaje do wiadomości Kol.
Kol., iż z dniem 1-go marca rb. wpi-

Posterunkowy pełniący służbę
na ul. Nowogródzkiej, zauważył po-
dejrzanego żyda wiozącego saniami

towary. Na wezwanie poli-
cjanta, żyd zaciął konia i szybko
począł uciekać, Policjant wskoczył
do dorożki i zaczął go ścigać. Na za-|
ułku Lidzkim żyd skręcił nagle sanie 

 

skutkiem czego spowodował zderze-

 

czówny (Trakt Raduński 13). Miłaszewicza,

jego ojca i Giertowiczównę zatrzymano.

— Przejechania. Pod sanie konne do-

stała się 62-letnia Pawłowiczowa Maria

(Pióromont), która padając odniosła  cięż-

kie pokaleczenia głowy.

Pod samochód ciężarowy wpadł przez
nieostrożność 14 letni Jan Kowalski (Pil-
sudskiego 47). Chłopak nie odniósł poważ-

niejszych obrażeń.

Dorożka konna przejechała 49 letniego

sy członków uprawnionych do wzię- Michała Kulasa zam. Belmont 14. (h)

Pościg po ulicach miasta za handlarzem
tajnego uboju

nie ze ścigającą dorożką, która prze-
wróciła się. Policjant padając na
bruk odniósł pokaleczenia. Nie zwa-
Žając na rany, posterunkowy ucie-
kającego żyda ujął przy ul. Gaona
w domu nr. 14, gdzie ukrył się zbieg
porzuciwszy sanie z koniem. W. sa-
niach znaleziono transport mięsa,
pochodzącego z tajnego uboju.  (h)

konał Stanisław Miłaszewicz, lat 11, (Trakt



 

HELIOS  

w arcyfilmie o którym
RÓB cały Świat

Dziś

Gigantyczny film dla
wszystkich. Milionowa

realizacja Cecil B. de Mille'a

BUFFALO BILL

@) MATURA
Kolorowy radproeram

GARY
(Niezwyciężony Bill)
Nadpr. Groteska Kolorową

Walta Disneya i aktualia

MARSHAL:

 

Polskie Kino

ŚWIATOWIO!.,.,.
sezonu

DE:

przepiękna muzyka, fascynująca treść filmu na tle wojny światowej.

W rol. gł, SIMONE
SIMON i HERBERT

Koncertowa gra artystów,

 

‘сорег селм® Najpiękniejsze widówiskofilmowe

Król kobie
obsada:„Willam Powell, Myrna Loy i Luisa Rainer

Wszei«ie możliwości filmu muzycznego wyczerpane.
Nadprogram atrakcja i aktualia.

STUDENT U..S. B.
udziela lekcyj w za-
kresie gimnazjum (z PRACA
j. niem). Specj. —$ POSZUKIW,
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ka, Dowiedzieć się w SŁUŻĄCA

(, Poraz pierwszy w Wilnie najpiękniejszy i najmelodyjnieisZY Adm. Dz. Wil sub do wszystkiego, mło-

„Stradivari
W rol. gł. GUSTAW”FROEHLICH i SYBILLE SCHMITZ.
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- PGczątek seansów: 4.30, 7.30 i 10.30
P „Kaziuka“ ze względu na liczny udział za-
e miejscowej publiczności,

£ Janiny Kulczyckiej. Dziś Janina Kulczycka

@ Hotelu". według komedii Savoira „Księž-

©6©0666©686686

8 KINO „MARS”

® Adolf DYMSZA
@ w fiimie „BOLEK i LOLEK,

t

Z-K„Sw. Micnaiskl. Nr- dozorstwa w śródmie-
10 m. 2 (obok Kura. šciu, mogę złożyć kau-

torjum Szkoln.) cji 500 zł, Oferty do
———— adm. „Dz. Wil." pod
STUDENT U.SB. 50%", a

udziela korepetycyj W  piTYNOWANA
zakresie 8=a Bi elęgniarka inteli-
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© występem Janiny Kulczyckiej grana będzie

|
© -odzącz niedzielę o g. 12.15 w południe

 

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski na: Pohulance, Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 w. powtórzenie sztuki

„Anna Christie“ laureata nagrody Nobla
E. O'Neilla.

—' W czwartek wieczorem, w dniu

dańe będzie po-

wtórzenie sztuki «Wł. Fodora „Tajemnica
lekarska" po cenach propagandowych.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Występy

wystąpi w głośnej operetce amerykańskiej
„Rose Marie“,
Jutro op. Abrahama „Przygoda w Grand

niczka i chłopiec hotelowy”.

— 4-go marca w teatrze „Lutnia“,

Z racji święta regionalnego teatr „Lutnia”

będzie czynny -dwukrotnie:: o g. 4 pp. z

„Przygoda w Grand Hotelu", zaś о & 815
„Rose Marie",

— Teatr dla dzieci w „Lutni”*, W nad-

po raz pierwszy wystawioną zostanie ma-
lownicza bajka, według Andersena „Księż-

„Dz. Wil.“, dla J. Ch. ub kos niczka na grochu* urozmaicona tańcami
| gospodarcze. FO Cenach wyjątkowo najniższych m. SZR zka A gei Sk
m a — - = : Kosciuszki 12 m. 3. gny poli tytut. s „git | raszowej. Ceny specjalnie zmiżone, |
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poleca go CARITAS,
Zamkowa 8.

MŁODZIEŃCOWI,
pragnącemu wstąpić
do klasztoru,a
wyprawy ivparę zło-
tych napodróż. Zwra-
cam się do czytelni-
ków z gorącą prośbą

  

   

 

  

wątpienia audycjom ujętym w cykl „Sonaty
skrzypcowe Beethovena". Zarówńo całość
cyklu, dająca pogląd systematyczny na ten

rodzaj twórczości: wielkiego mistrza, jak

każda poszczegėlna audycja, obejmująca

jedną z sonat, zasługuje na najbaczniejszą

uwagę radiosłuchaczy.

We wtorek dnia 2 b. m. o godz. 17.15
usłyszymy sonatę op. 30 nr, 3 G-Dur w wy-
konaniu Marii Bilińskiej i Stanisława  Mi-

ja|kuszewskiego.
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FRANK BUCK I FERRIN FRASER. 3 | kłą walką na śmierć i życie. „| wilgotnymi korzeniami i wskoczy w |widziało angusa na swobodzie, Ale
„Małpy jazgotały, ptaki śpiewały i |pierzaste paprocie, które tam zaw- |większość plantatorów kauczuku i

„Kłyipazury
Zostawia tylko otworek na dziób.

Teraz zaczyna się praca dostarcze-
nia temu dzióbkowi pożywienia. Da-
ma ma apetyt i potrzebuje dużych
ilości żab, myszy i owoców, a i on
musi czasami coś przekąsić. Tyle za-
chodów po to, żeby małżonka wysie-
działa jedno jajko!

Ale praca nie ustaje nawet, gdy
małe się wyłkluje. Tymczasem glinia-
na ściana wysycha i staje się tak
twarda, jak cegła. Ja i Ali trafiliśmy
na moment rozbijania jej, żeby pis-
zn mogło zobaczyć rodzinną dżun-
ślę.

Przyglądając się, dostrzegłem pu-
chowaty łepek z zabawnie wielkim
dziobem. Błyszczące, czarne ślepki
wyjrzały z nad ścianki i zamrugały
w słońcu.

—Jest dziecko! — szepnąłem do
Alego.

Głos mój rozszedł się w ciszy,
gdyż mama wciągnęła swoją pocie-
chę z powrotem do dziupli, a papa
podniósł wściekły terkot, który mogi
zniechęcić każdego włamywacza.

— Chodź — powiedziałem do A-
lego. — Ptaszyska i tak będą miały

dość klopotėw. Nie przyczyniajmy
im niepokoju.

„Obrazek był śliczny, scena ro-
dzinna, zdjęcia migawkowe z życia
dżungli. Ale wiedziałem, że nim ro-
dzice-dziobożerce skończą z pisklę-
ciem kurs polowania — nim je na-
uczą łowić samodzielnie żaby i my-
szy — małe padnie może (prawdo-
podobieństwo obliczałem na dziesięć
przeciwiko jednemu) — ofiarą jakie-
goś większego zwierzęcia.

Zdaje mi się, że Ali, niemal tak
samo, jak ja, cieszył się tą pierwszą
przechadzką niedzielną, Żyjąc stale
blisko dżungli, przypuszczalnie nie
spojrzał na nią nigdy oczami gościa.
Jaklkolwiekbądź nigdy odtąd nie dał
mi poznać, nawet spojrzeniem, że
mnie uważa za gila, choć uzupeł-
nienie b a ba sa malowało się na je-
go okrągłej twarzy. Ale później zja-
wiał się u mego boku w każdy. nie-
dzielny poranek.

Przypominam sobie jeden nasz
wspólny spacer z mojej ostatniej po-
podróży, który, zacząwszy się spe-
Ikojnie w stylu nowoangielskiej nie- dzieli, zakończył się awanturą, wście-

6ś | słońce. świeciła ptzez liście na żywą
| zieleń traw i paproci. .

Przystanęliśmy, żeby popatrzeć
па dwie wiewiórki Rałlesa, igrające
w górze na gałęzi Prawie każda
część świata ma swoje wiewiórki.
Znajdziecie je w Północnej i Połu-
dniowej Ameryce, w Europie, Azji i
Afryce, jako bardzo pospolitych
przedstawicieli rzędu gryzoniów.
Ale wiewiórka Rafilesa z Półwys-

pu Malajskiego jest najpiękniejsza ze
wszystkich wiewiórek. Barwna, jak
ptaki podzwrotnikowe, ma. futerko
biało-czarnez brzuszkiem. jaskrawo

gon — czarne jak węgiel, bolki i ło*
patki śnieżno białe.. AIC

Prawdopodobnie. wiewiórka ta
jest najbardziej uprzywilejowana pod
względem watunków życiowych z
całej rodziny wiewiórczej. Wiewiór-
ki w chłodnym klimacie muszą się
troszczyć o pożywienie na zimę. Mu-
szą się krzątać i gromadzić orzechy,
żeby mieć co jeść, gdy śniegi pokry-
ją ziemię.

Ale nie. wiewiórki Rafflesa. One
żyją w ciepłym klimacie, gdzie mają
w bród pożywienia. Nawet nie po-
trzebują sobie szukać ani wygrzel y-
wać . schowanka. Mają mieszkania 
rudym, łepek, grzbiet i puszysty o-|

sze rosną. Lekki wietrzyk ukołysze
je zaraz do snu w miękłkiej, zielonej
kołysce. B

Wszystko to brzmi bardzo ładnie,
ale obserwując te dwa szczęśliwe,
śliczne, rozigrane stworzenia, drża-
łem jod chłodu. Przecież to mogła
być ich ostatnia zabawa. Tego sa:
mego wieczora cyweta, pantera lub
mangust mogły je pożreć na deser.
Słowem, wiewiórki, żywiące się ko-
rzeniami orchidei, rosnącej na drze-
wach, stałyby się częścią wiecznie
wrącego kotla džunglowego i dostar-
czyły strawy dla mangusta, którego
by może pożarła pantera, żeby; nie
zginąć z głodu.
*> Wiłaśnie rozstaliśmy. się z wie-
wiónkaimi, ś$dy doszedł nas dźwięk
prawdopodobnie najpiękniejszy zgło-
sów dżungli. Gościa, przybyłegona
Wschód, zdumiewa zazwyczaj roz-
śwar życia, nie milknąciy. w wielkich.
puszczach ani na chwilę. Skrzecze-
nie ptaków i jazgot małp, tworzą
stałą orkiestrę. Dźwięki te, przeraź-
liwe i chnopawe, biją w uszy nie-
przerwanie a jednostajnie.

Ale dźwięk, któryśmy usłyszeli z
Alim, był śliczny. Dżungla ma tylko
dwa miłe dzwięki: głos małpy gibona
i nawoływanie argusa. Bardzo nie- gotowe, niemal w każdym drzewie wielu białych, nawet z tych, którzy

innych mieszkańców z pogranicza
dżungli słyszała piękny gwizd tego,
ptaka, odzywającego się o wschodzie
i o zmierzchu. Koło góry Opir i win-
nych wyżynnych okręgach półwyspu
Malajskiego tokujące argusy nawo-
łują się z pagórka do pagórka. Ślicz-
ne dźwięki słychać na karczowis-
kach na milę. 8

Sam argus jest niemal tak piękny
jak jego głos. Jest to duży ptak brą-
zowopiaskowy, w jasno-żółte smuż-
ki Każda lotka w skrzydłach mieni
się rzędem ciemnobrunatnych „ok'”..
Gdy argus tokuje z rozpostartymi.
skrzydłami i dwoma piórami ogono-
wymi, długości siedmiu stóp, rozło-
żonymi na podobieństwo nożyc, jest
się zaiste czym zachwycać. ё

Ale bardzo niewielu bialych wi- |
działo te ptaki, bo są niezmiernie
bojaźliwe, trzymają się przy ziemi i.
płoszą za lada szmerem. :

Dotknąłem ramienia Alego.
— АН — szpnąłem — to angus!

Może tu niedaleko jest tokowisko.
Chciałbym zobaczyć.
— Było słychać od lewej strony,

tuan-— odpowiedział Ali.
Zeszliśmy ze ścieżki i jęli się

przekradać po cichu przez zarośla.
Gdybym mógł zobaczyć argusa na tokowisku, miałbym się czym

dżungli. - Rozejrzy się zwierzątko zaprzebyli na Wschodzie całe życie, chwalić przed białymi.braćmi. cie
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ADPZNISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie *zł. 7 gr. 50, ragranicą sł. 6—
CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1 — za mm. jednoezp., nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ógłoszeniowymza
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe'i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. * Administracja zastrzega

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

redaktor: STANISLAW JAKITOWICZ,
  

 

„_ Drukarnia A, Zwierzyńckiego, Uilno, Mostowa 1, OdpowiedzialnyMlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 


