
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

DZIENN
GŁOS WILEŃSKI
Rok XXI.
 

 

Dnia 13 marca w sobotę odprawione bę

urodzin za duszę

r.
Hr. Władysława
w Wilnie w kościele św. Jana przy wielkim ołtarzu o godz. 9 rano. — W So-
botnikach w kościele parafialnym Żemłosławia odprawione było żałobne nabo-
żeństwo 26 stycznia w rocznicę śmierci
żałobne nabożeństwo odprawione będzi

botę, w wigilię imienin fundatora. Trzecie żałobne nabożeństwo odprawione
będzie tamże 26 lipca za dusze śp. Rodziców, Brata, Dziadków i Stryja funda-

tora pochowanych w podziemiu kościoła w Sobotnikach.

  

Wilno, Czwartek 11 marca 1937 r.

dzie nabożeństwo żałobne jako w dzień

 

Umiastowskiego

fundatora tam pochowanego. — Drugie
ie w Sobotnikach dnia 26 czerwca w so-  

  

 

|| skutecznie okopy przeciwnika.
|| tym przygotowaniu piechota wcze-
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Akcja okrążenia Madrytu
rozwija się pomyślnie

POCZĄTEK OLBRZYMIEGO MA-
NEWRU POWSTAŃCZEGO

SALAMANKA. 10.3. Rozpoczęta
w poniedziałek o świcie wielka ofen
zywa wojsk powstańczych na odcin-
ku Guadalajara, trwała nieprzerwa-

|| nie przez cały dzień wczorajszy. W
nocy z poniedziałku na wtorek sa-
moloty powstańcze bombardowaly

Po

snym rankiem ruszyła |do ataku, Od-
działy rządowi porzuciły swe oko-

- Groźba powodzi nie ustaje
BYDGOSZCZ. 10.3. Sytuacja na

Wiśle koło Brdy ujścia i na Brdzie
nie uległa w ciągu nocy większym
zmianom. Stan wody podniósł się w
ciągu nocy o kilka centymetrów. Wy |
rząjlczone przez powódź szkody są|
bardzo znaczne. Rozlane wody Wi-|
sty uszkodziły eluzę przy Brdy uj-
ściu i dochodzą do toru kolejowego:
linii Toruń-Bydgoszcz, Woda przer-|

  

WARSZAWA 10.3. Senat obra-

-Qbrady budżetowe Senatu

wała pod Łęgnowem szosę, łączącą
Toruń z Bydgoszczem, tworząc wyr-
„wę na przestrzeni około 200 m. Wie-
Je zabudowań gospodarczych i miesz|
kalnych uległo zniszczeniu. Ewaku-
owana ludność uporczywie powraca
do swoich domostw w obawie przed| W,
złodziejami, co zmusza władze poli-
cyjne i oddziały ratowniczej do inter
wencji.

dawnictw świata, uznanych przez

'|zbrane fale rzadki Czarnej -zniosł

"dował nad budżetem min. oświece- międzynarodowe biuro wychowania
nia i wyznań religijnych. pozew)
sen. Ehrenkreutz, zwracając uwagę|
na dokonywującą się reformę na-|
uczania i wychowania. Bardzo (długa
i ożywiona dyskusja* toczyła się
głównie "około spraw młodzieży.
Rozpoczął ją sen. Chrzanowski, kitó-
ry poddał krytyce system naucza-
nia na uniwersytetach, po nim zaś
obszernie omawiał sprawę reformy
studiów uniwersyteckich sen. Ma-

. kowski. Bronił swego nieprzychyl-
' nego stanowidka wobec młodzieży
sen. Michałowicz w polemice z sen.
Petrażyckim, przytaczając  przy-
kłady niedopuszczalnego zachowa-
nia się — jego żdaniem — studen-
tów wobec profesorów itp.

Sen. Seib w długiem przemó-
wieniu wystąpił w obronie Związku
Nauczycielstwa Polskiego i „Pło-
myka”, powołując się między innymi
na to, że czasopismo to znajduje się
na poczesnym miejscu wśród wy  
a ia iaai i RDZAORDUZO

PIERWSZY AMBASADOR PRZY RZĄDZIE NARODOWYM

 

w Genewie za idealne dla pracy wy-
chowawczej w szkole.

Sen. Bniński zastanawia się nad
przyczynami rozdźwięku między
częścią mauczycielstwa a  ducho-
wieństwem. Istnieje jedno zatrute
Źródło, które to wywołuje. Są to
hasła bojowe, wydane przez Zw.
Naucz. Polskiego. Ma ten związek
znaczne wpływy w ministerstwie,
czego są różne objawy. Usunięcie
tych nienormalności leży w znacznej
mierze w kompetencji rządu. '

Sen. Petražycki ostro odparł wy-
wody sen. Seiba, sen. Dziduszycki
odpowiadał na atalki sen. Schorra
(żyda) ma młodzież akademicką
polską.

Na zakończenie dyskusji
mawiał min. Świętosławski.

Po końcowych uwagach referen-
ta Senat przystąpił do rozważania
budżetu min. komunikacji.

prze-  wo аь;

 

"Hitler zerwał całkowicie z czerwodym rządem hiszpańskim i mianował
basadora przy rządzie narodowym gen Franco. Ambasadorem |

el. Z okazji wręczenia
swego am
Rzeszy został gen. Fa
cych przez amb, Fa

 

odbyia się
listów _ uwierzytelniają-

   
  

w Sewilli wielka parada wojskowa.

 

Należy spodziewać się dalszego
wzrostu poziomu wody.

KIELCE 10,3. W Słomnikach,
p” miechowskiego wskutek wez-
rania rzeki Szreniawy zwalił się

podmylty przez fale dom mieszkalny.
ola zagraża okolicznym  domom.

Wypadków z ludźmi nie było. Wy-
lała również rzeczka Długnia, zale-
wająjc szosę i grożąc zerwaniem mo-
stów. Wi powiecie koneckim we-

most w Sielpi, wskutek czego e
munikacja na drodze Końskie —
Mniów — Kielce została przerwana.

" Na Wiśle w woj. kieleckim groź-
ba powodzi ustała. Sytuację pogor-
szyć może jedynie od dwuch dni
padający bez przerwy deszcz.

KIELCE 10.3. Wskutek paldają-
cych deszczów w okolicy miasta
Skalbmierza i gm.. Topola w pow.
pinczowskim wylała rzeka Nidzica,
zalewając około 250 ha. gruntów
ornych. Na przedmieściach  Skalb-
mierza, Kępie i Zamość woda zala-
ła 15 domów: mieszkalnych oraz 20
budynków gospodarskich, odcinając
dostęp do szkoly powszechnej i
utrudniając komunikację kolejową i
autobusową.
wej na odcinku Skalbmierz — Siel-
ce i Sielce — Topola całkowicie za-
lany wodą, a na odcinku Skalbmierz
— Pożgaje podmyty, wskutefk cze-
go komunikacja została . przerwana.

TORUŃ 10.3. Po kulminacji w
dniu wczorajszym przy stanie 4.74
mm. poziom wody na Wiśle w To-
runiu pomału obniża się. W  For-
donie również minął wczoraj punkt
kulminacyjny przy stanie 6.70 m.
Wi okolicy zatorów wylew Wisły u-
trzymuje się na znacznej prze-
strzeni.

B. poseł Dubois

| Madrytu. Przewodniczący rady obro

py i musiały pod naciskiem oddzia- | 30 klm. w głąb od swych pozycyj wyj
łów powstańczych cofnąć się o Kil-|.ściowych.  W| ręce oddziałów pow-
ka kilometrów w głąb. Oddziały. stańczych wpadły 4 nowe wioski.
powstańcze posunęły się daleko w| Dotychczasową akcję uważać na-
kierunku na Cifuentes, na północ od |-leży dopiero za początek olbrzymie-
Sacedon, docierając do drogi Mad-| go manewru, opracowanego przez
ryt - Cuenca, która jest ostatnią li- główną kwaterę.
nią komunikacyjną, łączącą stolicę z i
innymi prowincjami. Podczas walk POWODZENIE OFENZYWY
można było zauważyć, że wojska й NARODOWEJ. :
rządowe ewakuują pośpiesznie zę| AVILA 10.3. Agencja Havasa
stolicy materiał wojenny i oczyszcza| donosi: Wczoraj rano, po. krótkim

lecz gwaltownym przygotowaniują niemal wszystkie miejscowości,
położone na pėlnoco-wschėd od. artyleryjskim, oddziały powstańcze

zeszły z piaskowzgórza, położone-
$o na południe od Arganda i zaata-
kowawszy oddziały milicji, zmusiły
je do coinięcia się na drugie pozy:

ny Madrytu stwierdził we wtorek
wobec przedstawicieli prasy, że ofen
sywa powstańców prowadzona jest
dalej z wielką energią. W. przebie-
gu walk na odcinku Guadalajara woj
ska powstańcze obsadziły m. in. Na-
val Porto i Renales. Na odcinku od
Brishuega do Toria na północo -
wschód od Guadalajara, zdobyto
szereg ważnych pozycyj nieprzyja-
cielskich. Zaciekłe walki toczą'się
również na wzgórzach w pobliżu
Cogolludo. Wszystkie oddziały po-
wstańcze, biorące udział w. walce,
posuwają się ciągle naprzód.

Według komunikatu głównej kwa
tery powstańczej, z frontu asturyj-
skiego wszystkie ataki nieprzyjaciel
skie w kierunku na Catalanes zosta-
ły odparte. Kontratak wojsk pow-
stańczych zmusił nieprzyjaciela do

cje, za drogą-z Argandy - do Morata
de Tujana. Około poiudnia zajęli
powstańcy tę drugą linię pozycyj
oraz wioskę Casas del Portai, przez
co połączyli się z kolumnami, posu-
wającymi się z północy.

OBRONIE MADRYTU GROZI
OKRĄŻENIE. ż

SIGUENZA 10.3. Według kores-
pondenta Havasa wojska powstań-
cze, liczące przeszło 32 tys. żołnie-
rza, znajdowałysię.wczoraj wieczo-
rem w odległości 25 kim. od Guada-
lajara. Potężne kolumny posuwają
się stale naprzód i wydaje się, że
przeciwnik nie będzie mógł ich po-
wstrzymać. Kolumny  międzynaro-

Tor kolei wąskotoro-

dowe, należące do wojsk bronią-
cych Madrytu, są oceniane na 15
do 20 tys. ludzi. Grozi im okrążenie.

ROZSYPKA ODDZIAŁÓW
RZĄDOWYCH.

PARYŻ 10.3. Korespondent Ha-
vasa donosi z Siguenza: marsz po-
wstańców, mimo utrudnień z powo-
du ziych warunków  aimosierycz-
nych trwa nadal. Wojska gen. Fran-
co mają juž obecnie przed sobą
zdezorganizowane oddziały rządo-
we, działające w rozsypce i bez
koordynacji.

opuszczenia zajmowanyich pozycyj.
Na odcinku Soria w ręce wojsk

powstańczych dostały się miejsco-
wości Valde Arenas, Masegoso i Ar-
gentilla.

Na odcinku Jarama oddziały pow
stańcze zajęły Casas del Torcal.

Armia południowa, działająca w
rejonie Espiel i Villanueva, posunę-
łą się również naprzód.

AVILA. 10.3. Korespondent Ha-
vasa (donosi, że wczoraj w południe
wojska powstańcze, działające na
odcinku Guadalajara, posunęły się o

USTĄPIENIE BALDWINA
jest rzeczą przesądzoną

 
LONDYN. 10.3. Prasa angielska skarbu i o objęcie tego stanowiska |

otrzymała z kół rządowych informa- , toczą się obecnie ciche waiki w ko-
cje, że ustąpienie pramiera Baldwi-| łach politycznie decydujących. Z nie
na zaraz po koronacji i objęcie sze-|których kół wysuwana jest koncep-
fostwa rządu przez obecnego kanc- | cja mianowania kanclerzem skarbu
lerza skarbu Neville Chamberlaina|jednego z liberalnych członków ga-
jest sprawą przesądzoną. Między: 27| binetu — sir Johna Simona lub lor-
a 29 maja premier Baldwin zgłosi|da Runcimana dla podkreślenia naro
swą dymisję i król powoła Chamber|dowego charakteru rządu, Inni do-
laina na premiera. Zmiany w gabine- |magają się wzmocnienia konserwa-
cie dotyczyć będą tylkó 2 lub 3 tek | tywnego charakteru przez mianowa-
i 31 maja w poniedziałek rząd sta- | nie na to stanowisko konserwatysty
nie przed parlamentem juz z nowymi | np. sir Samuela Hoare. Wydaje się pod dozorem policji

WARSZAWA 10.3. Jak podaje
prasa, w związku ze sprawą areksz:|
towań współwłaścicieli i współpra-|
cowiników „Dziennika  Popularne-
go”, władze prokuratorskie zasto-
sowały w stosunku do redaktora
tego dziennika, b. posła Stanisława|
Dubois, dozór policji, jako środek
zapobiegawczy.

Irosaki
* MIGRENO-NERVOSIN"  

 

premierem na czele, Nowoobsadzo-|jednak, że koncepcja mianowania
ne być musi stanowisko. kanclerza jednego z liberałów jest politycznie

| silniejsza.

Ks. Biskup Gerlierz Lourdes na Jasnej Górze
CZĘSTOCHOWA _— 10.3, Dziś nastąpiło odsłonięcie cudownego

przybył 'do Częstochowy J. E. ks. obrazu, przy czym przemówienie
Biskup Piotr Gerlier, biskup Lour-| powitalne wygłosił generał zakonu
des. Po powitaniu na dworcu do- jezuitów o. Piotr Przeździecki. Ks.
stojny gość udał się na Jasną Górę, | Biskup Gerlier odpowiedział dłuż-
śgdzie został procesjonalnie wpro-| szym przemówieniem, udzielając
wadzony do wielkiego kościoła a, wszystkim obecnym  pasterskiego
następnie do kaplicy Matki Boskiej.| błogosławieństwa.
Z okazji przyjazdu biskupa Gerlier P

N. Barlicki ponownie niezatwierdzony
WARSZAWA 10.3, em z radnych miejskich w dniu 19 lutego

dnia 9 marca br. Minister Spraw| rb. Jednocześnie p. Minister Spraw
Wewnętrznych odmówiłzatwierdze- | Wewnętrznych w myśl przępisów
nia ponownego wyboru Norberta | ustawy samorządowej powołał о-
e na prezydenta miasta tychczasowego tymczasowego pre-
Łodzi, dokonanego na posiedzeniu | zydenta Mikołaja Godlewski: na

tymczasowego prezydenta m.
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bilet frDSI gei:DOW 1-niitiea
Odezwa Komitetu Obchodu

KOCHANI BRACIĄ, CZCIGODNI TOWARZYSZE BRONI 1-G0 POLSKIEGO KORPUSU!

* W obliczu zbliżającej się dwudzie-
stej rocznicy powstania 1-go Fol-
skiego Korpusu przytaczamy powy-
żej siQwa odezwy naszego Wodza.
Sęowa te musimy uznać mie tylko ja-
ko rozkaz, lecz jako testameat, jako
ostatnią wolę, która powinna być
przez nas święcie wykonana.

Przeto zwracamy się do Was,
Kochani Koledzy, z serdeczną proś-
bą — dopomózżcie nam w naszej cię-
żkiej i oapowieaziainej pracy.

(W Muzeum Wojska w Warsza-
wie jest caia sala, specjalnie prze-
znaczona dia iormacyj, Które orga-
nizowaiy się w Kosji. Niestety dział
1-g0 Foiskiego korpusu świeci pu-
stkami.

(W, związku z dwudziestą roczni-
<ą powstania Korpusu zawiązai się
Komitet Ubchoau tej rocznicy.
Pierwszym i najważniejszym jego 2а
daniem jest urządzenie wyLiawy pa-
miątcik z okresu istnienia 1-g0 koi-
skiego Korpusu i dziaialności jEgo
żołmerzy w szeregach wojsx Polski

Qarodzonej.
„Jubileuszowa ta wystawa w przy-

szłości mogiaby być przeistoczona w
_saię pamiątek Korpusowych.

dia wykonania woli naszego Wo-
„dza i zrealizowania zamierzeń Ko-
mitetu prosimy nadsyfać nam doku-
menty, wspomnienia osobiste, foto-
śraise i wszelkie pamiątki związane
z życiem 1-go Foiskiego Korpusu i

„pracy Dowborczyków po powrocie|

40 „Kraju. :
' „Ato nie posiąda żadnych pami
„tek, niech onarą pieniężną w miarę
śwyich środków umożliwi pracę Ko-
mitetowi. Spłaćcie w ten sposób
„dług moralny wobec tych, co za Poi-
skę walczyli, a Jej nie u,rzeli — po-

legli w szeregach 1-go Polskiego
„Korpusu, lub oddali swe życie w
«walkach r. 1919—1920 jak na dziel-

"nych Korpusowców przystało.
Spełnijcie ten obowiązek wzglę-

dem przyszłych pokoleń— Waszyca
spadkobierców. |

" Pamiętajcie, że znikąd nie mo-
„bemy oczekiwać pomocy. Musimy li-
czyć tylko na własne siły i na wias-

środki
Wszelkie pamiątki należy kiero-

„wać pod adresem Komitetu Histo-
„rycznego Warszawa - Marymcnt, ul.
„Marymoncka 3-a, m. 16. (Telefon

  

  

  

12-68-70). Generai Mieczysiaw Po-
„Aiatowski.
> PRL mskuteczniać należy na
skonto P. K. O. Nr. 45.117, Warsza-
„wa, płk. St. Więckowski, z zazna-
czeniem „na obchód 20-o lecia 1-g0
BEKO

Czołem!
„Komitet Obchodu 20-ej Rocznicy

Powstania 1-go Polskiego Korpusu:
Przewodniczący — generał Józef
„Pomian-Porzecki, Prezes Zarządu
Centralnego Stowarzyszenia Dow-
bonczyków. Wiceprzewodniczący —
enerał Mieczysław Poniatowski,
rezes Komitetu Historycznego 1-50°

Polskiego Korpusu. |
Członkowie Komitetu: Pulko:

nik Eugeniusz Szpręglewski, b. szef
Sztabu 1-go Polskiego Korpusu, ks.
rałat dr. Tadeiusz  Jalnimowski, b.
pelan 1-ej Dywizji Strzelców Pol-

skich, p. Stefania -Wańkowiczowa,

 ów

WIELKI POŻAR W BERLINIE.

Na ul. Friedrichstrasse wybuchł ol-
brzymi pożar, któreśo pastwą pa
trzypiętrowy budynek. Natychmia-
stowa pomoc straży pożarnej zdoła-
ła zabezpieczyć przed szalejącym

„Polski „Czcimy i -wspominamy :z du-
-mą i wzruszeniem imiona poległych
„towarzyszy.

„ktėrym obrano p. Pacanowskiego,

dł| stępnie po odczytaniu sprawozdań 

członek honorowy: Stowarzyszenia
Dowborczyków, p. Seweryn Micher-
ski, prezes Okr. Łódzkiego Stow.
Dowvborczyków, porucznik Marian
Wereszczaka, redaktor i wydawca
czasopisma  „Placówka', Skarbnik
Komitetu — płk. Stanisław  Więc-
kowski, prezes Okręgu Warszaw-
skiego Stow. Dowborczylków, Sekre
tarz „Komitetu — rotmistrz Mieczy-|
sław Rostafiński, sekretarz K'omit,
Historycznego 1-go P. K.
Warszawa, 11-go marca 1937 r.

OFICEROWIE I ŻOŁNIERZE
1-GO POLSKIEGO KORPUSU!

W. lipcu upływa dwadzieścia lat
od chwili, kiedy 1-y Polski Korpus)
jako pierwsza i jedyna od czasu u-|
traty niepodległości strategicznie
niezależna polska jednostka wojsko-
wa, rozpoczął swoje istnienie...

Głównym celem Korpusu była|
walka o wyzwolenie z pod władzy|
zaborców ziem polskich. Niemniej
ważnym zadaniem było oczyszczenie
dusz i umysłów żołnierzy od obcych
naleciałości, a później i od deprawa-
cji bolszewickiej. Te cele były naj-
ważniejsze. >

Krótkim był żywot Korpusu, ale)
jakże brzemienny w wypadki i jak
bogaty w doświadczenie, jak powi-
nien nasz Naród postępować, czemu
wierzyć, czego się trzymać!

Nie mało stoczyliśmy walk. Ob-
ficie spłynęła krew naszego żołnie-
rza — nie z jakiegokolwiek wyra-
chowania, lecz tyllko z miłości dla

Niestety nie wielu ludzi wie, ja-
kich Polska miała w nich obrońców,
w jakich warunkach walczyli i jak
z imieniem Polski na ustach ginęli.|
Śmierć wielu z nich mogłaby służyć
natchnieniem nie tylko do napisania
wzruszającej opowieści, lecz i do:
stworzenia legenkiy.

Jak wywiązał się Korpus i jego
skład osobowy ze swoich ządań i jak
w obronie nie tylko Polski, alei
chrześcijańskiej cywilizaci walczył
— wypowie się z czasem bezstronna
historia. Macie powinność jej w teg
pracy domodz, Ja, jako Wasz były
zwierzchnik „mam obowiązek Wam
o czynach Waszych przypomnieć.

Po ciężkich walkach tam na kre-
sach byłej Rzeczypospolitej wrósi-
liśmy do Kraju związani ideowo i or-
ganizacyjnie. Rozrzuciliśmy celowo
po całej, okupowanej jeszcze wtedy
Polsce, kądry zmobilizowanych puł-
ków, aby w odpowiedniej chwili po-
móc stworzeniu, już w Ojczyźnie,
naszych sił zbrojnych.

Tak się tež i stalo!
W. historycznych dniach listopa-

dowych 1918 r. karnie 'wystąpiliście  przeciw  gnębicielom. Opatrzność

 

Przed wy
Coroczne przygotowania przed-

'wylborcze na USB dobiegają końca.

Zarówno w Kole Prawników jak w

Bratniej Pomocy zgłoszono już listy

wyborcze. W jednym i drugim wy-

padku występwą te same siły po
tymi samymi nazwami.
84 to List Narodowa“ i lista...

„Konsolidacji narodowej, za którą
się kryją zwolennicy płk. Koca.

Zdawało by się, że zostali sami

narodowcy w organizacjach akade-
mickich i jakieś weiwnętrzne drobne

spory nie pozwalają im na wysta-

wienie 'wspólnych list, Tak jednak

nie: jest.. Konsolidacja narodowa —
to tylko nowy szyld sanacji lewico-

wej, która się na tyle nie czuje dziś

na siłach, że bez szyldu „narodowe-
go“ boi się nawetukazać.

“  Charakterystyczne, że zgłoszoma

do Br. Pom. lista komitetu „Konso-

lidacji“ mie mogła zebrać 30 podpi-

sów i musiała prosić kuratora sto-
warzyszenia o przedłużenie terminu
złożenia listy o 6 godzin.

Walne zebranie Br. Pom. okd-
było się 'wiczoraj. Otworzyłł fe o

godz. 20-ej prezes Br. Pom. p. Jusz-

ko i po powitaniu kuratora przy-

stąpił do wyboru przewodniczącego,

znanego działacza /narodowego.
Kontr-kandydatów nie było. Na-

przystąpiono do dyskusji. Opozyca

andideawać byta bardzo sła-

ba. Nawet przedstawicielka lewicy

pozwoliła Wam wyrzucić najniebez-
pieczniejszego zaborcę z odwiecznie
polskich ziem i z ich serca — War-
szawy.

Jeżeli nam się to udało, jeżeli za-
chowatiśmy| wiarę w sprawiedliwość

dziejową, jeżeli nie odstąpiliśmy od
zasadniczego nąszego celu — Za-
wdzięczamy to przede wszystkim

pracy i poświęceniu duchowieństwa

Korpusu. Zatem, szereg naszych wy-

bitnych fachowców we wszystkich

dziedzinach wiedzy! przyczynił się
do zorganizowania ziaiów Wojska
Molskiego. Możemy powiedzieć bez

zarozumiałości: 1-y Foiski Korpus
byt podstawą przy tworzeniu egzy-
siującej obecnie .maszej Armii.

Waiczyliście stale o granice Pol-
ski. Nie brak Was było 1 w Wieiko-

poisce,
pod Lwowem, nad Dniestrem, wre-
szcie — w decydującej bitwie pod
Warszawą.

Przeto śmiało twierdzę, że nie
było bitwy,
dzenia Poisški mie lała się obticie

knuw żołnierzy 1-go Korpusu, nie

ma dziaiziny, gdzieby nie było śla-
du Waszej znojnej pracy, a zawsze
pierwszych i zawsze tylko „Ku
chwale Ojczyzny!”

Gdy Kraj powrócił do spokojnej

twórczej pracy, wielu z Was znaląz-
ło się poza szeregami armii czynnej,

a nawet nie maia Was liczba nie
znalazła miejsca pracy. Nie będę
wyjaśniał obecnie przyczyn tego
smutnego faktu. Nie pora na to —
niebezpieczeństwo zbliża się znowu
do Polski. `

Należy jednak przekazać potom-

nym prawdę.o naszej przeszłości —
prawdę mieskażoną. Nie © rozgłos,
nie o sławę, nie o podkreślenie tego

|.60 wykonaliśmy, chodzi! Odchodzi-
my po kolei w ząświaty i nic nam
już po tych Vanitas Vanitatum. Ma-
my tylko obowiązek powiedzieć,
jak Polsce służyliśmy!

Bronić się musimy w ten sposób
przeli tymi współczesnymi history-
kami i pisarzami, którzy, z pobudek
dalekich od ideówości, dążą do znie-
kształcenia, zatuszowania, poniżenia

roli i zasług żołnierzy Korpusu.
Być może, że już Was w kolejną

naszą rocznicę nże zobaczę — prze-
to ostatni raz zwracam się do Was
z apelem:

Wyjawiajcie i utrwalajcie praw-.
dę historyczną, tyczącą się 1-go Pol-'

skiego Korpusu. Pomagajcie nasze-
mu Komitetowi Historycznemu. Czy-
nić to macie z myślą serdeczną o

Polsce, przyj powstaniu A Wy
pierwsi podaliście Jej! niezależną,
wolną i mocną rękę ge słowami:

Ku chwale Twojej, Ojczyzno!

JÓZEF DOWBÓR-MUŚNICKI.
„Batorowo, 11 marca 1937 r.

bo
że idziałalność zarządu, składające-

go się z jej przeciwników, była do-
bra i słuszna.

Najwięcej głosów dyskutantów
obracało się dokoła ciężkiejsytuacji

d| młodzieży. Wskazywano na zmniej-
szenie subsydiów uniwersyteckich i

ma bralk gotówki na opłaty czes-

nago. '
(Sprawozdanie ustępującego za-

rządu wskazuje, że społeczeństwo

dostarczyło na czesne pomocy w su-
mie! 617 zł. w tym przez „Dziennik
Wil” 464 zł. 35 gr.).

Na drobne zarzuty opozycji rze-

czowo odpowiedzieli pp. Świerzew-
ski, Kiełkiewicz, b. prezesi Br. Pom.
i członek komisji rewizyjnej p.
Bortnowski. :

W. chwilę oddania: numeru na
maszynę zebranie jeszcze trwa.
OŚWIADCZENIE MŁODZIEŻY

WSZECHPOLSKIEJ
Zarząd Młodzieży  Wszechpol-

skiej podaje do ogólnej wiadomości,
że lista zgłoszona przez Komitet
Wyborczy noszący nazwę „Komite-
tu Konsolidacji Narodowej* w wy-

borach zarówno do Bratniej Pomo-

cy USB jak i Koła Prawników, NIE
MA NIC WSPÓLNEGO z listą zgło-
szoną przez „Komitet Wyborczy
Listy Narodowej“, į

STUDEN-ŻYDZI NIE CHCĄ BYĆ
TAMI U. S. B.

W. parodniowych obradach wal-
nego zebrania Stowarzyszenia stu-
dentów — żydów, uchwalono nie- p. Dmitriewówna musiała przyznać, tylko prowadzić w dalszym ciągu

mad Dnieprem i Berezyną, |

gdzieby w latach odto-|

rami na U. S. B.
Walnezebranie .Brauniej Pomocy rewią Siły młodzieży narodowej

Zamach na
Z każdym dniem przesącza się|

więcej wiadomości z Budapesztu ©

nu z konca ubiegłego tygodaia. Że
strony węgierskiej były starania o
przemiiczenie nieudanego spisku,
którego ojcostwo przypisuje się po-
za węgierskim czynnikom nietniec-
kim. śXoię narzędzia niemieckiego
miały odegrać skrajnie prawicowe
żywioły węgierskie.

Urzędowy „Pester Lloyd“ му-
mienił Kzeszę Niemiecką jako to

pierając skrajnie prawicowe żywio-
ty macziarskie usiiowalo odegrać
rolę w polityce wewnętrznej Wę-
gier. Sieć organizacji spiskowej obej
mowała przede wszystkim warstwę
rolniczą.

Zwraca się też uwagę na fakt, że
natychmiast po zdemaskowaniu przy
goiowań spiskowych poseł Rzeczy!
Niemieckiej opuścił Buaapeszt uda-
jąc się do bBeriina.

Ciekawe informacje z Budapesz-
tu, których nie przyniosia niestety
|w codziennych komunikatach Pol-
|ska Agencja Ilelegraiiczna, podaje
„Kurier Warszawski: Ukazuje się

że prasa węgierska, dokiadnie

 
j więc,

|

'RYGA. 9.3. Na kongresie właści-
«ieli- domów, iktóry się odbył w Kow,
nie, jeden z uczestników rodem z!
Kłajpedy nazwiskiem Grabsis złożył|
wniosek przeniesienia stolicy Litwy
z Kowna do Kłajpedy. Przyśpieszy-
łoby to — zdaniem mówcy — zwią-
zanie kraju kłajpedzkiego z całą Li-
twą, oraz rozwiązałoby: nieporozu-
mienia mniejszościowe przez wzrost

Przed paru dniami pod prze-
wodinictwem: Ikuratora okr. szkoline-
go wileńskiego Godeckiego odbyła
się konferencja w sprawie utworze-|
mia liceum gospdžarczo-spolecznego.
Po dłuższej dyskusii uchwalono u-
łożyć program nowopowstałej szko-
ły, biorąc przede wszystkim pod u-
wagę potrzeby rozwijającej się tu-
rystyki i związanych z nią gałęzi
przemysłu. Przęde wszystkim ab-

Komuniści wys
" z bow., nowogródzk
NOWOGRÓDEK. Na mocy de-

cyzji wojewody: mowogródzkiego w
tych dniach zostali osadzeni w miej-|
scu odosobnienia w Berezie Kartu-|
skiej za działalność wywrotową;
Izaak Lubczański, Mowsza Turecki, 
akcję bojkotową seminariów, labo-
ratoriów i ćwiczeń, lecz zaznaczyć
ten bojkot jeszcze wyraźniej,

janowicie, studenci żydzi zło-
żyli wczoraj w Stowarzyszeniu in-
deksy, przyczym 'oświacczyli, że
mie będą składać żadnych egzami-
nów.

Na znak solidarności do alkcji
studentów żydów przyłączyli się
absoliwenci żydzi, którzy postano-
wili nie składać egzaminów magi-
sterskich.

Jecnocześnie jednak zaczęła wy-
czerpywać .się cierpliwość _profeso-
rów. Np. prof. Hłasko skreślił z pra-
cowni ichemicznej około 30 studen-
tów żydów. Gdyby więcej profeso-
rów zastosowało tę taktykę, żydzi
zaprzestaliby swych  niepotrzeb-|
nych i szerzących zamęt demon-

i stracyj.  
BRATNIEJ POMOCY.

nia będą wyłożone w lokalu Brat-
niej Pomocy w dn. 11, 12, 13 i 14
bm, od godz. 10—13 i 17—20. Ter-
min zgłaszania reklamacji do 15
bm. do godz. 20, Głosowanie w hal-
lu gmachu głównego w dn. 17
bm. od godz. 9—20,

KOŁA PRAWNIKÓW.
- Listy upraw, do głosowania w

dn. 11 i 12 bm. od godz. 10—13 i 17—20 wlokalu Koła Prawników.

państwo cudzoziemskie, które po-|

 

Listy uprawnionych do głosowa:|

:| w. Sali Śniadeckich

Wegrzech?
poinformowana «0 przygotowaniach

| spiskiu, miiczała dotychczas z pole-
niedoszłym do skutku zamachu sta- | cenia wiadz, by nie wzbudzać, a ra-

|czej nie zwiększać popłochu wśród
|luaności węgierskiej. Dopiero obec-
nie dzienniki otwarcie przyznają, że
grozi zamach stanu. |

Półurzędowy „Poster Lloyd“ łą-
czy sprawę zamachu z próbą inter-
wencji obcej mając na myśli pomoc,
której rzekomo dostarczali spiskow-
com Niemcy.

Koiportowane były, wiadomości,
że część armii sympavyzowaia z pla-
nem ogloszenia dyktatury na Węg-
rzech. £ ogłoszonych jednak artyku-
łów pracy wynika, że nie było chwi-
Ji, w której by rząd nie był pewny
(lojalności armii.

Inaczej natomiast przedstawia
się sprawa z policją. Jak donosi „Uj
INemzedek , sianowisko. prezydenta
policji budapesztańskiej libora Fe-
renczyego jest silnie zachwiane i
naieży się liczyć z rychiym jęgo
ustąpieniem.

Więcej światła na tę tajemniczą
alerę rzucą zapewne środowe aęgka-
ty w pariamencie. Zgłoszono juž bo-
wiem interpelacje poselskie, na kkto-
rei odpowie premier Daranyi. 

| Projekt przeniesienia stolicyLitwy
z Kowna do Kłajpedy

liczby -mieszkańców narodowości.li-
tewskiej. ; ^

Frąekt ten nie jest nowy. Prof.
Pakkszias kilkakrotnie poruszał w
prasie sprawę przeniesienia stolicy
do Kłajpedy. Należy zaznaczyć,;że
rząd kowieński w trosce o wzmoże-
nia żywiołu litewskiego przeniosło
już do Kiłaypedy instytut pedagogicz-
ny, instytut handlowy i inne
siębiorstwa państwowe.

 

Liceum gospodarczo - społeczne
solwentki liceum  sp.-gosp. byłyby
predystynowane do prowadzenia ho-
teli, schronisk, pensjonatów. Poza
tym mogłyby pracować w podobnym
charakterze w bursach, interna-

| tach, kasynach, szpitalach itp.
Stworzenie kadr wykwalifiko-

wanych pracowników pozwoli na
odpowiednie zorganizowanie tak
ważnej dziedziny przemysłu tury
stycznego jak mieszkaniei wyży-
wienie.

łani do Berezy,
iego i słonimskiego
Eugeniusz Prońko, Andrzej Tronok
vel  Dudarewicz, Antoni Malec i
Julian Pieciuk z pow. nowogródz-
kiego, oraz Jan Ryło, Sergiusz $i-
niak i Włodzimierz Wierzbicki z
pow. słonimskiego.

Delegacjabezrobotnych
w Urzędzie Wojew.
Wczoraj ido Urzędu  Wiojewódz-

kiego zgłosiła się delegacja bezro-
botnych. ;

Delegacja przyjęta została przez
radcę 1lrockiego, któremu bezrobot-
ni ziożyli memoriał w sprawie za-
trudnienia i zapomóg na okres Świąt
Wielkanocy. (h) Е ;

Skazanie litewskich
"dziataczy

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgo-
wy w Wilnie skazał Franciszka Sta-
sjonisa na półtora roku więzienia i
Jana Szczęsnolewicza na jekien rok
więzienia za rozpowszechnianie na
terenie powiatu wileńsko-trogkiego
niedozwolonej literatury w języku
litewskim Związku  Wiyzwolenia
Wilna, którą skazani otrzymywali
bezpośrednio z Amerylki. :

Stasionis Franciszek jest kierow
nikiem litewskiej czytelni „Rytas“
we wsi Koniawka, gm. orańskiej.

ASN ZBY NIN A TNTV ik TLi OILAAAACCG

Kalendarzyk wyborczy
Termin zgłaszania reklamacji do dn.
12 bm. do godz. 21,es
lokalu Koła Prawników w dn. 15
bm. cd godz. 10—20.

KOŁA MEDYKÓW :
Listy upraw. do giosow. w da.

12 i 13 bm. Dnia 13 bm, upływa o-
statni termin zgłaszania list wy-
borczych. Dnia 13 bm. o godz. 19.30

walne zebranie
o:Głosowanie w hal-
u $machu ego w dn.
od godz. 16--20, tm  



„nim i klasowymi związkami zawodo-

 
 

DO PAŃSTWA
NARODOWEGO
Ostatni kongres ZZZ., spoglądając

„ze szczególnym uznaniem na dzia-
łalność bratnich organizacyj syndy-
kalistycznych w Hiszpanii* oraz
„śledząc z podziwem bohaterską
walkę hiszpańskiej klasy pracującej

z rewoltą faszystowską”, wyraził je-

dnocześnie nadzieję, że „przykład
syndykalistycznej Hiszpanii wpłynie

także na robotników polskich i przy-

czyni się do ich zjednoczenia w nie-

zależnych, syndykalistycznych orga-

nizącjach zawodowych”.

*Jak wiadomo, ZZZ., pozostający

pod kierownictwem p. Moraczew-
skiego, powstał na skutek odejścia

PPS. od obozu majowego. Poparłszy

zamach majowy, PPS. niebawem się

spostrzegła, że nie będzie miała
spodziewanych korzyści z tego
przedsięwzięcia. Ociągając się i o-

ślądając na wspaniałomyślność daw-

nych protektorów i sprzymierzeń-
ców, musiała PPS. przejść do opozy-

cji, co pociąśnęło za sobą dla „sana-

cji* konieczność stworzenia wła-

snych związków zawodowych.

Tak powstał ZZZ., skupiający w

swoich szeregach robotników  za-

trudnionych przeważnie w przedsię-

biorstwach państwowych. Pomiędzy

wymi, pozostającymi pod wpływami

władz centralnych PPS. rozgorzała

zacięta walka „o dusze”, obfitująca

w liczne starcia i wzajemne zarzuty.

W miarę zmian w położeniu poli-
tycznym, sytuacja p. Moraczewskie-

$0 1 jego ZZZ. stawała się coraz tru-
dniejsza. Trzeba było nielada zdolno-

$ci żonglerskich,'aby utrzymać się na

powierzchni, mając z jednej strony

w ZZZ. „naprawiackie” bałamutne

dążenia do swoistego syndykalizmu

politycznego, z drugiej uleganie do-
łów hasłom pokrewnym komunizmo-

wi, z trzeciej dywersję związków so-
cjalistycznych i wreszcie obciążenia
płynącę z przynależności do obozu
sanacyjnego. ° A REY MT
"Obecnie ZZZ. szuka wzorów w

czerwonej Hiszpanii, podziwia jej

„bohaterską walkę z rewoltą faszy-
stowską' oraz obiera ją za patronkę

ruchu robotniczego w Polsce. Je-

dnocześnie, odrzucając propozycję

przystąpienia do obozu p. Koca, kon-
gres ZZZ. wypowiada się za zje-
dnoćzeniem ruchu zawodowego i za

wytworzeniem t. zw. „frontu robot-
niczego”.

Czy są to tylko nastroje dołów or-
ganizacyjnych, czy też w równym

stopniu i zamierzenia kół kierowni-

czych ZZZ.? Że dołom organizacyj-
nym bardziej odpowiada stanowisko
Caballero, niż Koca, zdaje się nie u-

legać żadnej wątpliwości, ale czy
sztab organizacyjny ZZZ. wyrzekł się
już-zupełnie związku z obozem rzą-
dowym na rzecz zbliżenia z PPS., to
jeszcze wielka kwestia.
Kto wie, czy nawoływanie do zje-

dnoczenia ruchu zawodowego przy
równoczesnym odrzuceniu koncepcji
p. Koca nie jest tylko działaniem na

zwłokę i rezerwowaniem sobie róż-

nych możliwości taktycznych. Cały

obóz majowy wciąż żyje pod zna-
kiem taktyki i wśród jego członków
z łatwością mogą się rodzić pomy-

sły posiadania grupy manewrowej,

która w razie potrzeby mogłaby mu
ułatwić „lewicowe odchylenie".
W tym, poniekąd, duchu ocenia

stanowisko związków p. Moraczew-

skiego dobrze zazwyczaj poinformo-
wary o stosunkach w sanacji żydow-

ski „Nasz Prześląd”, Pisze on, że
broniąc zasady bezpartyjności związ-
ków zawodowych,  Moraczewski

przeciwstawia się faktycznie nie tyl-
ko „wszechstanowemu“  zjednocze-

niu, lecz również socjalistycznej mię-
dzynarodówce i w ten sposób bar-

dziej się zbliża pod względem naro-
dowo - politycznym d» M'edzińskie
go, aniżeli doNiedz'ałkowskiego”,
Tax czy inaczej, kwestia „frontu

rohoin'czego” stanie się pewnie
przedmiotem bardziej przyjacielskich
iz dotychczas rozważań obu odła-

mów dawrei PPS. Wspólny ku!t dla
czerwonej Hiszpanii ułatwia takie +

 
\

Kanada i polityka zagraniczna W. Brytanii
Ażeby myśleć w sposób właściwy o

polityce zagranicznej W. Brytanii,
trzeba stale mieć w pamięci to, że jest
to polityka dyktowana nie przez inte-
resy Angli: europejskiej, lecz* przez
interesy Imperium, mającego domi-
nia i posiadłości rozsiane po całej kuli
ziemskiej. Celem polityki W. Brytanii
musi być utrzymanie całości Impe-
rium i wolności dróg łączących po-
szczególne posiadłości i dominia +
krajem macierzystym. Stąd tak wiel-
kie znaczenie dawniej sił morskich
dla Anglii, a dziś lotnictwa. :

Każda z posiadłości, każde do-
minium ma swoje interesy światowe
i ma swój sposób oddziaływania na
politykę angielską. Najczęściej czyta
się i słyszy o znaczeniu Indii i dróg
łączących je z Anglią europejską.
Mają jednak swoje znaczenie i swój
wpływ także: Kanada, Australia i A-
fryka Południowa. у

Dziś chcemy powiedzieć kilka słów
o Kanadzie. Zwraca uwagę na znacze-
nie tego kraju p. Andrć Siegfried w
świeżo wydanej książce: „Le Canada
puissance internationale". ё

Ksiąžka jest ciekawa i przynosi pel-
nię informacyj o Kanadzie. Nas w tej
chwili interesują tylko tendencje tego
kraju w polityce zagranicznej. Są one
wynikiem położenia geograficznego,
składu ludności, jej działalności go-
spodarczej, oraz prawno - polityczne-
go stosunku Kanady do Anglii.

Kanada jest krajem trzydzieści ra-
zy większym od Polski (900 milionów
km. kw.), zamieszkałym przez lud-
ność trzy razy mniej liczną, niż
nasza, (10 milionów), krajem posia-
dającym wielkie bogactwa naturalne
— produkcję zbożową i rolną w ogó-
le, lasy, złoża różnych metali i rozwi-
jający się przemysł. Kanada graniczy
ze Stanami Zjednoczonymi i nie Po-
siada z nimi żadnej granicy natural-
nej, naležy zaš do Imperium Brytyj-
skiego, z którym wiążą ją liczne i po-*
ważne interesy gospodarcze. Oto
główne fakty wpływające na tenden-  

cje Kanady na terenie międzynaro-
dowym. i

Sytuacja między Stanami Zjedno-
czonymi,.a W. Brytanią .nie jest ła-
twa. Kanada jest pod względem. go-
spodarczym od Stanów zależna i nie-
ma żadnych widoków obronienia się
przed nimi w razie wojny (120 milio-
nów przeciw dziesięciu i nie nadają-
ca się do obrony granica). Kanadzie
zależy „ednak na tym bardzo, by nie
zrywać więzów z Anglią; bo ta broni
jej samodzielności i daje uprzywile-
jowany rynek zbytu dla jej produktów
rolnych i innych. Z tego dylematu
wynikającego z położenia geograficz-
nego i z sytuacji gospodarczej, jest
tylko jedno wyjście — utrzymanie
dobrych pokojowych. stosunków mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi a W.
Brytanią. Dlatego to są politycy ka-
nadyjscy zgodnie zwolennikami trwa-
łego i silnego porozumienia między
dwoma wielkimi państwami anglo-
saskimi; a Kanada jest stale ezynni-
kiem działającym na rzecz zbliżenia
między Stanami Zjednoczonymi a W.
Brytanią. :

Warunkiem utrzymania dobrych
stosunków między tymi dwoma pań-
stwami jest, między innymi, pokój
powszechny. To też Kanada jest zaw-
sze i wszędzie czynnikiem pokojo-
wym. Ponieważ zaś Anglii zagraża
najbardziej kryzys wojenny w Euro-
pie, więc politycy lanadyjscy na
wszystkich konferencjach imperial-
nych i przy każdej innej okazji od-
działywają stale na Londyn, by się
zbytnio nie angażował w sprawy i
konflikty kontynentu europejskiego.
Pod tym względem jest Kanada w
pełnej zgodzie z dwoma innymi do-
miniami — z Afryką Południową i z
Austrałią. Kto wie o tym wszystkim,
ten nie może się dziwić powściągliwe-
ści rządu angielskiego, gdy chodzi a
jego udział w paktach i umowach do-
tyczących Europy kontynentalnej,
Powyżej zaznaczonych tendencyj

mamy już szereg przykładów w Nhi-
storii powojennej świata. Dominia  

pod przewodem Kanady. przeciwsta-
wiły się odnowieniu aliansu  angiel-
sko - japońskiego w r. 1921, odegrały
też pierwszorzędną rolę w czasie
konferencji waszyngtońskiej, poświę-
conej sprawie. ograniczenia zbrojeń
morskich, są poważnym czynnikiem
obok Anglii w Genewie.
W tym samym duchu będą od-

działywały w przyszłości. Trzeba też
o nich stale pamiętać, gdy się- chce
rozumieć politykę zagraniczną Wiel-
kiej Brytanii.
Będąc krajem eksportowym, nie

może się Kanada zadowolnić ani są-
siednim rynkiem Stanów  Zjednoczo-
nych, ani też rynkiem imperialnym.
Musi szukać rynków innych; a do
tego jest jej także potrzebne utrzyma-
nie pokoju.
Do tej potrzeby jest przystosowana

polityka zewnętrzna Kanady. Polity-
ka ta jest prowadzona nietylko za po-
średnictwem dyplomacji brytyjskiej.
Nie tylko w Lidze Narodów zasiada-
ja przedstawiciele Kanady, są już
państwa, gdzie kraj ten posiada włas-
ną reprezentację dyplomatyczną, do
nich należą Stany Zjednoczone i Ja-
ponia.
Są inne jeszcze względy, które na-

kazują epinii polskiej interesówanie
się Kanadą (gospodarcze i koloniza-
cyjne), bodaj najwięcej jednak obcho-
dzić nas musi tymczasem rola Kana-
dy w życiu Imperium brytyjskiego i
w jego polityce światowej. Zwróci-
liśmy na nią szczególną uwagę, mu-
simy iednak na zakończenie zazna-
czyć, że książka p. Siegfrieda, o któ-
rej wspomnieliśmy na początku daje
pełny obraz życia Kanady, omawia
przeto cały szereg bardzo doniosłych
i interesujących zagadnień. Nie naj-
mniej ciekawem wśród nich jest za-
gadnienie stosunku ludności pocho-
dzenia angielskiego do ludności po-
chodzenia francuskiego, ho Kanada
jest krajem dwóch narodowości i
dwóch języków. O tym jednak innym
razem.

S. K.

 

Ziemia polska na Wołyniu
przechodzi w ręceruskiei żydowskie

Do licznych głosów w sprawie
przechodzenia w e ręce ziemi
polskiej w Ziemi Czerwieńskiej do-
dać należy analogiczne informacje |
z dzielnicy, o miedzę z Ziemią Czer-
wieńską graniczącej, mianowicie z
Wołynia, В
Podwaliną mocnego stanowiska ży*

wiołu polskiego na Wołyniu przed
wojną była wielka własność ziem-
ska. Obok niej żył tam wprawdzie
również i polski lud wiejski, a także
i szczupła garstka polskiego miesz-
czaństwa, nie można jednak siły i
znaczenia tych warstw na Wołyniu
porównywać z ich siłą i znaczeniem
np. w Tarnopolszczyźnie, czy innych
okolicach Ziemi Czerwieńskiej. To
też postułat utrzymania ziemi w ręku *
polskim — bądź w formie zachowa-
nia wielkiej własności, bądź też w
formie przeprowadzenia na szerszą
skalę jej parcelacji miedzy polskich
osadników — ma na Wołyniu jeszcze
większe, niż w Ziemi Czerwieńskiej,
znaczenie. Е

Przed wojną, według statystyki
Wołyńskiego Gubernialnego Komite-
tu Statystycznego, własnośćwiększa
na dzisiejszym terytorium  woje-
wództwa wołyńskiego wynosiła w
1913 roku 1.165.343 hektary, z cze-
$o na własność polską przypadało
647.357 ha, na własność niepolska —
576.592 ha. Owa własność niepolska

— to była (poza garścią małych fol-

warczków czeskich. niemieckich itd.)
niemal wyłącznie własność rosyjska.

Owi właściciele ziemscy — Rosjanie,
w dużym odsetku władający swymi

majątkami z fyfułu: nadań rządo-

wych, byli z Wołyniem i swymi do-
brami zazwyczaj związani bardzo

luźno. Nie przebywali stale w swoich

majątkach, uważali je tylko za źró-
dło, z którego można czerpać docho-

dy — i w życiu miejscowego zie-
miaństwa zaznaczali sie słabo, lub nie
zaznaczali się wcale.
To też owe 647.357 ha polskiej

wielkiej własności,to była wielka si-
ła, zarówno kulturalna i gospodarcza,
jak polityczna, natomiast owe 576.592
ha własności niepolskićj miało pro-
porcjonalnie znaczęnie o wiele mniej-
sze, :
Juž lata wojenne wykazaly, že wla

sność polska na Wołyniu jest siłą, od
porną na wstrząśnienia, natomiast
własność obca (rosyjska) jest siłą kru
chą, W roku 1921. a więc tuż po woj-
nie, było na Wołyniu 624.112 ha. wła
sności polskiej (o około 23.000 ha
mniej, niż w r. 1913), natomiast, tylko
414.389 ha własności nie polskiej (o

* około 162.000 ha mniej, niż w r. 1913),
W dodatku, wśród owej „własności
nie polskiej'' pojawił się w r. 1921
czynnik nowy, przed wojną na Woły*
niu na ogół nieznany, w postaci wiel-
kiej własności żydowskiej, wyrażają-
cej się liczbą 34.337 ha.
Natomiast lata najnowsze, obok

dalszego kurczenia się własności ro-
syjskiej, oraz dalszego wzrastania
„žiemiaūstwa“ żydowskiego, przynio
sły już kurczenie się wielkiej wła-
sności polskiej — i to kurczenie się
bardzo poważne.
Według obliczeń prywatnych, doty

czących chwili obecnej, polska wielka
własność wynosi na Wołyniu 379.339
ha (w czym 99.972 użytków rolnych),
zaś wielka własność nie polska —
131.227 ha (w czym 31.255 ha użyt-
ków rolnych). -

Zmniejszenie się własności nie pol-
skiej w porównaniu do roku 1921 wy
nosi wiec około 283.000 ha, a w po-
równaniu do r. 1913 koło 445.000
ha. Większa własność niepolska wy|

rozważania, a płynność naszych sto-

sunków politycznych sprzyja rodze-

niu się różnych nadziei.

Są to jednak, naszym zdaniem,

próżne wysiłki. Ani PPS., ani ZZZ.

nie odzwierciedla należycie tych

przemian, jakie zachodzą i zachodzić

muszą w masach robotniczych.Ma-

sy te coraz bardziej ulegają prądowi

narodowemu i jak poucza przykład

Łodzi, zaczynają brać czynny udział

w walce politycznej obozu „narodo-
wego. 7  № najbliższej.przyszłości proces

ten będzie się pogłębiał, co nie tyle
sprzyja powstawaniu „frontu robot-
nicszego, ile przemawia za rozsze-

rzeniem się „frontu narodowego”".Są-
dzimy, że zarówno wzory czerwonej

syndykalistycznej Hiszpaniijak i tak-

tyczny „neo-nacjonalizm“ nie wywo-
lają zamierzonych skutkėw i nie

wpłyną decydująco na przyszłą po-
stawę mas robotniczych. :

Nasze masy robotnicze pójdą in-

ną drogą, na którą już znaczna ich
część weszła i która zaprowadzi je
do polskiego państwa narodowego.  

nosi więc dziś na Wołyniu jedną pią
tą tego, co wynosiłatuż przed wojną.

Dzieli się ona pomiędzy różne naro
dowości w sposób następujący: Ro-
sjanie (184 właścicieli) posiadają
dziś 64.487:ha (w czym 19.549 ha użyt
ków rolnych), osoby, podające się dziś
za „Ukraińców” (46) — 8.796 ha
(6.086 użytków rolnych), Żydzi (36)
— 53,626 ha 13.488 użytków rolnych),
Czesi (16) — 1.921ha (1.273 użytków
rolnych), Niemcy (5) — 1.150 ha (528
użytków rolnych), inni (4) — 1.247
ha (371 użytków rolnych).
Jak widzimy, pozycja „własności

nie polskiej" potężnie się skurczyła,
ale w jej obrębie pozycja własności
żydowskiej potężnie wzrosła, . Żydzi
mają dziś na Wołyniu 53.626 ha (w r.
1913 tylko 34.337 ha), to znaczy z gó-
rą dwie piąte całej większej własno-
ści „nie polskiej”. Żydowskie „zie-
miaństwo” na Wołyniu posiada dziś
tylko o niecałe 11.000 ha mniej, niż
tamtejsze ziemiaństwo rosyjskie i ma
się do niego pod względem ilości po-
siadanej ziemi jak 5 do 6. — Analo -
giczny stosunek wołyńskiego „ziemiań
stwa” żydowskiego do polskiego wy-
raża się cyframi 1:7.

Wzrost siły i znaczenia „ziemiań-
stwa” żydowskiego na Wołyniu jest
faktem bardzo niepożądanym i wyma
gającym energicznego zajęcia się nim
przez polską, rządową politykę agrar
ną — ale jest on sowicie skompenso-
wany przez równoczesne, gwałtowne
skurczenie się większej własności ro-
syjskiej.

Natomiast nie nie kompensuje. nie
6 wiele mniej śwałtownego skurczenia
sie na Wołyniu większej własnościpol
skiej, Własność polska, wynosząca
dziś na Wołyniu 79,339 ha, skurczyła
sie o 244.773 hą w porównaniu do r.
1921, a o 265.018 ha, czyli o dwie pią-
te, w porównaniu do roku 1913,
Owe 268.018 ha rozparcelowanej,

polskiej ziemi w jednym tylko woje-
wództwie, wystarczającej wszak dla
stworzenia około 25.000 zdrowych
chłopskich rodzin. jedynie tylko w
drobnej cząstce dostało się w posia-
danie osadników polskich. W Iwiej
części przeszło ono w ręce chłopów*
Rusinów, tym szmym redukując na
Wołyniu możliwości szerszej akcji ko
lonizacyjnej polskiej, oraz umacnia -
jąc gospodarczy stanposiadania ży-

Jest to z narodowo -polskiegosta-
nowiska wielkaniepowetowana-stra-  

|PRZEGLĄD PRASY
ZNAJDZIECIE NAS NA DRODZE

DO GDAŃSKA
Duże wrażenie wywołał — w Se:

nacie i w opinii publicznej — ustęp
z pamiętników Hipolita Korwina
Milewskiego, zacytowany przez sen.
Lechnickiego w odpowiedzi prof.
Schorrowi, który powoływał się na
zasługi Żydów dla przemysłu i han-
dlu w b. Kongresówce. O  „zasłu*
gach” tych piszą i mówią teraz Ży-
dzi przy każdej sposobności. W grun-
cie rzeczy sprowadzają się one do
działalności czysto zarobkowej, któ-
ra przyniosła Żydom wielkie majątki
i stworzyła ich obecną przewagę go-
spodarczą. Że kilku czy kilkunastu
z nich, jak Kronenberg, mieli także.
zrozumienie dla potrzeb narodu, z
którym się chcieli zasymilować, to
rzecz zrozum'ała, Ale już najmniej
na te wyjątkowe jednostki ma'ą pra-
wo powoływać się Żydzi dzisiejsi, u-
ważający owych asymilatorów za
odstępców i zdrajców żydostwa.

W. decydującej chwili naszych
dziejów, gdy w Paryżu wielkie mo-
carstwa ustalały zachodnie gran'ce
Polski, mieliśmy przeciw sobie całe
żydostwo: polskie i światowe. Fakty
są aż nadto znane, pisali o nich wszy-
scy historycy tych pamietnych ro-
kowań. Jakąż to orgię kłamstw o
pogromach puszczono wówczas w

świat. Obsadziwszy stanowiska sė“
kretarzy i doradców „Grubej Trój- *
ki”, ściąśnąwszy do Parvża najwpłv- *
wowszych swych no'ablów, dz'ałali
Żydzi z uporem, konsekwencją i
nie mala zręcznością przeciw s'wo-
rzeniu silnej i zdolnej do życia Pol-
ski. -Tylko bowiem mała, zależna od
mocarstw i międzynarodowego kapi-
tału Polska, dawała im gwa-
rancję, że nie wystąpi .przeciw
gruntowaniu u siebie $ospodarczej i
politycznej polegi żydostwa. A że
przedstawicielera idei Polski wiel-
kiej, opariej o morze, Polski gospo-
darczo i politycznie narodowej, od
Żydów niezawisłe, był Roman
Dmowski, więc przeciw niemu zwró-
ciła się giównie ówczesna kampania
Izraela,

Bar. Rotszyld powiedział w tym
„czasie hr. Orłowskiemu, że jeśli de-
legatem Polski na kongres pokojowy
będzie Dmowski, to „Izrael zastąpi
drogę wszystkim projektom poiskim
-na kongresie, Znajdziecie nas — mó-
wił — na drodze do Gdańska, do
Śląska, do Cieszyna, do Lwowa i
Wilna, do wszystk'ch waszych pro-
jekfów finansowych”. :

Polska ówczesna nie skapitulowas
ła przed Izraelem. Stoczyla z nim
walkę o swe ziemie. Zdobyliśmy,
Lwów, Wilno, Śląsk, Cieszyńskie,
Pomorze i prawa w Gdańsku prze=
ciw Żydom, jużto strzelającym na u-
licach do naszych żołnierzy i zdra-
dzających nas na rzecz  bolszewi*
ków, jużto naciskaijących na decy-
zje Wilsona i Lloyd George'a.

Dzisiaj dalej Roman Dmowski re-
prezentuje ideę wielkiej, narodowej
Polski. I dziś także Rotszyldzi chcie- *
liby jego obozowi „zastąpić drogę”.
Znajdują sojuszników zaćranicą i w
kraju. Walka trwa. Ale idea Dmow- |||
skiego czyni podboje nawet w ko-
łach, które do wczoraj jeszcze uwa-
żano za zabezpieczone przed zarazą
antysemicką. Czyż nie dowodzą te-
go choćby ostatnie mowy sen. Pe*
trażyckiego i Lechnickiego? Walka
trwa. Idziemy ku zwycies'wu.

„NAPRAWA“ TU,
„NAPRAWA“ TAM

ZZZ. wypowiedział się przeciw o-
bozowi p. Koca, „Naprawa“ zaś u-
chwaliła do niego wstąpić. A prze- '
cież — dziwi się słusznie „Goniec -
Warszawski” — naprawiacze siedzą
w ZZZ. całą kupą. Są tam p. Kapuś-
ciński, Paprocki, Zakrzewski, Zie-
liński, Szwedowski i Szurig; same tu-
zy. Oni to decydują o polityce
ZZZ. Loto dziś
„na rządowych klawiszach kłada swe
ręce pp.: Lechnicki i Srocki z „Маго-
du * Państwa”, na socjalistycznych pv.:
Szurig i Szwedowski z „Głosu Po-
wszechnego”, Melodie słodko płvną,
„Naprawiacze“ grają i śrają, a publicz
ność dziwi sie, że p. Grażyński ma ta-
kic dwie zdolne ek'pv*. :
Zakłamanie i dwulicowość — oto.

główne cechy różnych  organizacyj,
które wylęśły się w dobie rozkwitu
sanacji. Widujemy je i w ZZZ., który
równocześnie uchwala bratnie po-
zdrowienia dla proletariackiej Hisz-
panii i rezolucje, podkreślające $0-
towość obrony państwa polskiego,
bądź co bądź „burżuazyjneśo”.
„Wieczór Warszawski” donosi, że
„naprawiacze pomimo powzięca u-
chwały podporządkowującej się Obo-
zowi płk. Koca, nie rozwiązali swej
organizacji. W ten sposób pon'ekad
ANNY utrzymać państwo w  pań-

stwie”. › ‚
P. Mackiewicz w „Slowie“ uwaža

za minus organizacji p. Koca m. in.
to, że „setki naprawiaczy wskoczy=
ły do nieį obydwiema nogami“, —

  



Koniec juliańskiego kalendarza:
Czytamy w dziennikach o ruchu,|

jaki się wszczął wśród ludności pra-|

wosławnej w kierunku opuszczenia

używanego dotychczas przez cer-|

kiew kalendarza juliańskiego i przy-|

jęcia gregoriańskiego. Jeżeli ruch,

ten zwycięży, to zniknie ostatnia bo-|
daj wysepka, na której kalendarz,
Juliusza Cezara jeszcze się utrzymu-|

je; poprawie ićwóch tysiącach łat |
ustępuje więc z pola, wyparty przez

lepszy. Ale nie przyszło to łatwo.

Przed wojną cały świat prawo-
sławny używał kalendarza juliań-

skiego i trudno było spodziewać się|

zmiany, aczkolwiek niezgoda tej ra- |

«huby czasu z rzeczywistością, z,

prawdziwym biegiem pór roku, do-|
szła już do 13 dni. Myśl reformy nie-|

raz się. ukazywała, jednak zawsze,

była odrzucana w decydującym pań-|

stwie, w Rosji, z obawy przed po-
wstaniem schyzmy, nowego jakiegoś,
_„raskołu” w cerkwi prawosławnej,|
której wyznawcy byli bardzo przy-

wiązani do rzeczy zewnętrznych,

obrzędowych, jak to wykazał wielki
rozłam w XVII wieku.

Okazało się jednak, że „klimat”

przewrotu, jaki zapanował po rewo-

ducji, pozwala na rozmaite zmiany:

bolszewicy wprowadzili nowy styl

jednym pociągnięciem pióra i nie na

trafili nigdzie na opór. W Kijowie

np., gdzie reformę tę nakazali zaraz

po opanowaniu miasta w r. 1918,

zmiana kalendarza przypacia naj

pierwsze dni lutego i jedyną rekla-

macją (ludności było domaganie się

(czemu uczyniono zadość). wyznacze

nia nadzwyczajnego dnia świątecz-

nego jako kompensaty za stracone

święto Matki Boskiej dn. 2 lutego,

które znalazło się w opuszczonych

13 dniach przy przeskoku ой 1-g0

odrazu do 15-$0.

Cerkiew pozostała podobno czę-

ściowo przy dawnej rachubie czasu,

ale nie miało to wpływu na ludność,

jak wogóle stanowisko cerkwi nie

oddziałało w niczym na przebieg

przewrotu. Za Rosją poszły prawo-

sławne kraje południowo-wschod-

niej Europy i dziś właściwie tryumf

kalendarza papieża GrzegorzaXIII

jest całkowity.

Kalendarz gregoriański (inaczej:

nowego stylu) jest dobrze xostoso-

do rzeczywistego przebieguwan
ai w ciągu roku. Całkowita,

matematyczna zgodność między ra-

«chubą kalendarzową, a trwaniem ro

ku słonecznego nie może być osiąg-

mięta, bo przecież rok kalendarzowy

musi zawierać całą liczbę dni, a

tymczasem rok słoneczny, obieg zie-

mi naokoło słońca odbywa się w365

dni z ułamkiem nieco mniejszym niż

wierć dnia. Kalendarz Cezara przyj

mował rok na 365 dni i ćwierć, co

było o przeszło 11 minut za dużo i

stąd spóźnienie się kalendarza

względem słońca. EE

" Reforma Grzegorza XIII zmniej-

szyła rok kalendarzowy, ale też zo-

stawiła go nieco dłuższym, niż jest

лж rzeczywistości, jednak różnica

jest tak niewielka, że błąd o jeden  
DENI TK TIESTOSI

STANISLAW CYWINSKL

Od Johwy do Mesjasza
.„Tu jednak słyszę głosy oportu-

mistycznych moich przyjaciół:

—Poco ci to? Kto cię do tego

rodzaju krytyki powołał? Roz'ąt-

rzysz tylko opinję przeciw sobie,

zgorszych maluczkich, a nic niedo-

Kkonasz. Nie przerywaj lepiej dolce

farniente inteligencji polskiej w Ža-

kresie religii. Obyś nie żałował!

I natarczywie napływają echa 127!

psalmu:

Napróżno wstajesz przed świ-
tem, człowieczą,

I przy świeczniku nad robotą
ślęczysz...

Z gorzkiego ziarna chleb ci się
upiecze...

A jednak nie przez leklkomyślność

ani też próżność zabieram oto głos

w sprawie książki o charakterze re-

figijnym, napisanej przez wysokiego

sdostojnika Kościoła, głos, w pewnej)

mierze odbiegający swym tonem ij

treścią od tych głosów, któremi się

ocenia w Polsce tego r ju wy-

dawnictwa. I właśnie ten fakt, że

naczej przemawiam, niż inni, każe

sni ogłosić ten artykuł.
Nic bowiem dla mnie osobiście

niema obrzydliwszego, a, jak sądzę,

społecznie czkodliwszego, jak owo

aportunistycznie-martwe, etykietal-  mie-powściągliwe, przyzwoicie - bez-

duszne traktowanie przez ludzi o- wypowiedzieć swój

dzień powstanie dopiero po 3.320
latach. Jest to błąd « minimalny, to
też projekty zmiany kalendarza, ja-
kie od czasu do czasu wypływają
mają na celu raczej zmiany, w po-;
dziale roku na miesiące, niż korektę|
icługości samego roku. Ukazał się
wprawdzie przed stu laty projekt
relormy, według którego różnica o|
jeden dzień między kalendarzem a
słońcem  powstałaby dopiero poj
100.000 lat, ale pomysł nie zyskał|
uznania i jest dziś zapomniany.

Trudno istotnie kłopotać się o to;

co będzie za 3.320 lat! Gdybyśmy

tym mieli sobie głowy zaprzątać, 10)

więcej niepokoju powinna nam spra-|

wić wiadomość, iż stwierdzone zo-/

stało, że szybkość obrotu ziemi koto
osi maleje, czyli, że doba staje się|
dłuższa. A tak jest istotnie. Ostatnio
publikacie paryskiego „Międzynaro-
dowego Biura Godziny” mówią o re--

zultatach uciążliwych pomiarów i
wieloletnich badań nad zmiennością

doby, które doprowadziły do wnio-
sku, że doba, wprawdzie bardzo nie-|

znacznie, ale się przedłuża. Okre-|
ślono nawet wielkość tego opóźnia-|

nia się obrotu ziemi: wyniosło ono,

przez ostatnie sto lat niecałe 18 se- |
)

 

kunid,

Nie jest to wiele, bo gdyby wziąć|

liczby przeciętne, to wynikałoby, iż

doba jest obecnie: dłuższa o jedną

dwutysięczną część sekundy, niż by-|

ła przad stu laty, :Okolicznością ob-.;

ciążającą ten niezbyt narazie niepo- |

kojący rachunek jest to, że to opóź-| sj, hni й KE o sp „zi

nienie rośnie i to w stosunku. do dru ię i S a a > 0 | mi, zwłaszcza jeśli są nimi istoty tak

pie obowiązującym późnia się O mało zrutynizowane, jak artyści, Co
giej potęgi czasu, t. zn. w ciągu dwaj

е !

UTSNES STIAST ASK ATA EDA Й |

| podstawą bardzo dobrego dostoso- | cji może nie mieć żadnej wartości.
wania rachuby  kalendarzowej Mo| ją

rzeczywistych zjawisk w przyrodzie.| p;ąCZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

STRONNICTWA NARODOWEGO.|

11
Mianem Wulgaty oznacza się ła-

cińskie oficjalne i powszechnie w

Kościele Rzymskim przyjęte tłuma-

czenie ksiąg Pisma św. Zawdzięcza-

my je w głównej mierze św.Hieroni-

mowi, który w r. 383 otrzymał od

papieża św. Damazego I polecenie

sprawdzenia i ustalenia tekstu Pi-

sma św. W. pierwszych wiekach o-

pierano się głównie na greckim tłu-

maczeniu Starego Testamentu, t. zw.

Septuaginty, a jeśli idzie o Nowy

Testament na rozlicznych tłumacze-

niach greckich i łacińskich, z któ-

rych najbardziej rozpowszechnione,

zalecano przez św. Augustyna było

tłumaczenie zwane „Itala”. Św. Hie-

ronim dokonał olbrzymiej pracy nie

tylko zestawiając ze sobą różne do-

stępne mu tłumaczenia ale i porów-

nując je z tekstami greckiemi i he-

brajskimi. Jest to za tym pierwsze

krytyczne tłumaczenie Pisma św. na

język łaciński. Późniejsiprzepisywa-

—

 

świeconych w Polsce religji i jej

spraw, traktowanie zupełnie podob-
ne do zachowania się tłumu gości w

Oziminie Berenta względem chodzą-
cej mumji starca-majora, dziada ba-
ronowej.

I cóż się dziwić, że n. p. znie-
cierpliwiony tym  oportunizmem

Słowacki występował w  pewnej|
chwili z taką gorocą apostrofą do)
Kościoła: : į

Pozwól, že strzegąc krzyżowego
: znaku.

I polskiej wiary i Bogarodzicy,

Polak aż w kościół wjedzia na
rumaku,

Z mieczem dobytym na wpół
i w przyłbicy.

pi pratająnad 10%

 
Ale nie wypowiadam  jednak|

tych słów (choć mi one przeszłyj|
przez myśl!), bo wiem, wbrewopinji |

m. p. nec plus ultra szczerych Ro-|
sjan, lub takiego  nieszczęsnego,

księdza Lamennais, ile w surowej

powściągliwości i głęboko - kornej.

postawie może tkwić siły, owiele

więcej, niż w nieopanowanych eiek-

townych odruchach. Wszakże ten.
sam Słowacki poucza nas, że „tylko,

opanowana w nas siła jest siłą”!

I oto w tym tonie rezerwyiszcze-.
rego synowskiego szacunku spróbuję

sąd o książce  

razy dłuższego czasu staje się czte-

ry razy większe, w ciągu dziesięcio-

Ikrotnego czasu sto razy więlsze|

i tod. “

Tak silny wzrost opóźnienia mo-

że już po piwnym czasie dać różni-

cę, którą odczujemy. Więc np. po 6
tysiącach lat opóźnienie będzie wy-

nosić około 18 godzin na stulecie, |

Czyli nieco mniej niż 12 minut na

rok, a więc taka sama różnica, jaka

spowodowała opóźnienie się jułiań-

skiego kalendarza o 13 dni w porów-

manii z naszym. Sześć tysięcy lat

nie jest mało, ale przecież ludzkość

spogląda w przeszłość swą dłuższą, |

niż 6 tysięcy lat, można przypusz-|

czać, że i przyszłość nie będzie krót- |

sza. Więc nasi potomkowie będą

mieli niewątpliwie kłopot z kalenda-

rzem i gdybyśmy idziś przyjęli nawet

tak doskonały ikalendarz, jak tem,

który daje różnicę jednego dnia do-

piero po stu tysiącach lat, to jednak

zwalnianie tempa obrotu ziemi prze-

Ikreśliłoby tę całą piękną rachubę i)

trzeba by było przystąpić do ikorek- |

ty znacznie wcześniej, na długo |

przed upływem owych stu tysięcy, |

lat. ‚

Kalendarz gregoriański wystar-|

czy nam na dlugi jeszcze czas,nie

ma potrzeby reformy. Dla nas po-|

winien być szczególnia miły, gdyż

-zy jego układzie oparto się na ob-

liczeniach Kopernika, który wylka-

zał że data wiosennego porówniania

dnia z mocą w kalendarzu įuliaū-|

jeden dzień w ciągu 133 i jednej trze |

ciej lat. To stwierdzenie stało się|

Arcturus.

cze w tekście św. Hieronima poczy-

nili wiele błędów, opuszczeń, prze-

sunięć. Ponieważzaś pozostały po-

nad-to tu i ówdzie teksty dawnych|

tłumaczeń, również z biegiem czasu|

dalekie od oryginałów, a w dodatku

nowe „jkrytyczne' dowolnie z kilku

rękopisów „newidowane“ tłumacze-

nia, p chaoe, któremu kres po

łożył dopiero Sobór Trydencki w

1546 r.mietyllko ogłaszając Wulgatę

za jekłynie autentyczny tekst Pisma

św., ale także zarządzając, by Wul-

gatę wydano drukiem możliwie bez

błędów. Było to tym bardziej ko-

nieczne, że już poczęły się ukazywać

nowe przez humanistów przygotowy

wane tłumaczenia zarówno katolic-

kie jak i protestanckie. Specjalna

komisja, której duszą był kardynał

Antoni Caraffa, przygotowała  zre-

widowany tekst Wugaty, który pod

nazwą „Biblia Sextiana“ przedsta-

wiony został papieżowi Sykstusowi

x. arcybiskupa Teodorowicza p. t.

Od Jahwy do Mesjasza.

П. RECENZJA WŁAŚCIWA.

Przed kilku laty znakomity ba-

dacz klasycyzmu, prof. Tadeusz Zie-

liūski, wydai głośną książkę p. t.

Heilenizm a judaizm, napisaną zaj-

mująco, z talentem i dużą «werwą.

Ale zasadnicza jej teza, wypływają-

ca z pomieszanią Starego Testamen-

tu z Talmudem, teza, że judaizm

„aż do dziś dnia nic nie dał człowie-

czeństwu'” (II, 176), że. w. szczegól-

ności chrześcijiństwo:wywodzi się

nie z judaizmu, ale właśnie zheile-

mizmu, — nie była przez nikogo
brana poważnie, tak że np. na osta-

tnim Konkresie Historyków w Wil-

nie 1935 'w dyskusji nad książką

Zielińskiego nie padł ani jeden głos

w obronie tej tezy podstawowej.

Pomimo to x, arcybiskup Teo-

dorowicz, znakomity pisarż religijny

katolicki, snadź kierowany troską o

to, by książka Zielińskiego nie wy-

wołała jednak zamieszania pojęć

śród osób mniej kompetentnych, niż

«wi fachowi historycy, wydał prze-

«iw niej całe dzieło, w którem punkt

po punkcie rozprawia się z książką

Zielińskiego. :

Pewiedziałem: punktpo punkcie.
To właśnie jest może słabą stroną

omawianej pracy x. T. Sądzę, że nie

było.potrzeby tego robić. Raczej na-

leżało się ograniczyć do zdyskwali-

„wiemy, gdzie ten pomnik postawić.

"Wilnie przypominają perypetje z

Tam również najtęższe głowy prze-

J VJA

|jący tekst Wulgaty tak zw.

|nym Kamieniem obrazy dla wszyst- 
fikowania zasadniczyc h twier-

dzeń prof. Z. — i zwycięstwa było-

by już zapewnione. Owszem,
jednak tak naiwną religję,

robi iczach zwolenników etyki niczależ-

Gdzie m a stanąc
pomnik Mickiewicza?

We wtorek ubiegły pisma wileń-
skie otrzymały komunikat o posie-
dzeniu Komitetu Budowy Pomnika
Adama Mickiewicza, z którego wy-
nika, że tematem prac Komitetu jest
obecnie wybór miejsca pod pomnik.

Nieszczęsny” pomnik! Budujemy
go lat przeszło trzydzieści (vide: ar-
tykuł L. Uziębły w „Dzienniku Wi-
leiskim“), a nawet obecny Komitet
Budowy Pomnika niedługo obcho-
dzić będzie jubileusz dwudziestole-
cia swego istnienia i dotychczas nie

Losy pomnika Mickiewicza w

pomnikiem Kościuszki w Krakowie.

myśliwały szereg lat nad tem, gdzie

ów pomnik ma stanąć i dlatego stał

on sobie (a właściwie leżał na bo-

ku) w drugim podwórzu Straży po-

żarnej w Krakowie. A zdecydować
się nie można było. :

Až wreszcie Szyszko-Bohusz, ni-

kogo nie pytając, zabrał pomnik i

ustawił go na Wawelu, na barbako-

nie u wejścia, Dziś wszyscy są zado-

woleni, nawet ci, którym pomnik

p gruntownie się nie podo-

al,
Wileński pomnik Mickiewicza le-

ży (nie cały, tylko częściowo) na

placu Orzeszkowej, ale nie znalazł|

się dotychczas nikt odważny, ktoby|

się wreszcie zdecydował go ustawić.

Niełatwa to sprawa z fachowca-

 
jest doskonale w komplecie 10 arty-

stów, w komplecie innych 5 lub 6-

o dobrze jest wysłuchać zda-

tystów ale nie dobrze jest od-

dawać im ostateczną decyzję.

1 T
V w r. 1588. Jednak dopiero w r.
1592, oraz w latach 1593 i 1598 za
pontyfikatu Klemensa VIII ukazał
się autentyczny, do dziś obowiązu-

„Cle-

,

imil
=
4

mentina“. :
Myśl nowego krytycznego wyda-

nia Wulgaty św. Hieronima podjął
ponownie, — za naszych już czasów
—papież Pius X powołując w r. 1907
specjalną do tego komisję złożoną z

uczonych benedyktynów. (Komisji
tej nie należy mieszać z Papieską
Komisją Studiów Biblijnych, założo-
ną przez Leona XIII w r. 1902). Ko-
misja ta wydała dotychczas w latach
1926, 1929 i 1936 trzy tomy Wulga-
ty, obejmujące Pięcioksiąg  Mojże-

sza. Całość nowego wydania stano-:
wić będzie 26 — 28 tomów, przy

czym opracowujący je e
sądzą, że będą mogli wydawać jeden
tom co dwa lata, zadanie swe ukoń-
czą zatem około 1985 roku.

to x. Arcybiskup, ale tę walkę ge-

neralną rozprasza po całej książce,

zacierając przez to linje i kontury

argumentów najbardziejważkich.

Albowiem geneza niechęci Zieliń-

skiego do judaizmu oraz jego „hel-

leńskość” tkwią niewątpliwie w dą-

żeniu do uniezależnienia człowieka

od Boga i w towarzyszącym temu

wstręcie.do poczucia ciągłego kie-

rowniczego wpływu Opatrzności na

masze życie, którem to poczuciem

[est przecie przesiągnięty StaryTe-

stament, które zresztą jest najisto-

tniejszym elementem religijności

wogóle. X. Arcybiskup słusznie po-

dziwia tę „energię, z jaką całe pra-

wo Mojżeszowe powołuje się na Bo-

ga' (106), ów fakt, że „najwybitniej-

szą cechą Dekalogu jest złączenie

ścisłe i bezpośrednie moralności z

jej źródłem, Które tkwi w Bogu”

(107), tak, że „te dwa luzem zazwy-

czaj chodzące pierwiastki: moral-

ności i religji, w Dekalogu dopiero

spotykają się razem i wchodzą z so-

bą w najściślejszą unję” (108). Ale

autor jakgdyby nie zdaje sobie spra-

wy, że ten właśnie fakt jest głów-

kich zwolenników etyki niezależnej

od Kanta do Zielińskiego. Tu też

niewątpliwie tkwi źródło  sympatji

ludzi tego typu dla hellenizmu. Bo

jeśli Fustel de Ooulanges, najznako-

mitszy jak dotąd badaczprzeszłości

średkiej, nie może wprost wyjść z

zadziwienia, iż Grecja, naród o tak

wielkiej kulturze, mogła gras
o wo:

Zresztą nie chcemy tu w żadnyne
wypadku urazić pp. artystów. Na-
wet w dziedzinie o wiele ściślejszej,
niż sztuka, bo w sprawach pisowni. _
komplet fachowców dał nam taką
pisownię, że nikt jej strawić nie mo-
„że i dziś wielu sądzi, że sprawę pi-
sowni należało powierzyć wszyst-
kim innym, ale nie językoznawcom.

Wracając do pomnika Mickiewi-
cza, stwierdzić musimy, że pomysł
ustawienia go w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim uważamy za zupełnie nie-
fortunny. Pomnik jest mie tylko-
dziełem sztuki, ale ma również zna-
czenie wychowawicze, społeczne,
polityczne. Aby tę różmorodną rołę
mógł spełnić, musi być widoczny,
nie ukryty, musi dominować nat
swieem otoczeniem musi przemawiać
do ludzi.

Pomnik Mickiewicza w koncep-
cji Kumy niewątpliwie te walory
społeczne, a nawet literackie posia-
da. Pod względem artystycznym
jednym się' bardzo podoba, innym
nie, ale tak jest z każdem dzielem
sztuki. Nie widzimy powodu, by go
chować wśród drzew i strom
ścian rzeki Wilenki dlatego, że o-
becnie zbiera się inny komplet arty-
stów, niż wówczas, kiedy decydo-
wano o wyborze projektów i miej-
sca pod pomnik.
A co będzie dalej, jeśli upłynie

lat parę i pomnik jeszcze nie! ie
ustawiony 'w ogrodzie? A może to
snadnie nastąpić, bo w ogrodzie po-
Bernardyńskim niema « gotowego
placu i trzeba go dopiero stworzyć
znosząc budyniki lub rąbiąc drzewa.
Może nowy komplet pp. artystów
jeszcze raz zdecyduje go przenieść
i gdzieindziej ustawić?

Czy więc nie dobrzeby było, aby
pomnik odrazu ustawić na kółkach
i zależnie od zmiennych mastrojėw
przesuwać go z miejsca na miejsce?

Odwołujemy się do zdrowego
rozsądku członków Komitetu Budo-
s Pommika Ad. Mickiewicza i

adz miejskich, a więc tych czynni-
ków, które mieć będą ostateczny
głos w. sprawie oru miejsca.

Pomnik według projektu Kuny
musi stać gdzieś przy! ul. Mickiewi-
jcza w miejscu 'widocznem i we wła-
ściwem otoczeniu. I — na miłość
Boską — trzeba się wreszcie zdecy-
dować i przystąpić do budowy, bo
dalsza zwłoka zaczyna zakrawać na'
skandal ogólno-olski.

Slub ks. Windsoru
z p. Simpson

Havas donosi, że wiadomości e
przybyciu mrs, Simpson do Chateau
de Cande na dłuższy pobyt potwier-
dza się.

Jak słychać, wiele osobistości
francuskich, jak również z zagranicy
przybyło do pałacu. Donoszą wresz-
cie, że ślub ks. Wimdsoru z mre.
Simpson odbędzie się prawdopodob-
Jh w małej kaplicy pałacu de Can-
e.

 

nej okoliczność ta nietylko szczegół-
nie przemawia za Grecją, ale też za
słusznością ich własnej ideologii. W.
zachwyt ich też wprawia właśnie to,
iż u wielu Hellenów jedynym praw-
dziwym monoteistą (a więc jedynym
prawdziwie religijnym człowiekiem)
był Ksenofanes, że w gruncie rzeczy
Grecy „znają tylko jedną linię, to

jest tę, którą między niebem a zie-

mią sam człowiek układa, naginając
do niej posłuszne jego skinieniu bó-

stwa“ (336), acz to, jak słusznie mó-
wi x. T., jest nietylko słabością reli-

gji, sale wręcz jej zaprzeczeniem, bo

„znosi żywy (dwustronny) stosunek |

pomiędzy bóstwem i stworzeniem.

Tymczasem x. Teodorowicz, mó-

wiąc o tem wszystkiem, jakgdyby

nie orjentuje się w psychologii tak

Zielińskiego, jak i tylu podobnych

jemu współczesnych umysłów „„nie-

zależnych”. Autor pragnie podać im

w ohydę to właśnie, co oni wielbią,

i każe im równocześnie uczcić to, co

oni, niedość może otwarcie, potę-

piają. Czy tedy dostojny autor nie
lekceważy sobie psychologji czło-
wieka współczesnego, które to lek-
ceważenie jest achillesową piętą ca-

łego, przynajmniej w Polsce, kato-
lickiego duchowieństwa. Zamiast
bowiem zaatakować majbezwzglęid-

niej, w sposób zdecydowany tę bazę

poglądów Zielińskiego, konsekwen-

tnie przezań rozwiniętą w całej

książce o Hellenizmie, Arcybiskup-

jakby udaje, że tego nie spostrzega.

Trudno się zgodzić z tego . rodzaju

- takt67 (D. c. n.)



 

 

 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |uliczną na rzecz biadnych "naszego
W całym kraju pogoda pochmurna a Stowarzyszenia na niedziólą Pakas,

, opadami.

Po miejscami
i 44 24! 'wą dnia 21 bm. Zabierzmy się ener-

lekkich przymrozkach gicznię, z zapałem do zasilenia pu-
temperatura w ciągu dnia kilka stopni po- | stych kasnaszych, by chi“palące

„ wyżej zera, a w dzielnicach północnych — j potrzeby maszych biednych zaspo-
po dość silnych przymrozkach nocą —  |kojć.
dniem temperatura w pobliżu zera.

Umiarkowane wiatry z. «kierunków
wschodnich.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
je Inteligencji Kato- |

lickiej m. Wiina. wiązek Polskiej

|
!
t

lnteligencji Katolickiej uprzejmie za- |
prasza P.[. lnteligencję i Nauczy-

-„ €ielstwo Katolickie do wzięcia u-
„ działu w rekolekcjach wszechpost-,
«mych, któnu odbędą się wan. 15—2i |
marca br. w kościele 0.0. Francisz-
kanów.

Konierencje wygłosi iks. kan. J. |
kapłan o.Woroniewski ze Lwowa,

głębokiej kulturze duchowej, wybit-
nych zdolnościach krasomówczych i
znawca duszy polskiego inteligenta.

„Ks. skan. J. Woroniewski wstąpił
do Seminarium duchownego jako
prawnik-aawokat w starszych la-
tach (ur. 1880 r. „wyświęcony na ka-
Pelana 1916 r.).

„Karty wstępu-są do nabycia w
Księgarni :Św. Wojciecha (Domini-
kańska 4).
— „Rekolekcjeakademickie. W:
oeeśw. Jana dnia ma $o-
dzinię 20-ej rozpoczną się rekoiek-
cje: ogólno-akademickie prowadzone
przez «ks. dr. „Kazimierza _Kuchar-
skięgo Ma.

„Krogram rekolekcyj: 1. Czwartek
11 bm.-0 g. 20-ej w kośc. św. Jana
„Veni Creator“, biogoslawieūsiwo
Najśw. Sakramentem, oraz I konte-
rencja; 2. Piątek i sobota 12 i 13 bm.
o godz. 20-ej w sali Šniadekkich

„kontrencje IiiJII; 3. Niedziela 14
(bm: o godz. 11 w „sali Śniadeckich
| konferencją IV,0 godz. 16-ej w kośc.
«św. Jana konferencja V po cz
„spowiedź ośw.; 4, Poniekziałek 15
«bm. -o godz. 7-ej Msza św. ceiebro-
wana przez „Jego Ekscelencję ks.
Arcyb. Romualda  Jałbrzykowskie-
$o, i wspólna Komunia św. Wstęp
na rekolekcje za legitymacjami aka-i kimi

SPRAWY PRASOWE.
= Zawieszenie „Wilner Tog“.

Na wczorajszym posiedzeniu Sesji
fożęconrczaj Sądu Okręgowego w
Wilnie, zapadła uc a zawiesze-
nia czasopisma żydowskiego „Wil-
net Tog“.
"Wczoraj skonfiskowany zostal

ostatni numer tego pisma. Z dniem
dzisiejszym _„„Wilner Tog“ przesta-

zęoni k: Wydawnictwo zaw: pis-
ma wniosło odwołanie, (h) и

: POCZTAI TELEGRAF.
— Poczta ułatwia walkę z cho-

robami zakaźnymi, Władze to-
we dla ułatwienia akcji zwalczania
«chorób zakaźnych zwolniły donie-
sienia o chorobach zakaźnych prze-
sjłanych pod adresem gmin całko-
wicie od opłat pocztowych. (b)

: SPRAWY PODATKOWE.
— 2000 odwołań od wymiaru po-

datku. W. lzbie Skarbowej nowowy-
brane Komisje Odwoławcze badają
odwołania z tytułu podatków obro-
towego za rok 1935 i dochodowego
za rok 1936. Komisje muszą rozpa-
Mak i załatwić przeszło 2000 od-
wolań, (h).

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Stowarzyszenie akademickię.

„Collegium Leonardi da Vinci“, u-
rządza dnią 14 bm. o godz. 19 w Sali
Śniadeckich USB uroczysty wieczór
„Misterium Golgoty'. Wstęp wolny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Kurs Akcji Katolickiej dla

młodzieży żeńskiej. Wczoraj rozpo:
czął się w Wilnie pięciodniowy kurs
Akcji Katolickiej dla kierownictw
zarządów Kat. Stow. Młodzieży
Polskiej z m. Wilną i okręgu wileń-
"skiego. Na kurs przybyło około 50
delegateik z całego okręgu. (m)
— Pielgrzymka na Jasną Górę.

"W. związku z organizowaną nauczy-
cielską pielgrzymką ma Jasną Górę
Wileński Zarzeji Okręgowy Stowa-
rzyszenia Chrz, Nar. Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych wzywa

łonków Koła miasta Wilna na zer
ie dnia 12 marca o godz. 17, w

drugim terminie o 1730 w lokalu
Stowarzyszenia przy ul. Uniwersy-
teckiej 9—7. Ze względu na waż-
ność sprawy obecność wszystkich
członków jest konieczna.
— Wileńskie Towarzystwo Opie

ki nad Zwierzątami zwołuje Dorocz-
ne Walne Zebranie w dniu 13-g0
marca ae w: kak Wa
jewódzkiej (l. wena a gc
17-ej (5-ta po poł.).
— Rada Centralna Stowarzysze-

SiE Miłosierdzia św. Wincente-
Paulo donosi, że nareszcie

pirzymałe pozwolenie na kwestę
  

ODCZYTY.
— Kurs alkohologji. We czwar-

tek 11-go marca na II-gim kursie
Alkohologji w sali gimnazjum im.
Króla Zygmunta o godz. 6 będą wy-
głoszone 2 odczyłty; l+szy: 'wygłosi
p. dr. S. Brokowski na temat „„Alko-
holizm wśród dzieci”, 2-gi ks. prel.
M. Sopoćko: „Alkoholizm a morai-
ność”,

lematy poruszają zagadnienia
o znaczewiu państwowo - spoiecz-
nem. Wstęp wolny. Goście bardzo
mile widziani,
— £ Chrześć. Uniwer. Robotn.

W.dniu 11 marca br. o godz. 19-ej
(7 wiecz.) w sali Chrzescijańskiego
Uniwersytetu Robotniczego-odbę-
dzie się odczyft pt. „Choroby zakaź-
ne i ich skutki,— Odczyt wygiosi
p. Nowogródzki. Wstęp wolny.

MW. tejże sali w dniu 14 marca br.
o godz. 3 popoł, staraniem Sekcji

YTA| teatralnej tegoż Uniwersytetu wy-
stawiana zostanie sztuka St. Kie-
drzyńskiego „4aięczyny pod kula-
mi“. W dalszym programie wystąpi
z własnym repertuarem Chór o-
ciemniatych. Motywy ludowe i prz-
boje.

RÓŻNE.
—Podziękowanie, Katolickie Sto-

warzyszenie Kobiet "Archidiecezji
Wilenskiej składa tą drogą serdecz-
ne podziękowanie wszystkim  Sza-
nownym Frelegentom, którzy ofia-
rowali swój trud i czas na wygło-
szenie reieratów w Tygodniu Dpo-
tecznym w dniach od 1—7 marca br.
Dziękujemy gorąco PWielebnym X.
Prałatowi Żebrowskiemu, X. Kano-
nikowi Kretowiczowi, X. Dyrekto-
rowi Jlnstytutu Alkcj; Katolickiej
Świrkowskiemu, oraz X. Redaktoro-
wi Grasewiczowi, następnie! wyrazy
podziękowania za piękne  reteraty
pp. pro. lwaszkiewiczowej, prot.
Otrębskiej, dyrektorowi Narwoyr
szowi, proł. Jaworskiemu, proł. Му-
cielskiemu oraz proł. Puciacie. Pa-
niom: Sekretarce Generalnej KZK
w Poznaniu p. Janinie Strawińskiej,
Sekkretarce Generalnej KSK w Wil-
nie p. Jaawidze Roszkowskiej oraz
reierentce p. Marii Tomaszewskiej.

WYPADKI
— Pod samochodem. Na ul. I Baterii,

pod samochód dostał się 80 letni Kasper
Szumski (Wiłkomierska 51), któremu koła
wozu zmiażdżyły klatkę piersiową. Szum-

skiego w stanie ciężkim skierówano do
szpitala św. Jakuba. (h)

———

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15 powtórzenie sztuki E. O'Neilla
„Anna Chsistie“.

Jutro o godz. 8.15 po cenach propa-
gandowych wznowienie sztuki W. Somer-
set-Maughama „Święty płomień" z wystę-

pem zmakomiiej artystki Nuny  Młodzie-
jowskiej-Szczurkiewiczowej.

W sobotę premiera wspóiczesnej sztu-

ki O. Indiga — „Człowiek pod mostem".

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy
Janiny Kulczyckiej. Dziś „Rose-Marie" ©
J. Kulczycką w roli tytułowej. Jutro op.
Abrahama „Przygoda w Grand Hotelu".
— „Taniec miłości i szczęścia" w „Lut-

ni”. Odbywają się próby z op. Stelza „Ta-

niec miłości i szczęścia”.

— Występy znakomitego zespołu ba-
letowego F. Parnella w „Lutni”. W niedzie-
lę i poniedziałek wystąpi zespół baletowy
z Feliksem Parnellem, Zizi i Alicją Halamą

na czele. Orkiestrą dyryguje Zygmunt Wi-

chler.
— Teatr „Nowości”, Teatr „Nowości”

rozpoczyna przedstawienie w poniedziałek
dn. 15 marca rb. |

Z za kotar studio
„DZIECI KRZYWDZONE“

Odczyt radiowy.
Wśród wielu spraw z zakresu opieki

nad dzieckiem zagadnienie społecznej i
prawnej ochrony dziecka przed krzywdą
jest sprawą szerogólnie ważną Obniżenie

`РойНтушаше sprawności fizycz-
-nęj.przez najdiuższy okres życia ma
szczęgóine znaczenie dia prac Stra-
žy Fozarnych zwłaszcza jeśli zwa-
żymy, że na wypacek wojny! w sze-
regach straży pozostaną czionkowie
tyuko starsi wiekiem, od-których tę<
žyzny tizycznej zaieżeć będzie sku-
teczność akcji "przeciwpożarowej w
©. P. L.

<£otych *też względów prace w. L.
i sportowe 'zostaty "wprowadzone,
jako dżiai obowiązkowy w sirażach|
pożarnych i stanowią część skiado-
wą wyszkolenia. Do obowiązków
ikaždego <czionka czynnego siraży:
nalezy zyskanie i utrzymanie Val:
stwowej: i: vej.

 
Zarząd Towarzystwa Oświaty

Zawodowej Koło Wileńskie urządza
I-y Kurs -Handlu  Straganiarskiego.
Otwarcie kursu odbyło się w lo-
kalu Instytutu Nauk Handlowo-Go-
spodarczych w Wilnie, ul. Mickie-
wicza Nr. 18, (Dom Braci Jabłkow=
skich),wdniuwczorajszym. |

inauguracyjay wykład wygłosił|
Kierownik Kursu p. Z. Sikorski pt.|
„Straganiarstwo i możliwości jego
rozwoju na tenenachwoj. północno-
wschodnich".

Kursy straganiarskia trwać bęjią
trzy miesiące, przy czym |eden
miesiąc przeznaczcny jest na wy-
kształcenie teoretyczne jego uczest-
ników (przedmioty: towaroóżńaw-

Dnia 6b. m. odbyłasiękonferen-
cja lekarzy "szkół powszechnychm.|
Wilna, na której omówione zostały|
Nrace higieniczno - lekarskie, 'przy-
padające na ostatni kwartał bież. ro-
ku szkolnego. Między innymi ustalo-
ny został przydział dzieci na kolonię
letnią w Leoniszkach. W roku bie-
żącym zgodnie z uchwalonym bud-
żetem korzystać będzie z kolonii
1200 dzieci ze szkół powszechnych
publicznych. Czas trwania kolonii
podzielony został *wa-3 sezony. W.
kążdym sezonie przebywać będzie
po 400 dzieci. W tej liczbie 180 dzie-

Dwa śmiertelne
9 b. m. na st. Wilno w czasie

przetaczania wagonów robotnik dro
gowy Jėzei Pietkiewicz, lat 57 (Ko-
narskiego 56) zatrudniony przy о-
czyszczeniu zwrotnic dostał się
wagon i poniósł śmierć na miejscu.

9 b. m. na przystanku Kolejowym
Szklary, gm. rudziskiej, % chwili tmi-  pod| zostały zmasakrowane.

Wychowanie fizyczne
w strażach pożarnych woj. Wileńsxiego |

Celem ujęcia prac w. f. i sportówczłonkami 2 tygodniowy kurs kie-
w ramy organizacyjne i dalszego na-
silenia tycnże zostali muanowani
przez Zarząd Główny Źw. Str. Foż.
K. V. na powiatowych
bonorowyca wychowania fizycznego
i strzelectwa pp. kpt. B. Sarnow*
ski=Uddz. Pow. Źw. Str. Poż. Ń.P.
w Wilejce, K. Fruba — Wiieńsko-
Trocki, M. UGorbunow — w Moio-
decznsa, J. Narkiewscz—w Oszmia-
nie. M. Koleśńik — w Postawach, J.
dryjaukowski -= w Giębokiem, F.
Woiochow.icz — w Święcianach.

Dążąc «co zwiększenia kadry in-
strukiorskiej wychowania fizyczne-
go w $trażach, Waleński Okręg Woj.
źw. Str. Poż. R. P. obesłał swoimi

 

Kurs handlu straganiarskiego
stwo, arytmetyka, skarbowość, tech
nika handlu, nauka o Polsce), a dwa
ma praktykę sprzedaży w  straga-
nach.

Na kurs ten przyjęto 35 osób z
„Wilna iz poza Wiina, które zostały
pomieszczone w inlernacie. Wy-
kiady odbywają się w. godzinach
popaludniowych i trwać będą 6
godzin dziennie. 2

Bardzo niska opłata za kurs na-
pewno w przyszłości kursy te 8po-
pułaryzuje, to też inicjatorzy tego
1-go ikursu straganiarskiego, po je-
go zakończeniu, mają prowadzić
następne w Molasiikznie, Giebo-
kiem i znowu w Wilnie.

Przydział dzieci na kolonie letnie
w bieżącym sezonie

ci z miejskichprzedszkoli — po 60
na każay sezon. Kwalifikowanie
dżieci na kolonie uwzglięania kryte-
ria zdrowotne i spoleczne. W związ-
ku z tym estatnim mają jak Zzwylkie
pierwszeństwo dzieci bezrobotnkn.
Wszystkie dzieci wysłane na koio-
nie będą poddane szczepieniu o-
chronnemu od bionicy. Szczepienia
będą icokonane przez Oddziai Pań-
stwowego Zakładu Higieny w Wil-
nie. Ponadto wszyscy lekarze szkół
powszechnych wezmą czynny, udział
w propagandzie na terenie szkół
walki z alkoholizmem i gruźlicą.

wypadki kolejowe
jania się pociągów pośpiesznego 1 о-
sobowego dostała się pod pociąg
pośpieszny jakaś niewiasta, która
poniosła śmierć na miejscu. Zwłoki

Zachodzi
przypuszczenie, że jest to Elżbieta
Stusewiczowa, lat 50, zam. ok. przy-
stanku Szklary,

NAaKODOWCY kupujcie i rozpowszechniajcie
broszurę „U ŹrOaeł aniystmi:y.mu*

się poziomu moralnego wielu środowisk
rodzinnych wskutek nędzy i bezrobocia po-

woduje zwiększenie się ilości przestępstw

przeciwko dzieciom i liczne ptzypadki ża-

grożenia moralnego. Przypadki te wymaga-

ją szybkiej i skutecznej reakcji dla rato-

wania zdrowia moralnego i fiżyczneżo

dzieci, a czasem nawet ich życia. Ale nie

wystarczają tu przepisy prawa — koniecz-

jma jest działalność zapobiegawcza, czynna

| postawa społeczeństwa wobec zagadnień o-

pieki nad dzieckiem: w rodziaje i odpowie-

dzialności rodziców za tę opiekę.

Temat ten omówi Wanda Wioytowicz-

Grabińska w odczycie pt. „Dzieci krzyw-
dzone”, który aadamy da. 11 marca о go-

dzinię 17-0j. s
„PROMETEUSZ SKOWANY*

Premiera w Teatrze Wyobraźni:
Rozgiośnia Wileńska po wystawieniu

w Teatrze Wyobrażni — „Edypa“ przygo-
towała drugą premierę klasyczną — „Pro-
meteusz Skowany“ Ajschylosaw przekła-
dzie Jana Kasprowicza, w opracowaniu|
radiowym prof. Stefana Srebrnego: Sztuka

należy do najdojrzalszych i najgłębszych
utworów Ajschylosa. Audycja ta zmuzyką

napisaną specjalnie przez Tadeusza Szeli-
gowskiego otrzymuje w radio formę monu*
mentalnego oratorium, Tragedia Prómete-
usza, któregoimięstało się od wieków

symbolem buntu jednostki ludźkteji walki
a jej przeznaczeniem narzuconymprzez si-
ły wyższe, wzbogaci Klasyczny Teatr Wy*
obraśni o jeszcze jeden na wysokim po-
aiomie stojący spektakl radiowy. Słucho-
wisko nadane zostanie dn. 11 marcao $0-

dzinie 19.00.
POLSKIE RADIO TRANSMITUJE FINAŁ)
KONKURSUCHOPINOWSKIEGO.
Polskie Radio w da. 11 | 13 marca 

w_cenię 10 śroszy za egzemplarz.
Ii TWORYRZECZЬ

transmitować będzie z sali Filharmonii
Wiarszawsk:ej zakończenie wielkiego lili

Mięazynarodowego Konkursu im. Frydery-

ka Chopina. Dn. 11 marca tj. w Czwartek

transmisją rozpocznie się o godz. 21.00 Dn.

12 marca trwać będzie od, godz. 20.00 do

22.00, Fragment tej transmisji od 21.30 do

21.45 nadany zostanie do Stanów Zjedno-

czonych Ameryki Północnej. Pozatym au-

dycję tę biorą do swego programu siacje

niemieckie. Wyniki konkursu podane zo-
staną radiosłuchaczom w czasie muzyki

tanecznej między godz. 22.15 a 24.00.

Polskie Radio Wilno
Czwartek, dz: 1118, —

6.30. Pieśń porańna. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Informacjei giełda. Mu-
zyka 8.00. Audycja dla szkół. 11.30. Pora*
nek muzyczny. 11.57, Sygnał czasu i hejūai,
12.03. Koncert popularny. 12.40. Dzien. poł.
12.50. Odczyt w języku litewskim. 13.00.
Muzyka popularna. 15.00. Wiadomości go:
spodarcze. 13:15. Orbis mówi. 15.18. Ков-
cert reklamowy. 15.25. Życie kulturalne mia
sta. 15,30. Codz: ode. proży. 15.45. Chwilka
społeczna: 15.50. Muzyka jazzowa. 16.20.
Marzeć, poś: dla dzieci. 16.35. R. Schu-
mann - Etiudy syśifoniczne. 17.05. Dzieci
krzywdzóne — odežyt. 17.20. Koncert, 17.50
O działalności prof. Natansona. 18,00. Po-

gadankaaktuślna. 18.10. Komunikat śnie-
gowy. 18.13. Wiadomościsportowe. 18.20.
Sztukaludowa == odczyt. 18.35. Modzelew-

 

skai Witas ma płytach. 18,50. Pogadanka|
aktualna. 19.00. Prometeusz Skowany. pre-
miera słuchowiska wradiofonizacji prof.
Srebrnego. 19.55. Koncert. 20.25. Nasz bi-
lans —- zbiorowa audycja sportowa. 20.45.
Dzien. wiecz. 21.00. Transmisja a Filharmo-
mii Warsz. II] konkursu Chopinowskiego.

22.55. Ostatnie wiad. dziea. radiowego. 

rowników sportowych w zakresie
przodowników zorguiizowany w cza

| sie od £o.ii ao 14.1ii S4 r. przez Okr.
reierentów|Usrodek W. KF. w Wiinie,

Na kurs, który jest prowadzony
pod kieruwniciwem p. kpt. dt. Fie-
sowicza przybyso 14 Członków stra-
ży z powiatów wii,-trockiego — 4,
Gžišl;euskiego — 8, MOIOGELKIEGO—
4, Swięcialiskiego— O 1 z Wuina—l.

Fiugram kursu obejmuję wjikla-
dy z nygieny, pomocy w nagiyca
wypadasach, przepisówgiersporto”
wyn, organizacji prac w. f, i
м sirażaca poż. i regul. P. O. 5.; z
ćwiczeń praktycznych: gimnastyka
— cwiczenia i instruowanie, śdy ru-
chome, gry sporiowe — ćwiczenie i
sędziowanie oraz iekka atietyka.

źajęcia na kursie prowanzą pp.
LE i instrukiorzy Uśrod-
„I dž

Kurs zostanie zakończony egza-
minem. Absolwenci, którzy ukończą
kurs z wynikiem pomyślnym otrzy-
mają tytuł przodowników gier spor-
towych dla straży pożarnych oraz
świadectwo upoważniające ich do
prowadzenia ćwiczeń w. f. wchodzą-
cych w zakres wyszkolenia straży.
pożarnych w-$ z góry  оргасома-
nych programów.

Zabity z zemsty.
„9 b. m, w kol. Dajnowo, gm. orań

skiej, wystrzałem z rewolweru przez
okno został zabity Franciszek Bruz-
£is, lat 34. Wiedle zebranych inior-
macji zabójstwa dokonał oscbaik,
n..znanego narazie nazwiska, z zem
sty. £ osobnikiem tym miał zabity
zajście w listopadzie ub. r. :

Postawy pozbawione
chieba —

POSTAWY. Piekarze w Posta*
wach w dn. 10 bm. zastrajkowali,
wobec czego miasto zostało pozba*
wione chiepa. Powodem strałku są
ustalone przez władze  administra-
cyjne ceny na chleb, któne są zdą
niem piekarzy zbyt niskie,

Giełda zbożowo -towarowa
t Iniarska w Wilnie

Е Dnia 10 marca 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun-
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-
szych ilościach. 3 W złotych:
yto I stand. 696 g/l °) w

Żyło stand. GO Wi, za A
Pszenica 1 stand. 730 g/l 30.00 — 31.00
Pszenica II stan, 710 #1") 28.50 — 29.50
Jęczmień I stand. n

678/673 24.00— 24
Jęczmień II stand. 649 g/l 23.00 — 3330
Jęczmień III osg

Owies 1 stand. 468 y 2275 z 23.25
Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 2250
Uryka 610 g/l 30.50 — 31.58
Siemię lniane b. 90% ł-c0
wag. stoc. zał. 51.50 — 52.00
Len ER pak Wolo- ; н
zyn b. „216. = 174000
Len trzėp. r Horo= po:
dziej b. I sk. 216.50 1820.00 — 18
Len trzep. Miory b. SPK 2 108
sk. 216.30 1540,00 — 1560.00
Len trzep stand, Traby b. :
i sk. 215.50 — —

Len czesany Horodziej b. ‚ Fe
1 sk. 303.10 1950.00 — 199000
Kądziel Hvrodziejska b. I
sk. 216.50 1520.00 — 15€0.00
Targaniec moczony asor- )
tyment 70/30 O.O — 1000.00

|  *| Przy ulgowych taryfach, z których
korzystają młyny wileńskie na żyto i psze«
nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45
groszy taniej w odległościach powyżej

200 kim.

Giełd1 warszawską
: z dn. 10, 3 37.

Dewizžyi
Berlin 212.78 211.94 '
Gdańsk 100.20 99.80
Fimsterd. 288.70 289.40
Londyn 25.77 .25.84
М. J. ceki 527, 526'4
Paryž 24.04 24.10
Prage 16.41 18.46

Akcje:
Bank Polski 100.00

Papiery: `
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 64.75
Sw ” ” ”
5 proc. konwersyjna 54,75
5 „ . kolejowa 52.25
6 „ dolarowa 47.75 kupon 48.90
4 „ prem). dolarowa 45,50 45.75
7 „  stabiliz. 361.00 kupon 70.88
4 | konsolid. 5263 50.25

Waluty:

Dol. amer. 528 525 i Marki niem. 124.00 1



 

Nasiona
gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze

ist. od 1860 r. W. WEL ER tel. 1057

wiino, Sadowa 8

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

magas A Obracajųc galką, przesu- Ė :
i ь ° “10-00

wa się szybko strzałkę skali { : 77A żądanej stacji, po : L Lis LS a

czym następuje automatyczne Jedyna w Wilnie chrześcijańska hurtownia szkła,  fajansu,

zwolnienie ruchu strzałki umożlje parcelany, naczyń i lamp

wiające dokładne strojenie. aż D.H. „T. ODYNIEC * wł. J. MALICKA

7 : ` WILNO ul. WIELKA 19 TEL, 4-24
Poleca po niebywale niskich cenach naczynie ze swych skła-

dów detalicznych przy ul. Wielkiej 19 i Mickiewicza 6.

Na życzenie wysyłamy cennik ilustrowany. Propagańdowa sprze-

daż serwisów pc cenach fabrycznych. - Gramofony i naj-

nowsze przeboje płyt przy ul. Mickiewicza 6 po nieby«

wale niskich cenach. Dogodne warunki spłat.

==

  

  

 

  

  

       

  

 

Meski Za naciśnięciem gałki
eliminujemy szmery'i zniekształ-
cenia podczas strojenia.

 

   

SNEM Strojenie zakończone,gdy
|\ dla danej stacji nastąpi najniż-

sze odchylenie wskaźnika. :

PHILIES5 " Reklama jest dźwignią handlu

in EB HELIGS A nana Brda7

   
    

    

   

 

  

 

 

M
RC A. myPadereWski

"RR szk „Sonata Księżycowa"Nienotowane powodzenie«-

aa Na pierwszy seans ceny zniżone.

maa

- - — Poraz pierwszy w Wilnie! Najlepsza kreacja zawsze - i
— > Polskie Kino

Dziś. Dzieje ludzi walczą-
Aaa

Soehnker, Hans Junkierman

Tagtzany. otomaiy,mebleklubowe|| zez SSTowANA "KRUPNIK.

cych z żywiołem Światowid AmMny Ondgoy|

DE

d i inni. ' Nadprogram atrakcje |

Polec 1 FILTROWANIA

|

nym filmie 
 

—— — — pni

селмче

POSWIE
Bohaterskie; pełne niebezpieczeństw zmagania do
dla szczęścia Świata w genialnej realizacjimistrza - re

|zamkowalć

   

broczyńców ludzkości
żysera W. VAN DYKEa

     

  

  

 

i W niezwykle ciekawym i е 7 w pozostałych rolach: Hans wój

ariapsyosże „Młody hrabiаа-а salle 33! l

| Е | Marne święta bez Krupnika!

sporządzisz przy pomocy zaprawy

wro. Robert Taylor i Barbara'$tanwyck A MOŁODECKI ziołowo-karzezzej
So : as Atrakcje I aktualja 4 Ac 8. - €eny konkurencyjne. Flakon 1 nz a na 1—3 i

POLECA SKŁADAPTECZNY _ DZIENNIKA  

WILEŃSKIEGO
na warunkach specjalnie. dogod-

nych przyjmuje

Biuro Ogłoszeń

stela Grabowskiego

Władysława irubiłiy
WILNO, LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiej).

Tamże wody kolońskie na wagę.

18 przecudnych zapachów. оо

ASUSTDTT EFRR ONOREKOAT COZYRZRESCZ |

SKUTECZNIE I. TANIO .OPRYSKASZ
DRZEWA OWOCOWE :

gdy nabędziesz chemikalje w

CENTRALI ŽAOPATRZEN

"JAN FRLICZKA
WIELKA11, tel. 19-69 WILNO — š-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“)

S 3 poleca: A ё :

Wykwintną bieliznę damską | męską. Trykotaže, Bluzki, Swetry, Pulowery, Naj- || OGRODNICZYCH

nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki, Parasolki, Fartuszki szkolne Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48, : Е
tematyka, fizyka, nie- POSZUKUJĘ

jmiecki. Oferty w adm. pracy do wszystkiegoWypożyczanie opryskiwaczy

- z b. dobrym gotowa-|gopodarce PO cenach wyjątkowo najniższych |
J„Dz. Wal,”, dla J. Ch,

 
 

 

OGŁOSZENIA do

        
 

     
 

 

 

  

 

   

  

=. 0000000000o00G0000 MEI | a { :

: —- ооооовооевовововеао» $ MIESZKANIA $ = aegodzi” Jw Wilnie, GARBARSKA 1 tel. 82

"R Zegary, zegarki, budziki, KUPNO sj „POKOJE$$ NAUKA ń $ PRACA „A kucharkędo. kasyna. Kosztorysy na żądanie.
Fo i х "PTI IRM 1 SPRZED ai POSZUKIW. Posii referencje, 3 niz :

<Pan GWAR * PIERWSZORZ. F. 120000200000000005000| | POSZUKUak (eo Ros?|wiek średni. Św. Jac-

ZE) „Najlepsze kupisz" — tej rady użycza = Diet ži ks -| NAUCZYCIELKI, |ka 7 m. 1 w godz.

ROSY BOSO aa Majątek |: V rejonieMickie-| lastytui |k 2S A CAR RT. AE

u W. JUREWICZA kinais* | no aporsis vis даоаы Gorman Teiko rodu, EAzRGcZA, || rowóżmy | Gai al, ms
SKI ‚ 2 j- ` 1 + 12 + -

(b. mistrz Firmy P. Bure) *'. go lub zamienię na ul. Jagiellońska 4—4. Z.k w. AB Nre służbę domową pole-|strator(oficer Kas š BLIŹNIM edah. mówia

iB nieruchomość miej- BIURO 19 he ao ca Wojew.Biuro Fun- posiadający dom wła.| -————— ——— |już o odpowiedniej.

ską. Ignalino Stec-, 4 я duszu Pracy, Poznań-|sny) przyjmie гаг284| — ВЕ7 UBRANIA. |Opiece i pożywieniu.
› | kiewicz. 643—4 | „UNIWERSAŁ”|-—"—— ska 2, tel. 12-96. domami-w Wilnie, —|. |Litościwym _ sercom

PRZESTĘPSTWEM KOSIET W STOSUNKU | - „Mickiewicza 4 — 4,] STUDENT U.S.B. | : ‚ — |ЖазК, zgłoszenia doi. środków do Žy- poleca go CARITAS,

DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej Q| SPRZEDAM telefon 22-11, poleca udziela korepetycji -— ENTKA administracji, tamże cia dwóch studentów | Zamkowa 8.

brzydoty, Niema kobiet brzydkich, są tylko zaniedba- 9 Folwark | i Pokoje specjalność: jęz, łaciń- ABSOLW adres. 593—4 nie może studiować, j" Bre:
ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna, @) a od najskromniejszych skjj francuski, Połoc- Szkoły Przem.Handl. = „nie mając w czym :

które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, że dbałość o uro- |50 ha pod Wilnem|do luksusowych. |ka 9, m:'5. (4) umie” dobrze szyć MIERNICZY - |wyjść nawet z domu. WDOWA

dę nie jest kokieterją, a wynika z naturalnego u kobiet poczu- | zagospodarowany — Gai НО лы „2° дртвуупме a 'wdżięcz- : TECHNIK O ubranie, palta, bie-|z trojgiem dzieci, w

cia smaku i estetyki. Dowodnie przekonuje o tem Panie z inwentarzem — in- SKLEP > : > ią każdą pracę. młody, poszukuje pra-,liznę, pościeł i żyw-| wieku szkolnym, zpo-

N K met ka“ |formacji udzieli Mle- mięsny i spożywczy, STUDENT U.S.B. Oferty do Bfura ogło- cy w zakresie mier- ność dla nich  prosi| wodu choroby i nę-

5 20- 05 y uł. Jagiellońska 16-6. Q czarnia W, Czechowi- w dzielnicy chrześcij.,|udziela korepetycyj w szeń Garbarska 1 sub nictwa. Postawy Po- | gorąco Instytut CA-|dzy, prosi o pomoc.

\ cza Wilno, Zarzecz- z mieszkan., do wy-|zakresie 8 kl. gimna- „Praca“, łocka 1 m. 24 W. RITAS, Wilno, Zam-!Adres w admin, „Dz.

9 * „na 10. najęcia, Słowiańska2.|zjum. Specjalność:ma-| ———— ————- |Baikowski, | kowa 8. Wileńskiego". i

FRANK BUCK I FERRIN FRASER. 12 pracy dopiero po latach dziesięciu |szedłem z zaganiaczami, żeby przy:| lisów wydawało wrzaski, mrożące

: .| pilnować wszystkiego osobiście. krew wżyłach. Bijąc w blaszane pa-

„Kły ipazury'
Przeszło dwa miesiące trwały; ro-

boty przy budowie kraalu o zasuwa-
mych wrotach, maskowaniu bocz-
nych płotów chrustem i gałęziami,
Potem musiałem sprawdzić, czy pa-
lisada jest dostatecznie mocna. Ma-
haut wjechał na wielkim słoniu i
tym żywym, wiyówiczonym taranem
wagi pięciu ton przypuścił szturm
do mego pracowicie zbudowanego
płotu. Słoń walił w różnych miej-
scach potężnym łbem w słupy, któ-
re ledwie drgnęły. Odetchnątem z ul
$ą. Kuzyn Katwattiego dobrze wy-
wiązał się z zadania.
Przez cały czas wywiadowcy: tro-

pili stada. Zdecydewałem się na
najliczniejsze. Trud był większy, ale
na iddwadzieścia dwie sztuki musiały.
się znaleźć dwa młode. samce —
jeżeliby wszystko dobrze poszło.

Słonia można zabić jednym wy-
strzałem, jak to uczynił sir Ringrose.
Spęd słoni, żeby je wziąć żywcem,
odbywa się powoli, wymaga cierpli-
wości i czasu, Stu lub więcej zaga-
miaczy, rozsypanych w pėlkole, za-
pędza stopniowo słonie, w kierunku

 

 

pułapki. Odbywa się to w iten spo-
sób, że któryś od -czasu do czasu
złamie kij. Stary samiec nie idzie
na przedzie. Jest naczelnikiem, wal-
czy.w obronie stada i trzyma je w
kupie. Trzask kija płoszy zawsze
jalkąś mądrą samicę, która: rusza
wolno przodem, a za:nią reszta.

Naganka trwa całe dni. Słoniom
nie pozwala się ugasić . pragnienia.
Bezustannie płoszone, uchodzą le-
niwie w kierunku kraalu.

Ale nim się je tam wpędzi, odby-
wa się uroczysta ceremonja, której
nie można uniknąć. Śpęd słoni po-
łączony jest zawsze z dużym nie-
bezpieczeństwem. Najlepiej wiedzą
o tym mahauci. Mahauci są słonia-
rzami. Całe życie żyją ze słoniami.
Po upolowaniu dzikiego stada mło-
de słonie rozdziela się i oddaje do
tresury. Każdemu przydzielają chłop
ca — mahauta — w wieku lat dzie-
sięciu lub dwunastu. Odtąd człowiek
i słoń żyją razem póki pierwszy nie
umrze albo drugi nie padnie.
Młode słonie, schwytane gdy! ma-

ją lat pięć sześć, stają się zdatne do

 

| lub piętnastu.

 

Przez -ten czas, w:
okresie tresury;. mahaut dosłownie
je ,śpi i-żyje ze śwoim: zwierzęciem.
Obaj dorastają jednocześnie.. Chło-

-| piee staj się mężczyzną, słoń. osiąga
'wagę od: czterech do pięciu ton,
sprawność i siłę, s

- Cejlońscy  mahaucisą »szczerymi
buddystami, ale przed spędem na-
wracają niezmiennie, jak zresztą
wszyscy mięszkańcy. dżungli, do
pierwotnych - zwyczajów - przodków.
Wzywają wszystkich- starych bogów
ieśnych, wszystkie duchy, -żeby :
strzegły w niebezpieczeństwie. Mo-
dlą się także o opiekę do własnych
słoni. Jelst coś wzniosłego w widoku
mahauta na kolanąch przed potęż-
mym zwierzęciem, którym opiekował
się może czterdzieści lat, a teraz
błaga je”o opiekę i obronę...
Dopiero po tym obrządku. mogliś-

my przystąpić do, spędu. Ludzie
Ratwattiego makierowali starannie
stado, które [było już o kilka mil od
lkraalu. Posłałem więcej zaganiaczy
ww.elkim kołem ma tyły stada, gdyż
w miarę jak słonie zbliżają się do
p-lapki, trzeba coraz więcej zaga-
niaczy. Niedaleko bocznych płotów
zaczymają  wietrzyć niebezpieczen-
stwo i lada moment mogą się spło- szyć i buchnąć w dżunglę. Sam po-

Widywałem nieudane spędy. Raz,
pamiętam, gdy już stado ruszyło,
jedna samica została w tyle. Miała
u boku świeżo urodzone słoniątko i

Nadmiernie iodważny mahaut pod-
biegł i kolnął ją długim, bambuso-
wym kijem.  Wykręciła się błyska-
wicznie i nim zdążyłem podnieść
strzelbę, pochwyciła go trąbą, cisnę
ła sobie pod nogi i dosłownie zwali-
ła się na niego. Potem, rycząc, tra-
towała nieszczęśliwego ciężkimi,
płaskimi nogami, póki go nie wdelp-
tala głębóko w muł i błoto. °

Nie chciałem, żeby się icoś po-
dobnego powtórzyło. Nie chciałem
też, żeby stado, zwietrzywszy pod-
stęp, zawróciło i runęło na zagania-
czy. Mignęło mi w gęstwinie tnzy!

razy i zdążyłem dostrzec dwa bar-
dzo piękne okazy młodych samców.

Stado dochodziło do ikraalu. Wi-
działem między drzewami zamasko-
walne końce bocznych  płotów. Po-
patrzyłem  szyblko po najbliższych
zaganiaczach, podniosłem rękę i
0 z mewolweru. Był to syg-
nat,

WI dżungli wybuchło piekło, jak-
by w jednej chwili rozszalało sie-
dem bitew nad Marną. Pięciuselt lku-   

trudno jej było nadążyć za resztą.| ży

telnie, waląc w spróchniałe pnie, nie
przestawali wrzeszczeć, ja zaś strze-
lałem z rewolweru ślepymi nabojami
tak prędko jak tylko mogłem nadą-
żyć.
A słonie? Słonie w szalońej u-

cieczce przed hałasem rzuciły się
prosto we wrota kraalu,

Gdyby zawróciły, źle by było z
nami. Ale nie zawróciły, Szorowały
w wachlarzowato rozpostarte skrzy”
dła płotu. Kto nie słyszał dwudzie-
stu dwóch słoni w najcięższym pę-
dzie, ten nie wie, co to gromy. Sta-
do gnato jak szalone — przestrzeń
między płotami zwężała się szybiko
— buchnęło w wąskie wrota,

Moi ludzie rzucili zapałki na go-
towe stosy skropionego naftą chru-
stu. Pi6ropusze plomieni strzelity w
górę. Wiedziałem, że. słonie nie za-
wrócą na ogień, jednak pókiśmyj nie
zatrzasnęli ciężkich barier bramy,
miałem kilka niedobrych chwil, Do-
piero gdy zaparła się ostatnia zawo-
ra, pozwoliłem sobie na. westchnie- *
nie ulgi. 3 н х

Po trzech miesiącąch zachodów
wyłowiłem moje dzikie towarzystwo
co do sztuki. e

(D. <. a)

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, 1 odnószeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą zł. 6— *

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— zamm.jednoszp, nekrologi 40 gr., ra tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za |

ałowo zł..0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i k

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

omunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłaszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących „pra cy

sobie prawozmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. ; ‹
500/ę -rmiżki. Administracja* zastrzega |

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ:
w


