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Czerwoni cofają się w. popłochu
„W przededniu zajęcia Guadalajara

BURGOS. 13.3.
radiowa ogłasza komunikat,

stwierdza, że na froncie Guadalajara

a spojenia w pobliżu drogi wiodącej

do Aragon i na odcinku Brihuega, to

czą się zaciekłe walki.Oddziały,

namiteros"' ściągnięte zostały spec-

jalnie z frontu celem atakowania

czołgów
powstańcze krąjżtyty dzisiaj ponownie

naki Guadalajara, rzucając odezwy

wzywające mieszkańców do podda-|

nia się.
SALAMANKA. 13,3. Według o-

statnich wiadomości z frontu, na od-

cinku Guadalajara specjalnie zaś w

pobliżu Taracena, toczą się zaciekłe

walki, Przerzucone na ten odcinek|

silne oddziału brygady międzynaro-

dowej miały jakoby stawić silny o-
Eni kSMA KC |

powstańczych. Samoloty”

Tutejsza stacja , pór posuwającym się naprzód woj-|
iktėry|skom powstańczym. Nie zważając na; Havasa podaje, że mimo niepogody|

| opórprzeciwnika, oddziały powstań ofenzywa powstańców na Guadala-|
cze zajęły wczoraj pozycje wojsk rzą jara wznowiona została dziś rano ze

| dowych w pobliżu Cogolliudo.
dy SZEF SZTABU ARMII CZERWO- koncentryczna w kierunku zachod-|

NEJ PODAŁ SIĘ DO DYMISJI
MADRYT. 13.3. Szef sztabu głów:

|nego gen. Martinez Cabrera podał
| się do dymisji.
| Ponieważ na stanowisko to gene
|rał Martinez powołany został przez
| najwyższą radę wojenną,
| spraw wojsk. przedłożył prośbę dy-
| misyjną do rady wojennej, która ją
zaakceptowała. Dotychczasowy szef
sztabu głównego armii środkowej
ppłk. Vicente Rojo mianowany zo-

jstał na miejsce zajmowane dotych-
| czas przez gen. Martineza.

 

OBRADY KOMISYJ SENACKICH
WARSZAWIA 13.3. Na dzisiej-

szych posiedzeniach ikomisyj senac-
kich komisja społeczna przyjęła re-

zolucję wzywającą rząd do opraco-
wania i wniesienia do izby projek-
tu ustawy o układach zbiorowych o
pracę lub dzieło w przemyśle cha-

łupniczo - nakładowym oraz do u-
tworzenia inspektorów pracy Kla
chałupników.

Komisja skarbowa wprowadziła
poprawkę do rozporządzenia o

sprzedaży wyjrobów tytoniowych
rozszerzającą uprawnienia  sprze-

daży wyrobów tytoniowych na za-

kłady hotelarskie wszelkiego typu,

kantyny oraz na kategorie bufetów,
nie objętych obecnie obowiązującą
ustawą.

Komisja prawnicza przyjęła pro-

jekt ustawy o likwidacji mienia о-

puszczonego. W myśl ustawy mie-
mie opuszczone przejdzie : na wła-
sność Skarbu Państwa lub związków
samorządowych a jednocześnie za-

bezpieczone będą prawa spadkobier
ców osób zaginionych oraz wierzy

cieli mienia opuszczonego. Według
|danych, będących w posiadaniu rzą

du, majątek ten obejmuje na obsza-
1ze tylko województw wschodnich
13.257 objelktów_ majątkowych,

domów mieszkal-52.800 ha ziemi,
nych 2,082 i placów niezabudowa-
nych 560.

Komisja ustaliła również w usta-

wie o dochodach  skonfiskowanytch

przez b. urzędy zaborcze warunki,

na podstawie których może nastąpić

rewindylkacja tego rodzaju mająt-

ków, będących również w posiada-

niu związków samorzajdowych.
 

Wielkie zwycięstwo Młodzieży
wszechpolskiej w Poznaniu

(Telefonem od własnego korespondenta),

POZNAŃ 13.3. Dziś odbyły się Młodzież Wszechpolska otrzymała

na Uniwersytecie Poznańskim wy- 5 mandatów, Narodowi Radykali —

bory do Bratniej Pomocy. |1 mandat, sanacja (m.in. Legionu

Wybory te przyniosły olbrzymie Młodych — 1 mandat, Lewica aka-

zwycięstwo Młodzieży Wszechpol-

skiej.

List zgłoszonych było kilka.

niki wyborów przedstawiają sięna-|

stępująco.

   

 
     

Uczony szwajcarski, pr
misąrzem m. Gdańska i w tym

Na ogólną ilość 8 mandatów:|

KOMISARZ GDAŃSKA U PREZYDENTARZECZYPOSPOLI

proi. Burckhardt, mianowan:

charakterze złoż

|demicka — 1 mandat. Procentowo

"na listę Młodzieży Wszechpolskiej

Wy- | głosowało 70 proc. akademików.

Wybory odbyły się w spokoju.

| Zajść żadnych nie było.

został Wysokim Ko-
wizytę Prezydentowi

   

   

minister |
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REKLAMOWA
AZG > SIGUENZA 13.3. Korespondent |

OKAZJE
POŃCZOCHY JEDWABNE:

| wzrastającą śwałtownością. Akcja ółmat. (nor. 3.25) Obecnie Zł. 2.15i 1.70
zienkie eleganckie '(nor.) 5.75) —

| Š obecnie Zł. 3.50 i 3.25
| / Ą naturalny czysty. jedw. (nor, 9.—)
| й ę : 6 obecnie Zł. 4.75 i 3.90

„nim trwa nadal.
PARYŻ 13.3 „Petit Parisien“

, donosi, iż rada obrony Madrytu ze
| względu na sukcesy wojsk gen. |
Franco na odcinku Guadalajara, po- |

' stanowiła zwrócić się do rządu w
Walencji o natychmiastowe wysla- |
nie posiłków. W razie gdyby posiłki |
nie nadeszły, zostanie wydany roz- |
kaz ogólnego odwrotu. |

miewadnienie It arodowogo KomitetuH yhorrzego
na Politechnice i Uniwersytecie J. P.

(Teleitonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 13.3. Dziś wie- Unieważnienie nastąpiło pod

czorem odbywają się wybory do pozorem, iż na liście kandydatów

Bratniej Pomocy „na Politechnice nie przyklejono listy Komitetu Wy-

Warszawskiej. borczego.

Lista narodowa Nr. 3, jednoczą- Trzeba zaznaczyć, że Komisja

ca młodzież narodową (Młodzież|Wyborcza składa się w większości

Ž SKARPETKI MĘSKIE:

baweln. jednokol. (nor.0,75) obecnie Zl. 0,60
z fil d'Ecosse mel. (nor. 1.25) Zi. 0,80
moulline cienkie (nor. 2.25) ° 713 1,45

 

”

  

ktorów oraz wezwał do głosowania

na listy unieważnione,

NA ŚWIĘTA
J a i k A; Sakdlidows; od ' naj-

 

Wszechpolska, grupę b. O. N. R. — |z przedstawicieli Młodzieży — Маго- 2 S z

Bolesława Piaseckiego i niektėre|dowo - Radykalnej, grupującej się p bs

wokolo „A.B.C.“, з
Pod równie błahym pretekstem

unieważniona została lista narodo-
wa na Uniwersytecie J. P. w War-

szawie, gdzie wybory do Bratniej

Pomocy mają się odbyć w dn. 14

b. miesiąca. Е

organizacje katolickie) zostala unie-

ważniona.
F i g u r k"p najlepszej czekolady,

Święconki z czystego marcepanu i

czekolady na sztuki i na
stolikach, 2

lia ech i
NOFCŁKOSZ=" 2 

"| wczoraj min. Edenowi

CZEKOLADĘ w proszku i bloku

do mazurków — poleca

E. WEDEL

. Biskup z Lourdes Gerlier
opuszcza Polskę

KATOWICE 13.3. Dziś przybył! zyku francuskim pt. „Lourkies et le

do Katowic z Krakowa biskup| catholicisme francais".

Lourdes ks. Gerlier. | O godz. 22 ks. biskup Gerlier

Ks. biskup Gelier wygłosił w sa- wyjeżdża pociągiem pośpiesznyra do

li domu oświatowego odczyt w ję- Wiednia.

Unieważnienie obu list wywołało

wśród akademików oburzenie,
Ogólno - narodowy komitet wy-

borczy złożył protesty na ręce Re-

 

 

i  

 

Kronika telegraficzna
** W Paryżu zmśrł słynny kompozytor,|

mistrz gry na organach Charles Widor.

***- Nad północną Irlandią przeszła

 

gwałtowna: śnieżyca wyrządzając wielkie

szkody. W ośrodkach Irlandii daje się od-

czuwać brak węgla, mlekai lekarstw z po-

wodu utrudnionej komunikacji Podobnej

śnieżycy nie notowano od 10 lat. .

** Ambasador von Ribbentrop wręczył
kopię odpowiedzi

Rizeszy na memorandum brytyjskie.

** Sekretarz Ligi Narodów otrzymał

depeszę od rządu walenckiego, twierdzą-

cą, iż rzekomo w rejonie Guadalajaraznaj-

dować się mają regularne oddziały włoskie.

** Wczoraj wykoleił się o 30 km. od;

Burgos pociąś pośpieszny, Jest wiele osób

zabitych i rammych. Katastrofa nastąpiła

skutkiem szalejącej w tej okolicy burzy,

** Na angielskim statku „Silverlarch*,

znajdującym się w drodze z Nowego Jorku

do wysp Filipińskich, wybuchł pożar. Sta-

tek stoi od'3 dni na pełnym morzu w pło-

mieniach, Na pomoc statkowi wyruszył

statek „Fijian”.

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

STRONNICTWA NARODOWEGO?

_TU POWSTANIE W IEŚ OLIMPIJSKA

)   
Japońscy rzeczoznawcy badają teren przeznaczony pod budowę wsi

olimpijskiej.  



šinujata Utaraka W Angli,
MW. obu izbach parlamentu angiel-

skiego toczyty się osiatnio obrady
© polityce międzynarodowej. W 12-
bie Loraów, na podstawie wniosku
lorńaa Arnolda o zmianę polityki za-
granicznej Wielkiej brytanji, toczy-
ia się rozprawa 44a-$o iutego uraz
2-go 1 $-g0 marca r.b. W. izbie Gmin
przy sposobności uchwalania budze-

tu  mun. spraw zagranicznych,
wylwiązaia się rownież 2-go marca
r. b. rozprawa polityczna z udziaiem

ministra spr. zagr. p. Anthony kŁde-
ma. Dzięki tym obszernym rozpra-
wom mozna znowu ustalic, jaki jest,
jeśli można tak się "wyrazić, ikurs
dnia na ruchliwej giełdzie poglądów
politycznych w zakresie mięazyna-
rauowym, które w zamglonej Angiji
zwykle są rozciągliwe 1 nieuchwyt-

ae. = ak

Aby zrozumieć znaczenie tych
rozpraw, trzeba dostrzedz, z jakie-
$o powoau i z jakiej strony wyszia

poanieta ku nim. Fod koniec r. ub.,

(w oświadczeniu rządowym p. Ede-
na w lzbie Gmin z 5-go listopaaa r.
ub., oraz w mowie jego w Leamin2-
ton z ŽU-go listopaaa r. ub., jasno
stanęia sprawa, że pokój; Europy
са1е), a nie tylko zacnodniej, nie
jest obojętny dla Anglii w rozumie-
miu rządu J. Kr, Mosci. Wprawdzie
tyliko na zachodzie gotowa jest An-
£ija wejść w ścisty ukiad bezpie-
czeństwa, oświadczając z góry, iż w
razie napadu na Francję luo na Bel-
ėję stanie zbrojnie po ich stronie,
aie także w caiej Europie poprze
zabezpieczenie pokoju, rozumiejąc,
iż wojna z jej poiaci wschodnio-
środkowej musiałaby ogarnąć ca-
łość, oraz pozostawiając sobie moż-
ność wkroczenia zbrojnego także w
takim przypadku. Uioż takie usta-
lemie sianowiska Angiji w końcu r.
ub. zaczęio mierzić niektórych poli-
tyków, w szczególności z lzby, Lor-
<iów, znanych z szczególnej życzii-
wości dia Niemiec i z wycieczek na
rozmówki do irzeciej Kzeszy. i stąd
wiaśnie wyszedł popęd ku tym roz-
prawom.

W lzbie Lordów zgłosił wniosek
© zmianę polityki zagranicznej lewi-
‘сому lord Arnola, znany ze swych
skionności ku Niemcom, uderzając
$waitownie w odrodzenie entente
«ordiaie Angiji z Francją i zalecając
politykę odosobnienia Angtji, czyli
niewkrączania w sprawy  europej-
skie, co wiaśnie byioby bardzo na
rękę Irzeciej Kzeszy. oparł go nie
mniej znany z przyjaźni ku Niemcom
prawicowy loni Mount Temple. A
w szczególności grał w tę duaxę naj-
zręczniejszy z nich, lord Lothian,
dawny p. thilipp Kerr, przyjaciel i
przyboczny p. Lioyd Georgesa z cza
su konierencji pokojowej i później.

Ale już w pierwszym dniu roz-
prawy w lzbie Loraów, 24-go ub, m.
odparii te wywody naprzód inni lor-
dowie z lewicy, chcąc się widocznie
od nich odciąć, a mianowicie lord
Russel, lord Stonehaven i lord Stra-
bolgi, (który do niedawna był po-
słem jako maj. Kenworthy, następ-
nie zaś podsekretarz stanu spraw za
granicznych lord Piymouth.*W dru-
gim laniu rozprawy, 2-go b. m., po
mowie lorda Lothiana, bardzo sta-
nowiczo przeciw polityce odosobnie-
nią i odcięcia się od spraw Europy!
przemówili wybitni członkowie tej
izby, lord Czicil i lord Crewe, b. pod-!
sekretarz stanu spr. zagr. i b. amba-
sador w Paryżu. A w trzecim dniu
rozprawy, 3-$o b. m., przedstawiciel
rządu, lord tajnej pieczęci, lord Ha-
liiax, również oświakiczył się prze-
ciw polityce odosobnienia, po czym
lord Arnold wycołał swój wniosek,
którego los w głosowaniu zapowia-
dał się smutno.

„. Ta próba garsteczki przyjaciół
Niemiec w Izbie Lordów stała się
niewątpliwie podnietą dla skorzy-
stańia w lzbie Gmin z jednoczesnej
sposobności rozpraw nad budżetem
ministerstwa spraw zagranicznych
2-g0 b. m. na rzecz wyjaśnień poli-
tycznych. Wszczął rozprawę poseł

— & Labour Party, p. Grentell, który о-
stro wystąpił przeciw zamysłom wo-
jenno - zaborczym Niemiec. Następ-
mie p. Eden podtrzymał całkowicie
swe określenia polityki Anglji na
gruncie Europy z listopada r. b. Po-
słowie lewicowi, pp. Mander i Hen-
śersón, żądali nawet równego sta-
nowiska Angliji przeciw naruszeniu
pokcju na zachodzie czy na wscho-
dzie Europy. Wówczas b. minister
spr. zagr., sir Austen Chamberlain,
objaśniając, że Anglja nie może wią-

' zać się z góry w całej Europie, lecz
tylko na zachodzie, stwierdził, iż to
wicale mie znaczy, . jakoby obojętn
był dla niej pokój reszty Europy, tak
iż w razię potrzeby i tam wkroczy.

stanu spr. zagr. lord Cranborne,
stwierdzając, iż Anglja nie może
prowadzić polityki odosobnienia i
właśnie dlatego obecne wielkie wy-
datki na zbrojenie są konieczne, by
jej wkroczenie na rzecz zapewnienia
pokoju miało za sobą siłę,

Bez przesady można potwierdzić,
iż zabieg sprzyjających Niemcom
luzaków w polityce angielskiej —
(chcieli oni uzyskać ni mniej ni wię-
cej tyllko upawnienie Trzeciej Rze-
szy, iż ma ona wolną rękę na wschc

 Wo © AB ša
WARSZAWA. 13.3. Dnia 12 b.;

m. w Filharmonii w obecności p.|
Ministra W. R. i O. P. Świętosław-i
skiego, przedstawicieli korpusudy- |
plomatycznego i publiczności, prze-|
pełniającej salę po brzegi, odbyły|
się rozgrywki finałowe 3-$o między-
narodowego konkursu im. Chopina.

Po: zakończonych rozgrywkach,|
które trwałydo godz. 0.30, jury mię- |
dzynarodowa udało się na naradę. |

Q godz. 2.45 ogłoszona została dzie Europy, bo Anglję to nic nie
obchodzi) — spalił na panewce.

Stanisław Stroński.

JRWAŁOŚCI UCZESANIA

TE NA     

A JEDNAK ŽYDZI DALEJ
PROWOKUJĄ!

Mimo szumnych zapowiedzi za-

koju pracy naukowej, żydzi w dal-
szym ciągu szerzą swym prowoka-
cyjnym zachowaniem nieustanny za-
męt na wyikladach. ,

W. dniu wczorajszym doszło znów
do incydentu na seminarium historii
prawa polskiego prowadzonego
przez p. Wilkiewiczównę, gdyż ży-
dzi demonstracyjnie usiedli na miej-
scach po prawej stronie, zajętych
uprzeldnio przez Polaków. Wobec

Projekt zwiększenia
Min. Spraw Wlewnętrznych opra-

cowało projekt zmian w ustawie o
tymczasowym uregulowaniu finan-
sów komunalnych, który wprowa-
dza zasadnicze zmiany w dotychcza-
sowym stanie prawnym, a mianowi-
cie: ustanawia samoistne podatki
komunalne od gruntów budowla-
nych i od przyrostu wartości nieru-
chomości. Fonadto projekt ten roz-
szerza granice opodatkowania nie-
ruchomości dodatkiem komunalnym.

W związku ze zbliżającemi się

ОСНБ
|

„Sytuacja na U.S. B.
Stud. żydów, prof. Rudnickiego zgło|

b

Gronostaje na płaszcze koronacyjne
zakupiono w Warszawie

| decyzja jury w sprawie rozdziału|
| nagród na konkursie chopinowskim.|

Pierwszą magrodę Pana Prezy-

   

 

neutralnego stanowiska p. Wilkie-,
wiczówny, Polacy nie chcąc wywo- | sili swą gotowość do podjęcia ćwi-

wykład. czeń praktycznych. Prof,
niechania bojkotu i podjęcia w spo- | Wykład dla żydów nie odbył się, | mimo widlu opuszczonych godzin

,ływać awantur opuścili

jprzy czym p. Wilkiewiczėwna 0-
|šwiadezyta, iž rezygnuje z ćwiczeń,

Nasuwa się pytanie, jak długo
jeszcze pozwolą władze uniwersy-
teckie grupce awanturników  žy-
|dowskich zakłócać spokój wykła-
| dów.

POCO ICH PRZYJMOWANO
Z POWROTEM?

Przedwczoraj żydzi za pošrekd-
|nictwem kuratora Bratniej Pomocy

 

  

 

ciążeń komunalnych
Zmiany mają na celu zasilenie finan-
sów komunalnych.

Związek lzb Przemysłowo-Han-
dlowych, któremu Ministerstwo pro-
jekt ten przesłało do zaopiniowania,
wypowiedział się w tej sprawie ne-
$atywnie, podkraślając, iż realizacja
zamierzeń Ministerstwa spowoduje
dalsze podwyższenie globalnego ob-
ciążenia życia gospodarczego dani-
nami publicznyjmi — w momencie,
gdy świadczenia już istniejące sta-
nowią ciężar nadmierny,

wszystkich książąt, których  kilku-

GRLLETp;

uroczystościami koronacyjnymi kró- dziesięciu weźmie udział w uroczy-
la Jerzego VI w Londymie, wzrosło stościach. W związku z tem przed-
tam ogromnie zapotrzebowanie na stawiciele angielskiego koncernu fu-
skórki gronostajowe, albowiemsta- trzarskiego zakupili w warszaw-
nowią one przybranie nietylko płasz, skich hurtowniach futrzarskich prze
cza królewskiego, lecz również| szło 1000 ekórek gronostajowych.

„4. P. W
KAIR. 12.3. Pierwszy sezon wy-

kopaliskowy w ldfu wspólnej ekspe-
| dycji uniwersytetu warszawskiego i
francuskiego instytutu archeologii

| wschodniej w Kairze dał wyniki na-
stęjpujące:

| Na Nekropolii z okresu starego
państwa (od 6 do 11 dynastyj) odko-
pano piętnaście grobowców  (Ma-
stab), gdzie znaleziono zastawy gro-
bowe (wazy alabstrowe z brązu, i
terrakoty), przybory tualetowe i t.d.
większość w zupełnie dobrym sta-
nie.

Na t. zw. Tell-Idfu kopano w po-
kładach rzymskim i bizantyńskim
(koptyjskim). W pierwszym, prócz
licznych ckazów pięknej ceramiki,
terralkot, Jara i t. d. odkryto dosko-
nale zaytowaną łazienkę z wanną.
Opodal leżała zupełnie. cała herma

sy

 
na temat

ATENY. 12.3. W, Heraklionie na
Krecie dwóch wieśniaków,obywateli
greckich, prowadziło dyskusję na te-
mat słuszności stanowiska Auglii wo Rozprawę zamknął podsekretarz bec zagadnień hiszpańskiej wojny

Сеппе. Wyniki poszukiOWŃ
ś archeologicznych ekspedycji uniwersytetu ..

EW POLSKIEJ SZKOLE

Zasztyletowali się przy dyskusji

 

Egipcie
(posąg) z epoki Trajana, wysokości
108 cm. i z wstawionymi oczami.
W tymże pokładzie natrafiono na

miejsce ilawaej dzielnicy żydowsi:
z1 —4 mw. ery Chr.

Najważniejszą zdobyczą w pokła
| dzie bizantyńskim były dwa pary-
rusy, greckie z początku 7-$o w. o-
raz kilka paryrusów i tabliczek kop-
tyjskich. Poza tym: ceramika, frag-
menty dekoracyjne z drzewa, lalki,
rozmaite przybory i t.d. również kop
tyjskie.

Prace w ldiu trwały dwa miesią-
ce: styczeń i luty bież, roku. Ze
strony polskiej brali w nich uldziai
pp. K. Michałowski, profesor arche-
ologii klasycznej uniwersytetu J.P. i

ip. J. Manteuffel, profesor filologii
! klasycznej uniwersytetu lubelskiego.

 

 

Hiszpanii
domowej. Wskutek rozbieżności ich
zapatrywań w. tej kwestii, wszczęli
seką na sztylety, w której obaj zgi-
nęli. :

 

 

Wynikkonkursu im. Chopina
Dwie pierwsze nagrody otrzymali żydzi !

denta R. P. w wysokości 5.000 za st. Warszawy w wysokości zł. 2.000
otrzymał Zalk Jakow (ZSRR). Wrę-|
czenia nagrody dokonał
W. R.iO.P.

Drugą nagrodę pana Ministra
W. R. i O. P. w wysokości 2.500 zł.

p. Minister

|otrzymała Tamarkina Rosa (ZSRR).
Wręczenia itej nagrody dokonał rów-|
nież p. Minister W. R. i O, P.

Nagrodę p. Ministra Spraw Za
granicznych w wysolkości 2.500 zł.
otrzymał _ Mał-Curzyński / Witold
(Polska). Wręczenia nagrody doko-
nał p. dyrektor Romer.

Czwarą nagrodę prezydenta m.

 

ZDRÓWIA WŁOSÓW

   

  

przyjął ich do pracowni z powrotem.
Żydzi jednak wczoraj znów nie zja-
wili się na ówiczenia.

Przypuszczać należy, że wobec
tego roazaju postępowania zostaną |
oni ostatecznie skreśleni, (s)

Aż do śmie
Sensacją dnia jest w Rzymie list,

który dAnnunzio przysłał na ręce
generainego sekretarza partii laszy-
Sitowskiej otarace. W. liście tym wło-

Młodz. Wszechpolska
KOMUNIe:T

W dniu 15 marca (poniedziałek)
odbędą się wybory do Łarządu

KUŁA PRAWNIKOW
w lokaiu Koia od godz. 10 do 8-ej.
Wszyscy narodowcy oddadzą swoj
gios na numer :

którym jest oznaczona
LiSTA NAKUUOWA

Speinij swój obowiązeki Należy
przysiesc ze sobą iadexs i iEgily-
liację Moia, wzgięuiie Kwit Opiato-
перо 1-р0 пушезыц TOKU  акаце-
uuckiego 30/34, о

Sekcja  Koleżanek  Milodziežy
Wszecupoiskiej zawiadamia, że Swię
сопе oubęGuzie się dnia 15 bm, t. ).
w pomiedziatek 0 godz. 18 w Ugni-
sku Akademickim, Ookiadka 5U gr.
rrzęsumięcie terminu spęwodowane
jest ogoiacakadeaicką i
swiętą.

  

spowiedzią

As BAG >

Stronniciwo Narouowe
KOŁO ZWIERZYNIEC

Zawiadamia, że dziś o godz. 12.30
w lokalu Moia oabędzie się zebranie
czionkowskię z rel. Koi. M. Wasi-
iewskiego pt. „Kola Obozu Narodo-
wego“. Wstęp tylko za legicyma-
cjami. : ;

Zebranie kupców Koła Str. Nar.
na Zwierzyńcu odbędzie się w loka-
iu Kola o godz. 16 z reieratem kol.
M.  Grużewskiego pt. „k'oiożenie
handiu i rzemiosia w Polsce".

KOŁO ZARZECZE — POPŁAWY
Zawiadamia, że dziś o godz. 13,

w lokalu Koia przy ul. Popiawskiej
2 m. 27 odbędzie się zebranie człon-
kowskie. Wstęp tylko za legityma-
cjami. : i

  

KOŁO LANDWARÓW
Zawiadamia, że dziś o godz, 12

odbędzie się zbranie członkowskie
z reieratem kol. Hermanowicza pt.
„Dekiaracja pik. Koca*. Wstęp tyl-
ko za legitymacjami.

KOŁO NOWA WILEJKA
Zawiadamia, że dziś o godz. 13

w lokalu przy ul. Gimnazjalnejod-
będzie się zebranie członkowskie z
rei, kol. Czermaka pt. „Deklaracja
płk. Koca*. Wstęp tylka za legity-
macjami.

RA
KOŁO KOLONIA KOLEJOWA
S a> że dziś > i
odbędzie się zebranie czi owskie
z rei koli Ślesickiego pt. „Cele
iołksirontu*. Wstęp tylko za legity-
macjami. A o wę

Hłasko

 

| otrzymał Dossor Lance (Anglia).
| Wręczenie nagrody dokonał wice-
| prezydent Olpiński.

Piątą nagrodę Filharmonii w wys.
|zł. 2.000 otrzymała Jambor Agi
| (Węgry).

Szóstą nagrodę Warszawskiego
| Towarzystwa Muzycznego w wys.
j zł 1.000 otrzymała Axenfeld Edith
| (Niemcy). Wręczenia nagrody doko-
nał prezes Warszawskiego Tow.
Muzycznego, wiceminister Korsak.

Siódmą nagrodę bezimienną w
wys. zł, 1.000 otrzymała Monique de
la Bruchollerie (Francja).

Nagrodę ufundowaną przez pub-
liczność w wysokości zł. 2.000 po-
dzielono ma cztery nagrody po zł.
500, które otrzymali: Ekier Jan (Pol
ska), Goldfarb Tatiana (ZSRR), Ili-
wiska Olga (Polska), Pierre Mallard

, Verger (Francia).
Nagrodę ulundowaną przez dy.

rektora Henryka Markiewicza w wy
sokości zł. 250 otrzymała Lelia
Gousseau (Francja).

 
 

rci kabotyn, .
ski literat pisze między innymi:
„Pogardzam śmiercią między dwo

ma  prześcieradłami i zamierzam
wypróbować na sobie swój własny
wynalazek, który mnie od podobn:;
nęjiznejj śmierci uchroni”,

W. związku z tym listem w Rzy-
mie krążą pogłoski, że d'Annunzio,
który rozpoczął już ósmy krzyżyk,
zamierza popełnić samobójstwo, w
chwili, gdy poczuje zbliżającą się
śmierć. Wi tym celu zanurzy się on
w wannie, napełnionej przez niego
(7?) żrącą substancją, Substancja ta
wywołała matychmiastową śmierć
denataiw ciągu najwyżej 5 minut
spowoduje caikowity rozkład jego
ciała.

Jak wiadomo d'Annunzio znany
jest ze skionności do najbardziej
zwariowanych wybryków. Część o-
pinii traktuje więc jego ostatnie wy-
stąpienie poprostu jako wpływ @а-
leko posuniętej sklerozy. mózgu.

Zjazd żydowski
w kownieża ©

RYGA. a йKaunasEanos
że podczas zjazdu żydowskiego blo-
ku narodowego z udziałem ortodo-
ksów, gdzie jako goście byli obecni
sjoniści rewizjoniści ze stronnictwa
Żabotyńskiego, doszło do bójki z
tymi gośćmi, w wyniku której 40
mocno poturbowanych wyniesiono z
lokalu.

„Nie istnieje"
„Polityka“ (dawny „Bunt Mło-

dych') zamieszcza wywiad z b. pre-
mierem rumuńskim, prof. Jorgą.
Znajdujemy w nim taki zwrot:

„Raz zapytałem się go (Piłsudskiego):
„A co z Draowskim?'* Marszałek nasrożył
się z lekka i prędko powiedział: „Już go

nie ma, nię istnieje", „A Witos * pytałem
dalej. „Także nie ma go w polityce”, od-

powiedział Marszałek”,

Przytaczamy ten urywek wywia-
du, nie dodając do niego żadnego
komentarza.

Kto będzie dyrektorem
teatrów Iwowskich
Wobec rezygnacji dyr. Horzycy,

w. dniach najbliższych rozpisany; zo-
stanie konkurs na stanowisko dy-
rektora teatrów miejskich we Lwo-
wie.

Jako kandydaci wymieniani są:
Stefan Jaracz, Karol Adwentowicz,
Wraga, Leszczyński, Szpakiewicz z
Wilna oraz Iwowianie: Warnecki i
Niewiarowicz.

Miasto Troki uznane
za zabytek

Konserwator dr. Piwocki wydał
orzeczenie o uznaniu za zabytek m.
Trok w es das AKA
Į łwysep między; jeziorami Gal-
=Bemaalyńakij i Tataryszki.
Brzegi przeciwne jezior zostaną pod
ochroną na podstawie ustawy o
' ochronie przyrody. E

—

 



  

BUDOWA FRONTU
Organ Z. Z. Z. „Głos Powszechny”,

omawiając sprawę konsolidacji lewi-

cy robotniczej, pisze: „Front demo-

kratyczny już jest faktem. Front taki

nie rodzi się bowiem przez kombina-

cje „sztabów”, ale przez jednolitą po-

stawę zorganizowanych mas ludo-

wych”. '

Wychodząc z tego założenia, ,,Głos
Powszechny” wzywa klasowe związ-

ki zawodowe, znajdujące się pod wpły

wami P. P. S aby określiły swoje sta-

nowisko i aby przyczyniły się do zna-

lezienia możności „porównania stano-

wisk obu głównych odłamów ruchu

robotniczego”.
Z porównania tego, zdaniem „Gło-

su Powszechnego', mogą wyniknąć

trzy ewentuainości: całkowita zgod-|

ność, rozbieżność w szczegółach i róż-

ność stanowiska, na gruncie wspólnej

koncepcji porozumienia demokracji.

Nawet ta trzecia możliwość, miano-

wicie dalszy rozwój ruchu zawodowe-

go na dwuch odrębnych płaszczy-

znach: socjalistycznej i syndykali-

stycznej, nie zmniejsza, zdaniem na-

czelnego organu Z. Z. Z., koniecznoś-

ci „uzgodnienia i koordynacji sił ro-
botniczych w ramach polskiej ludo-

wej demokracji”. Front demokratycz

ny, bowiem „jest już faktem",

Podobnie zapatrują się na sprawę

Żydzi, pisząc o froncie demokratycz-

nym i pragnąc w ramach tego frontu

obok „zorganizowanej lewicy robot-

niczej” umieścić całe radykalne ży-

dowskie i polskie mieszczaństwo. Pra
ca dokoła budowania frontu demo-
kratycznego jest więc w pełnym toku,

a mularze, czy też wolnomularze, pra

cujący przy zakładaniu fundamentów

tej budowy urobili już ręce po łok-

cie.

Ale nie tylko oni zśłaszają się do

pomocy w tym dziele. Pisaliśmy wczo

raj o ostatnich uchwałach rady wyko-

nawczej „Kominternu”, zmierzają-

cych do tego samego celu i zdecydo-

wanych, poświęcić na to sporo gro-

sza, rozumiejąc, że każda budowa —

kosztuje. Mamy przeto wszystkie już

elementy składające się na „jednoli-

tą postawę zorganizowanych mas lu-

dowych”, które niebawem będą już

mogły przystąpić do „kombinacji

sztabów”.

Kombinacje te zdaje się są dość

szeroko pomyślane. Zarzucane są sie-

ci na ruch ludowcowy i ną różne

drobniejsze grupy demokratyczne.
Ma się na uwadze, również, rezer-

wuar wszelkich możliwości politycz-

nych jakim jest obóz sanacyjny.

(Wszak i tam, obok grup społecznie u-
miarkowanych silne są ośrodki rady-

kalizmu,na dowód czego służyć może
chociażby to bagno jakie w naszym

szkolnictwie pozostawili po sobie
koryfeusze sanacyjnego ruchu pp. Ję-

drzejewiczów. Część „naprawiaczy” z

p. Grażyńskim na czele, zgłosiła swój

"akces do organizacji p. Koca, ale

druga jej część, kierująca pospołu z

p. Moraczewskim Z. Z. Z. tam nie po-

szła, uważając widocznie, że „front

demokratyczny jest już faktem”,

Znając zamiłowania taktyczne tych

panów, można z dużą dozą prawdopo

dobieństwa przypuszczać, iż jest to

przygotowywanie manewru, ułatwia-

jącego z czasem sanacji „lewicowe

odchylenie" i próbę zbliżenia do

„frontu demokratycznego”.

Tak czy inaczej, montowanie fron-
tu demokratycznego niewątpliwie już

się zaczęło. Sprzyja mu płynność na

szych stosunków politycznych, oraz

brak wiary w różne poczynania, po-
dawane jako jedyne wyjście z wytwo-

rzonej w ciągu lat sytuacji.

Niemniej jednak nadzieje na opa-
nowanie tej sytuacji, żywione przez

inicjatorów frontu ludowego są gru-

bo przedwczesne. Ich plany przypo-
minają robienie rachunku bez go-

spodarza. Zapominają oni bowiem, ja

ka jest rzeczywista postawa narodu
polskiego.

Postawa ta, przy całym swym ne-
gatywnym stosunku do obecnej rzeczy

wistości, przy całym swym dążeniu do

głebolrich zmian politycznych i ustro-

jowych w Polsce, zupełnie nie odpo-  

miaiica

Anglicy i Francuzi w Kanadzie
Kanada liczy około 10 milionów

mieszkańców, w tym jest około 5
i pół miliona Anglosasów i około
3 miliońów Francuzów. Francuzi są
skupieni głównie w prowincji Que-
bec i w prowincjach nadmorskich; w
pierwszej stanowią 79 proc. ludności.
Są poza tym rozrzuceni w mniejszych
skupieniach po całym obszarze Ka-
nady. Stanowią oni 70 proc. w pro-
wincjach nadmorskich, 74 proc. w
prow. Ontario, 70 proc. w położonej
na skrajnym zachodzie Kolumbii bry-
tyjskiej.

Stosunki między ludnością anglo-
saską a francuską — jak powiada p.
Andrć Siegfried w cytowanej już na
tym miejscu książce „Le Canada
puissance internationale" — nie są
najlepsze. W stosunku do państwa je-
dnak obydwie narodowości są lojal-
ne; są one też jednakowo przywią-
zane do ustroju politycznego oraz о-
byczajów i metod politycznych, bę-
dących naśladownictwem życia poli-
tycznego w Anglii. Pod tym wzglę-
dem Francuzi zostali zasymilowani
przez Anglików. Nie porzucili nato-
miast religii, języka, obyczajów do-
mowych i metod gospodarczych.
Na to ostatnie  pragnęlibyśmy

zwrócić tutaj szczególną uwagę, wy*
nikają bowiem z obserwacji życia
gospodarczego Kanady ciekawe
wnioski co do życia gospodarczego|
w ogóle. Otóż faktem stwierdzo-
mym przez p. Siegfrieda z całym na-
ciskiem jest, że system gospodarki
rolnej Anglo - sasów jest zgoła inny,
niż system Francuzów. Anglosasi są
producentami zboża, ich fermy są
„łabrykami' zbożowymi, celem ich
działalności gospodarczej jest przede
wszystkim zysk, nagromadzenie jak
najwięcej pieniędzy. To też na fer-
mach przeznaczonych do uprawy
zboża, nie masz ani hodowli zwierząt,
ani drobiu, ani innych gałęzi gospo-
darki rolnej, Francuzi na*omiast go-
spodarują zgodnie z tradycją, jaką
przynieśli z kraju macierzystego. Ich
fermy przypominają gospodarstwa
włościańskie starej Europy — obok
uprawy zboża istnieje zawsze hodo-
wla zwierząt, rozwinięte i starannie
prowadzone gospodarstwo kobiece
it. d. Krótko mówiąc, Anglik myśli
o tym, jak najwięcej zarobić pienię-
dzy, a Francuz o tym, jak sobie najle-
piej urządzić życie i mieć jak naj-
większe zadowolenie ze swej pracy.
Pomijamy szczegóły przytoczone

przez uważnego i rozumneśo obser-
watora, jakim jest p. Siegfried. Inte-
resują nas jego poglądy zasadnicze.
W gospodarce rolnej Kanady ujaw-
niają się obok siebie, w tych samych
warunkach dwa typy tej gospodarki.
W wieku XIX nazwanoby je nowo-
czesnym i przestarzałym. Pisarze e-
konomiczni bowiem dwóch szkół, pa-
nujących w wieku zeszłym — liberal-
nej i socjalistycznej — uważali zgod-
nie, że wszechstronna gospodarka  

chłopska krajów europejskich jest
skazana na zagładę, że wprowadzenie
maszyn. w rolnictwie i zapanowanie
handlu międzynarodowego i produk-
cji masowej musi doprowadzić do zni-
knięcia gospodarstw chłopskich, że
ich miejsce zajmą właśnie wielkie
„fabryki zboża”. I rzeczywiście, ob-
serwowaliśmy taki bieg wydarzeń w
Ameryce i w niektórych krajach eu-
ropejskich, taki cel stawia sobie dzi-
siejsza Rosja sowiecka.
Tymczasem w Kanadzie człowiek,

potomek rolników francuskich, nie
poddał się tej, zdawało się, nieu-
chronnej konieczności i wytrwał przy
swoim obyczaju i przy swych meto-
dach gospodarczych.
Nadszedł wielki kryzys świato-

wy. Stwierdzono nadprodukcję zbo-
ża. „Fabryki” kanadyjskie tego zboża
znalazły się w nadzwyczajnie trudnej
sytuacji, ich właściciele stanęli nad
przepaścią bankructwa, lub też ban-
krutowali. Gospodarstwa francuskie
natomiast przetrwały i dziś, bodaj,
stają się bardziej nowoczesne, to zna-
czy lepiej przystosowane do nowych
warunków gospodarki światowej, niż
uważane za „postępowe” gospodar-
stwa anglo - saskie. е

I stało się to w kraju, który w ro-
ku 1925 — 1926 dostarczył prawie
połowę eksportu światowego zboża,
który w rkou 1934 zajmował piąte
miejsce wśród krajów produkuią-
cych zboże — po Rosji, Stanach Zje-
dnoczonych, Indiach i Francji.

Pisząc о następstwach kryzysu,
powiada p. Siegfried co następuje:
— „Okręgi kultury wszechstronnej,

które zachowały pewne trądycje chłop-
sibie, były bardziej оогпе... Nawet
na zachodzie okregi położone bardziej

Spa zbożaGEE re akd
hodowlę, a obok Tya óledażoch
konie poc'ągowe. iadczen'e do-
prowadziło tych, co udzielają kredy-
tu, do winić że gospodarstwa o
kulturze wszechstronnej są pewniej-
sze; podobno w Calgury jest bankier,
który tylko wówczas daje gospodarzo-
wi kredyt, śdy się przekona, że posia-
da konie. Wielokrotnie słyszałem w о-
kolicach, które najbardziej ucierpiały
na skutek kryzysu opinię, że należało-
by dążyć do odrodzen'a dawnej war-
stwy włościańskiej, wytrwalszej i mo-
gącej gospodarować nawet przy niż-
szych cenach“,
Przykład Kanady jest wysoce pou-

czający. Dowodzi on, że kryzys świa-
towy przez nas przėžywany, jest.
przede wszystkim kryzysem pewnego
systemu gospodarczego, systemu о-
partego o przeświadczenie, że jedy-
nym celem działalności gospodarczej
człowieka jest zysk, a głównym za-
daniem tej działalności jak najwięk-
$га produkcja. Temu przeświadcze-
niu przeciwstawia się inne, stare jak
świat, a zarazem bardzo nowoczesne,
że celem działalności gospodarczej
jest dostarczenie ludziom środków
do życia i pracy. Temu celowi lepiej
służy, jeśli chodzi.o rolnictwo, gospo-
darstwo chłopskie, niż owe „łabry-  

ki" zboża. Zagadnienie i w tej dzie-
dzinie, jak we wszystkich innych
sprowadza się do człowieka, do jego
sposobu myślenia i odczuwania, do
jego charaktemi duchowego, do jego
dążeń i moralności.
Nie zamierzamy z uwaś powyż-

szych wyprowadzać żadnych skraj-
nych wniosków. Zrobiliśmy je dla-
tego, że rzucają—zdaniem naszym—
jaskrawe światło na współczesne
nam przeobrażenia moralne, politycz-
ne i gospodarcze.

= S, K.
BZEDEDATZISZI

1E$LI$ ZNAWCĄ, NIE LAIKIEM

PIJ HERBATĘ
„z KOPERNIKIEM*

H H
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Ranów?

WARSZ. TOW. HANDLU HERBATĄ

A. Dlugokęcki, W. Wrześniewski
Spółka Akcyjna

WARSZAWA, BRACKA 23

SKLEP W WILNIE UL. MICKIEWICZA 21 
 

Przegląd prasy
CZY RZĄD STOI POZA O.Z.N.?

P. Mackiewicz nie może się w
„Slowie“ uspokoiė z powodu braku
wyraźnego oświadczenia rządu, że
stoi za akcją płk, Koca. Dla całej
Polski sprawa jest jasna, tylko dla
niego nie. Ostatecznie przyjmuje te-
zę, że stosunek rządu do obozu płk.
Koca jest przychylny.

„Ale wtedy — pisze — nie jest obo-
i czy rząd jest uzależniony od p.k.

oca, czy też płk. Koc od rządu,
w razie tej drugiej ewentualności płk.
Koc nię byłby czynnikiem niezależ-
nym ; jego deklaracja byłaby Бопого-
wana przez rząd, tylko w. zakresie
narazie nieujawnionych intencyj rządu.
Obywatel stępujący do akcji płk.
Koca,wiedz:ałb , że ma popierać rząd,
ale nie Anadziałny: dokąd ten rząd

go prowadzić. Koc jako symbol
i sztandar, a pp. Pon'atowsici, Śwęto-
sławski i Grażyński, jako praktyka i
rzeczywistość może nie zawsze będą ze
sobą harmonizowač“.
P. Mackiewiczowi chodzi w tym

zawiłym wywodzie po prostu o to,
by z rządu wystąpili pp. Poniatowski
i Świętosławski, a z województwa
śląskiego p, Grażyński, gdyż ich po-
lityka nie harmonizuje z zasadami
deklaracji p. Koca. Wydaje mu się,
że śdyby rząd zgłosił wyraźny akces
do O.Z.N., to odrazu, siłą rzeczy, mu-
sieliby ci trzej panowie znaleźć się i
poza gabinetem i poza tworzącym
się obozem. :

Žyczenie jego jest zupelnie zro-
zumiałe, ale grzeszy właśnie swo-
ją logiką. My, przyzwyczajeni od 11.
lat do systemu sanacyjnego, nie dzi-
w'my się już wcale temu, co u p.
Mackiewicza wywołuje tyle zdumie-
nia i niepokoju. -* :

„NACJONALIZM W SOWIETACH

W „Gazecie Polskiej“ przedstawia
„ Olmar wzrost swoistego „nacjona-
izmu“ w Sowietach. W szkole za-
mierza komisariat oświaty wprowa-
dzić nowy podręcznik historii, któ-
ryby „krzewił patriotyzm wśród mło-
dego pokolenia". Zdaniem p. Otmara
jest to

„oznaka bandzo radykalnego zwro-
tu wdotychczasowej polityce narodo-
wościowei, która niewatpliwie posiada
swe przedłużenie w pol'tyce zagranicz

 

ММ szkolnictwie działają niszczycielskie jednostki
i jaczejki wywrotowe

Od dłuższego już czasu cała Polska
żyje pod wrażeniem coraz to nowych
rewelacyj, dotyczących szkolnictwa,
z których wynika, że wśród nauczy-
cielstwa, zarówno szkół powszech-
nych, jak średnich, zagnieździły się
liczne jaczejki wywrotowe, które po-
stawiły sobie za cel systematyczne
demoralizowanie młodzieży, oraz u-
rabianie jej w duchu komunistycz-
nym.

Ostatnie dni przyniosły znowu spo-
rą garść informacyj o kierunku wy-
chowawczym,  uprawianym przez
niektóre szkoły i niektórych nauczy-
cieli, — informacyj poprostu wstrzą-
sających swoją jaskrawością.
Ciekawe rewelacje _ przynosi

„Kurier Poznański”. Cytuje on arty-
kut — propagujący zarówno komu-
nizm, jak deprawację — niejakiego p.
Szantera w „Głosie Szkół Zawodo-
wych”, organie Stowarzyszenia Nau-
czycieli Szkół Zawodowych.
Komunistyczny „pedagog“ zajmuje

się sprawą kierunku wychowawcze-
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wiada zamierzeniom frontu ludowo-
demokratycznego.
Naród nasz wcale nie pragnie po-

wtórzenia w Polsce doświadczeń kisz
pańskich.
Dąży on zdecydowanie do wyjścia

z tego kryzysu politycznego w jakim
się znajdujemy, pragnie szerokiego
oddechu, zmierza do.rozwoju i potęgi
i coraz lepiej rozumie, że osiągnięcie

tych celów możliwe jest dła niego je -

dynie w państwie narodowym,  

go w szkołach gospodarczych dla
dziewcząt. Uważa on, iż zadaniem
tych szkół jest wpojenie w dziewczę-
ta przeświadczenia, że dawna, trwa-
ła rodzina jest przeżytkiem i musi
być zastąpiona przez rodzinę „płyn-
ną”, t. j. o ile można. myśl: autora
zrozumieć, przez często zmieniające
się, przelotne związki kobiet i męż-
czyzn.Propaguje on również rozmaite
społeczno - gospodarcze „„wynalaz-
ki” komunistyczne, w rodzaju „ko-
lektywnych'* kuchnii t. d.
Oto parę  charakterystycznych

„złotych myśli” p. Szantera.
— „Kobieta konserwatywna nie bę

dzie mogła znaleźć właściwego miej-
sca w życiu, będzie się czuła tutaj cia
łem zupełnie obcym; albo załamie się
w życiu i zostanie wyrzucona do jego
rynsztoków (prostytucja), albo pod 0-
pieką męža oprze się prądowi czasu i
wtedy stanie się zakałą życia, utrud -
niając swobodny jego rozwój (będzie
np. zmuszała swoje dzieci do jakichś
konserwatywnych praktyk religijnych
lub towarzyskich kosztem ich zainte-
resowań indywidualnych, odrabiania
przez nie lekcyj sz. ych etc.)".

burzyć starą ro-m powinna zl
dzinę statyczną, aby na jej gruzach
mogła zbudować nową dynami ы
zdolną do ustawicznych zmian, jaki
wymaga žycie. Zamiast tradycyjnej sa
kramentalnei sztuczności i sztywności
kobieta dzisiejsza powinna wnieść w
rodzinę naturalną płynność i elastycz-
ność .

Takie oto, tak postępujące i tak
myślące żywioły znaleźć można
wśród nauczycielstwa. Nie sposób już
dziś twierdzić, że są to odosobnione,
sporadyczne wypadki. Fakty wy-
znawania, a nawet praktycznego sze-
rzenia wśród młodzieży poglądów ko-
munistycznych, oraz moralnei depra-  

wacji, są tak liczne, oraz konstatowa-
ne są w tak różnych okolicach Pol-
ski i w tak rozmaitych typach szkół,
że należy je uznać za zjawisko zbio-
rowe, ogarniające całą Polskę,

Zjawisko to ma z pewnością
wspólne źródło i jedną przyczynę.
Gdzie tej przyczyny szukać? Czy
tylko w działalności jaczejek wywro-
towych, docierających z zewnątrz do
środowisk nauczycielstwa?

Słyszeliśmy przed kilkunastu la-
ty — jeszcze przed rokiem 1926 —
o wysiłkach masonerii, zmierzających
do zagnieżdżenia się, na stanowi-
skach niepozornych, ale wpływo-
wych, celem ujęcia faktycznie w swe
ręce kierownictwa akcji wychowy-
wania młodego narybku nauczyciel-
skiego (przez układanie programów
seminariów nauczycielskich, oraz roz
strzyganie o doborze ich personelu
kierowniczego). rę

Trudno się oprzeć wrażeniu, że tu
należy szukać istoty omawianej tu
sprawy. Prądy wywrotowe i rozkła-
dowe, nurtujące obecnie wśród nau-
czycielstwa, trudno jest wytłuma-
czyć poprostu ogarnięciem tego nau-
czycielstwa przez akcję komunistycz-
ną, idącą „od dołu”. Prawdopodo-
bniejsze jest, że zostały one zaszcze-
pione przez planową .akcję, prowa-
dzoną systematycznym, "wieloletn'm
wysiłkiem przez ukrvtą rękę, wywie-
rającą wpływ — „od góry”.
To nie dość — oczyścić atmosferę

„wśród  nauczycielstwa.  Trzebaby
jeszcze dokładnie zbadać, czy się ja-
kiś ośrodek wrogiej Polsce woli nie
kryje — w innych ośrodkach szkol-
nictwa.

nej. To też wszyscy, nieliczni zresztą,
„sowietofile” w krajach bezpośrednio
z Sowietami graniczących, a swego
czasu przez Rosję podbitych, winni so-
bie uprzytomnić, że sy atyzują Z
pazetwam, w którym obo
ozaczyzny — młode poko
wychowywane w duchu

   

05
aro dodać, że ostatni zatarg

między Stalinem. a Leninem (iuž
przed atakiem apopleksji Lenina)
wybuchł na tle polityki narodowo-
ściowej, którą Stalin, komisarz dla
spraw narodowości, prowadził—zda-
niem Lenina — w duchu zbyt centra-
listyczno - rosyjskim. Stalin, Gruzin
z pochodzenia, jako wódz odradza-
jącego się rosyjskiego nacjonalizmu—
to byłoby interesujące stadium w
rozwoju bolszewizmu sowieckiego.

|... JESZCZE О ROLI ŻYDÓW
NA KONFERENCJI POKOJOWEJ
Przypomnienie przez sen. Lech-

nickiego działalności przeciwpol-
skiej, jaką rozwijali Żydzi na kongre-
sie pokojowym (rozmowa Rotszylda
z hr. Orłowskim), wywołało kilka
polemik w prasie żydowskiej. Przy-
pomnienie to jest Żydom bardzo nie-
wygodne, gdyż właśnie teraz usiłują
oni w Izbach i w publicystyce wyka-
zać, że żydostwo polskie odgrywało
w naszych dziejach rolę zawsze užy-
teczną. P. Stupnicki zapewnia na-
wet w „Momencie”, że w. Wersalu
Żydzi pracowali na korzyść (!) Pol-
ski: !

bawiła reprezentacja żydowska. Wie-
my, że reprezentacja ta miała rozległe
-etosunki i tym samym wielkie wpły-
wy. Niestety, te wpływy nie zawsze
były. wykorzystane wyłącznie dla do-
bra Żydów; przeciwnie, wiemy, że w
paz wypadkach, naprzykład w
westii zagwarantowania praw mniej-

szości narodowych, żydzi ponieśli du-
że ofiagy, nawet wyrzekli się wyraznie
pewnych zastrzeżeń, byle mnie nasirę-
czać trudności rodzimej dyplomacji w
Jeįpracy: SAS :

odniesieniu do wysiłków repre-
zentacji polskiej wiele już opowie-
dziano, tak po stronie żydowskiej, j
i po stronie polskiej, Wszy
stwierdzili, że delegacja żydowska
wiele zdziałała i że w wielu wypad-
kach wspomagała delegację polsk
słowem i czynem. Po części opowiada
nam o tym także p. Nachum Sokołów
w swoich wspomnieniach, oraz Ste-
phan Wise”.

Dziwna rzecz, że żaden z Polaków
biorących udział w konferencjach pa-
ryskich, o tej pomocy żydowskiej nie
wspomina! V./ręcz przeciwnie, wszy-
stkie relacje uczestników polskich
stwierdzają, że „komitet delegacyj
żydowskich” działał w otoczeniu
Lloyd George'a i Wilsona przeciw
stworzeniu wielkiej Polski, Wiado-
mo także — i przyznają to sami Ży-
dzi — że traktat o ochronie mniej-
szości, ograniczający suwerenność
Polski, był wynikiem starań żydow=
skich.

MIN. OŚWIATY A Z. N.P.

W dyskusji senackiej poruszone
zostały m. in. zarzuty, jakie narodo-
wa opinia publiczna stawia działal-
ności. przywódców Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Zarzuty te są
znane. Dotyczą one „rozdźwięku
między społeczeństwem a szkołą, a
szczególnie między częścią nauczy-
cielstwa a duchowieństwem, a nawet
walki z religią" (sen. Bniński). Na
zarzuty owe minister oświaty nie od-
powiedział, mimo, że przemawiał w
Senacie pięć razy. Dziwi się temu
milczeniu ministra konserwatywny
„Czas”:

  

„Społeczeństwu nie wystarczają po-
lemiki senatorów, ono chce wiedzieć,
jakie jest zdanie w sprawie religijne-
go wychowania młodzieży p. mnistra
Oświaty i co zamierza uczynić, by ist-

niejącę na tym tle nadużycia przezwy-
ciężyć”,

Wpływy Z.N.P. są widocznie jesz-
cze zbyt silne w naszej administracji
szkolnej. Dowodzi tego także fakt,
zacytowany w Senacie, że na konie*
rencję kierowników oświaty poza
szkolnej zaproszono Z.N.P. a nie za
proszono przedstawicieli  Chrześc,
Narodowego Związku Nauczyciel
stwa, ani Macierzy Szkolnej,

  

„Wiemy — pisze — że w Wersalu |

 



Przed oczekiwanem otwarciem
Bazyliki wileńskiej

Będąc w Wilnie, trudno się po-
wstrzymać od zwieczenia Bazyliki,
Katedry dawniej Biskupów, dziś Me-

tropolitów  Wileńskich,  Pociągała

ona swym majastatem i nieprzepar-
tym urokiem kalicy św. Kazimierza,
królewiczai patrona naszej krainy;

obecnie pociąga tajemniczością za-

biegów ratowniczych i robotami
Kkonserwacyjnemi.

(W całym kraju stale wisi w po-
wietrzu pytanie: kiedy otworzą Ba-
zylikę? Wszak to już, zdaje się, pięć

lat minęło, jak zamknęły się jej po-
dwoje. Sygnalizowano nieraz tę
szczęsną nowinę, a jakoś dotąd

drzwi szczelnie zamknięte, tylko

zwewnątrz dochodzi czasem echo
wytężonej, widać pracy. Ostatnio
znowu zaczęto mówić, że już na

Święta Wiellkanocne, razem z weso-
łem „Alieluja”, zabrzmi Matka ko-
ścicłów wileńskich chwałą Bażą,

zabrzmi wzmocniona, odnowiona,
niemal w 550 rocznicę swego założe
mia, bo to przecież tyle lat upłynęło

"dn. 17 lutego: od jej fundacji przez

króla Władysława Jagiełłę, a 7 ma-
da r. b. 549 lat od jej konsekracji i

ogłoszenia aktu wyniesienia do god-

ności katedry biskupiej, wespół z

ogołszeniem bulli Urbana VI, podno-
szącej Wilno do rzędu miast, 136 lat
po przebudowie przez Gucewicza i

Szulca, wreszcie 15 lat od podniesie
nia jej do rzędu Bazylik.
W obecnej chwili świadomi rze-

czy mówią, że wiosną, może nawet

w samą rocznicę pierwotnej konse-
kracji swojej Bazylika przyjmie wier
nych pod swe stropy. Kilka łaskawie|
udzielonych informacyj ze Źródeł,
wprawdzie nie pierwszej ręki, mimo

to kompetentnych, pozwala mi na

ten 'wnioselk. Nazewnątrz świątynia
już całkiem ukończona. Ważą się

obecnie jakoby losy figur, stojących
ma krawędzi szczytu; ale to są dro-

biazgi. Może na ten raz ocaleją te

postacie od śmierci, szkodaby ich
tak się oko wilnian z niemi

oswoiło; wilnianie możeby zatęsknili

po nich, jak po dobrych, chociaż nia)

koniecznie pięknych, znajomych.
Rzecz zrozumiała, że już dawno

prace byłyby ukończone, gdyby nie
rak funduszów. Ludzie mówią, mo-

że to.i prawida, @е ostatnio tylko

nadzwyczajny wprost wysiłek Arcy-|

pasterza Wileńskiego, Jego do osta-

tecznych granic posunięta ofiarność

i ofiary duchowieństwa całej archi-|
diecezji nie dopuściły do przerwa-

mia robót. To też w dziejach Bazyli-

ki imię J. E. Metropolity Jałbrzy-|
kowskiego stanie obok Biskupów:
Jana z książąt litewskich,  Abraha-

ma Woyny, Konstantego Brzostow-
skiego i Ignacego-Jakóba księcia
Massalskiego, którzy mają najwięk-

sze względem niej zasługi.
Bazylika, podobno, ukaże się

zdumionym oczom wiernych w cał-|

kiem nowej lub odnowionej szacie—
pomalowana, z odnowionemi obraza-

mi Smuglewicza, Villaniego i in. U-
lenie też, podobno, zmianie urzą-
dzenie wewnętrzne, mianowicie zo-,

staną usunięte szpecące świątynię

dotąd ławki i ławeczki, ustawione u

podnoży olbrzymich filarów, i obrzy

dliwe zydelki, w nieładzie rozrzu-

icone po całym kościele przez roz-,

maite pobożne babiny. Ulegną bar-

EDITSI TTSSITS PREZ ITSNOKIA

STANISLAW CYWINSKL

pisma Elizy
Przed paru tygodniami omawia-

łem na tem miejscu świeżo wydany
t I Listów wielkiej pisarki (mają

wyjść jeszcze trzy tomy). Aliści oto

dziś muszę się podzielić z czytelni-
kami nową radosną nowiną: firma

Księgarska  Gebethnera i Wolifa
przygotowuje nowe 30-tomowe kry-
(tycznej wydanie pism Elizy Orzesz-
kowej, które lada dzień pocznie się
już ukazywać.

Wspomniana firma nie ukończyła
jeszcze druku zbiorowego wydania

pism Prusa pod kierunkiem prof.
Szweykowskiego, które to wydanie
zasługuje na osobne omówienie, (na
«o eobie pozwolę po ukazaniu się

tomów ostatnich). Teraz oto przy-
stępuję do Orzeszkowej.

Czy to nie są fakty wysoce sym-
ptomatyczne i pocieszające? Świad-
<zą one najdowodniej o odrodzeniu

się nietylko zainteresowań realiz-

mem polskim, ale wręcz o jego na-

wrocie i — obyż! — nowym rozkwi-

«ie. Powojenny niezdrowy prąd, na-
wiany na literaturę polską przez

jdziej estetycznemu rożmieszczeniu
Ikontesjonaly, a co najmniej nie będą
,zasłaniały pięknych figur obok ołta-
rza „na skalce“, a može nawet po-
|wstaną nowe, oczyszczone z lepkiej
| farby, tak samo jak i ławiki, które
|jakoby mają stanąć na šrodku ko-
| šciola.

Gdy juž tak ponosi wyobražnia
„burzycielsko - reiormatorska, jakže-
|by to było pięknie, gdyby też i do
(chóru kapitulnego nieco się zabrano!
(Jak on cudnie się nadaje do stwo-
|rzenia prawdziwego „prezbiterjum“,
miejsca dla sług ołtarza, ze względu
na swoje centralne umieszczenie!
Gdyby tylko nieco: podniesiono w
górę mur, otaczający, go i łączący,
zdaje się, po trzy filary z jednej i
drugiej strony, a zamiast klubowych
foteli, pokrytych pluszem, ustawiono
|prawdziwe stalle, zastosowane do
| stylu świątyni! Wszak to, poza stro-
ną estetyczną, dałoby nieco więcej
|mielsca dła kleru, biorącego udział
'w katedralnych nabożeństwach, bez
dostawiania zydelków o pokrzywio-
nych nogach, które zwłaszcza na
licznych fotografjach wnętrzy Bazy-
liki wyglądają fatalnie. Nie po-

/ trzebneby też były pokrowice, robią-
ce w dnie powszednie rupieciarnię z
kościoła. Jakże prawdziwie modli-

|tewnie nastraja taki chór kapitulny
w Poznaniu, Gnieźnie, a nawet w
Warszawiel

|.  Możeby też uległ zmianie i tron
| Metropolitów Wileńskich! Te nie-
jszczęsne kotary boczne,
60 szpecą i odejmują mu właściwy
charakter; wszak żaden tron biskupi
ich nie ma; dlaczego tylko w Wilnie
mają być? A przecież taki tron w
Bazylice tylko od 1841 roku istnieje,

Dnia 12 b. m. w lokalu świetlicy
pocztowego P. W. odbyła się konfa-
rencja prasowa, w ramach której o-
mówiono aktualne zagadnienia re-

| sortu pocztowego.
Konferencję zagaił dyrektor O-

kręgu Poczt i Telegrafów w Wilnie
p. M. Nowicki, charakteryzując wy-
siłki poczty na przestrzeni ostatnich
kilku lat.

Skolei zabierali głos naczelnicy
poszczególnych wydziałów.

Z referatów tych wynika, że
poczta wileńska od jesieni 1935 r.
przyjęła nowe formy organizacyjne,
odznaczające się podniesieniem po-
ziomusłużby pocztowej i telekomu-
nikacyjnej, Fachowe szkolenie i do-

| kształcanie podniosły poziom i
sprawność całego aparatu.

Zwiększono dalej ilość własnych
pomieszczeń. Wybudowano estetycz
nie urządzoną świetlicę pocztową w

Wilnie.

WI celu udogodnienia transportu
przesyłek pocztowych zmotoryzo-

wano tabor, wprowadzając 11 aut,
| uruchomiono 20 nowych  pośred-
nictw, 300 nowych punktów sprze-

daży znaczków, zawieszono 190

skrzynek po wsiach i przy traktach,
zwiększono 'w 52 placówikach <czę-

stość dostarczania poczty z 3 razy

 
|

(rzeszkodej
|Żydów, których nawet niektórzy
|nieroztropni historycy literatury

ighcą przemocą adoptować na pisa-

|rzy polskich, — stopniowo w па-

szych oczach zanika. Fakt charakte-

rystyczny, że w dobie ostatniej, naj-

barćiziej ostatniej, już przestają się

pojawiać nowi Żydzi, piszący po
polsku. Fala Tuwimów i Słonim-

skich wsiąka już w piasek. Nato-

miast z najnowszemi ożywczemi

wiosennemi wiatrami płyną tale: rze-

czywiście polskie, talenty, przyno-

szące coraz więcej realizmu. Życie

polskie znów pod znakiem realizmu!

strzedz wszędzie: w literaturze,w

sztuce, w filozofji (x. Jakubisiax
w polityce, w życiu społecznem...

Jednym z jego objawów są właś-

mie nowe wydania wielkich pisarzy-

realistów z l. 1870—90. Pisma Orzeszkowej wychodzą

: wytrawnem_ kierownictwem
prof. Aurelego  Drogoszewskiego,

i doskonałego znawicy twórczości au-
torki Nad Niemnem, który pod tym

które tak |

Konferencja prasowa wDyrekcji Poczt

To symptom doniosły, dający się do-!

sporządzowy bowiem został na in-
gres Jędrzeja-Benedykta  Kłągiewi-
cza.

Brnąc dalej w projektach, wątpli-
wie ziszczalnych, zatrzymałbym się
jeszcze przy kaplicy św. Kazimierza,
najpiękniejszej w całej świątyni. Sta
ła cię ona kaplicą Najśw. Sakramen-
tu. Na ołtarzu umieszczono niezdar-
ne tabernakulum, jaskrawo różniące
się swojem ubóstwem od bogactwa
|ornamentu całej kaplicy, jakgdyby
| chciano zatuszować przez to prze-
| chowywanie tu Eucharystji, nie zga-
dzające się z przechowywaniem re-
likwij św. Kazimierza, które jedynie
(absorbują całą uwagę. każdego zwie-
|dzającego Bazylikę. Na Najśw. Sa-
krament przygodny turysta, nawet
dobry katolik, nie zwraca uwagi, al-

| bo się dziwi, że w tej, a niel innej
ikaplicy Om się. przechowuje. Jest
podanie, że kaplicą Najśw. Sakra-
mentu była niegdyś kaplica Wsołło-
wiczowska, zwana obecnie Niepoka-
lanego Poczęcia N. M. P., czy też
kaplica Imienia Maryi.

|| Za daleko, oczywiście, poszedł-
bym, gdybym jeszcze przypomniał o
całkiem  zbytecznym ošwietlaniu

| górnej części tabernakuium na wiell-
|ikim ołtarzu, jak i o. usuniętych, nie-
wiadomo dlaczego, olbrzymich kan-
delabrach z przed stopni tegoż wiel-
kiego ołtarza.

Są to, rzęcz prosta, wszystko
drobiazgi, ale przy tak gruntownym,
jak obecny, remoncie, w dodatku
świątyni, która pod-każdym wzglę-
dem: ma promieniować na cały kraj,
mawet o drobiazgach nie należałoby
zapominać.

F. K—cki. 
 

na > do 6 razy.
amierzenia motoryzacyjne mają

objąć w czasie najbliższym Barano-
wicze, Brześć n/B. i Grodno.

Na uwagę zasługują dalej wysił-
ki rozbudowania służby tele-komu-
nikacyjnej. Zmodernizowano 4 cen-
trale telefoniczne w Wilnie, Grod-
nie, Brześciu i Pińsku, rozbudowuje
się linję telefoniczną, a troska o kli-
jenta każe obniżać taryłę telefonicz-
ną, która i tak jest już o wiele niż-
sza od zagranicznej. Inwestycje na
roboty teletechniczne , które wyno-
siły w roku zeszłym -678 tys. zł.,
zwiększono w b. roku budżetowym
do 700 tys. zł. ;

Zasięg terytorjałny Dyrekcji O-
kręgu Poczt i Telgrafów w Wilnie
obejmuje 3 województwa: wileń-
skie, nowogródzkie i poleskie oraz
część białostockiego (dwa powiaty).
W samym Wilnie roczny obieg do-
starczanych listów i gazet waha się
w granicach 60 milionów.

Po zamknięciu konferencji praso-
wej zwiedzono świetlicę pocztowe-
go P. W. Zawieszone w niej wykre-
sy ilustrowały: a) wydatki w gotów-
ce, b) urządzenia stacyjne, ©) roz-
wój urządzeń telegraficznych, d) roz
wój radiofonii.

względem nie ma u nas sobie rów-
neigo. Do pomocy dobrał sobie sę-
dziwy uczony młodego
pracownika na niwie badań litera-
tury, p. Świderskiego, który już jed-
mak wykazał swą sprawność wy-
dawniczą właśnie przez doskonałe
przygotowanie do druku owego to-
mu listów Orzeszkowej. Te dwie

wydanie to stanie na należytym po-
ziomie. Niestety, nie obejmuje ono
całości spuścizny pisarskiej Orzesz-
kowej. Trzydzieści tomów (nie wie-
my zresztą dotąd jakiej wiellkości)—
to nie wiele, jak na pisarkę tak
płodną. Dużo utworów, które chcia-
łoby się tu zobaczyć, nie jest w pla-
nie przewidzianych Nie wejdzie
więc do obecnego wydania taki
świetny utwór, jak Eli Makower,
gdzie Orzeszkowa, wolna jeszcze od
późniejszej (zresztą chwilowej) idea-
lizacji Żydów, pokazuje ich niszczy-
cielską rolę na wsi kresowej. (Rzecz
cielkawa, a niejddość ogółowi znana,
że to pod wpływem tej właśnie po-
wieści powstał w Wilnie Bank Ziem-
ski, mający ratować polskie. zie-
miaństwo kresowe przed skutkami
lichwy żydowskiej), Niema też wejść
do nowej
nik; tak wiernie malujący życie 

(zapewne?)|
| wieść Wandy Dobaczewskiej

osobistości dają tedy gwarancję, że|

edycji Sylwek. Cmentar-.

 

 

Od Piłsudskiego do Dmowskiego
Żydowskie obawy i przestrogi

Polska opinia polityczna „fer-wpływowych członków delegacji brytyj-

mentuje" w tempie przyśpieszonym.| skiej.
W jakim kierunku? Każdy przyzna- Dopiero Paderewski... działający wtedy

je, że w kierunku narodowym. Cho-| w porozumieniu z Naczelnikiem Państwa
dzi tylko o to, jaki będzie wynik| musiał to złe wrażenie usuwać”,

końcowy tej fermentacji.

Przemianom ideowym w łonie
polskieso społeczeństwa -poświęcają
najwięcej uwagi Żydzi, którzy nie
tylko je obserwują, ale
na nie bezpośrednio lub pośrednio
wpływać. W tygodniku syjonistycz-
nym „Ster* (nr. 5), pojawił się drugi
artykuł p. Leopolda Halperna, któ-
ry ubolewa mad tym, że może za-
niknąć „spór dziejowył', dzielący
Polaków na dwie wrogie części. P.
Halpern pisze: :

„Spėr dziejowy, ktėry przez trzy dzie-
sięciolecia Polski współczesnej toczył się

pomiędzy Józefem Piłsudskim a Roma-
nem Dmowskim — nie doczekał się dotąd

swego rozstrzygnięcia, Albowiem idee, w

imię, których te dwię sztandarowe  osobi-

stości Polski dwudziestego stulecia krzyżo-
wały ze sobą. szpady przed trzydziestu,

przed dwudziestu, czy przed dziesięciu laty
— po dzień dzisiejszy, nie zostały zasypa-
ne pyłem przedawnionej pnzeszłości.

One żyją, one są, one nadal stanowią

jedno z ważnych kryteriów walki o przy-
szłość i oblicze Polski, która z taką za-

ciekłością toczy się ostatnio w społeczeń-

stwie”.

Wyliczafjąc różne przejawy tego
„Sporu dziejowego', autor żydowski
ujawnia wyraźnie stanowisko Ży-
dów, którzy stanęli przeciw Dmow-
skiemu. Między innymi — przypo-
mina p. Halpern okres rokowań po-
kojowych po wielkiej wojnie:

„Na Paryskiej Konferencji Pokojowej

zarysowała się znowu jaskrawa różnica po-

ślądów i metod pomiędzy mężami zaufania

Naczelnika Państwa a Dmowskim. Dnia 29
stycznia 1919 r. Roman Dmowski wygłosił
na Konferencji Pokojowej pięciogodzinną

mowę, która obok niewątpliwych zalet po-
litycznych zawierała także silne momenty

antysemickie.

Efekt był ten, że Dmowski zraził swym
amtysemityzmem  Lloyd-George'a i kilku.

starają się| >. „Nienawiść pomiędzy

 

W zakończeniu artykułu p. Hal-
pern zwraca się do piłsudczyków z
przestrogą, aby mie zboczyli z do-
tychczasowej drogi:

Piłsudskim 2

Dmowskim z r. 1905 pozostała bez zmiamy

do końca Życia marszałka, a nawet po
śmierci jego pozostawiła widomy ślad. Była
to mienawiść nie osobista, ale ideowa;

światopoglądowa i zasadnicza. Taka niena-
wiść jest najglębsza, najsilniejsza i maj-

trwalsza.

Jeśli więc płk. Miedziński i jemu po-

dobni chcieliby dziś z takich czy innych
względów nad tym historycznym antago-

nizmem przejść do porządku, to nie dzia-
łają oni w myśl ideologji towarzysza „Wik-

tora', wkraczając świadomie, czy ślepo ва

drogę, która przecież prosto prowadzi od

Piłsudskiego do Dmowskiego”.

Nie mamy zamiaru polemizować
z żydowskim pisarzem, ani też nie
chcemy objaśniać jego poglądów.
Pozwolimy sobie tylko jedną rzecz
stwierdzić i uzupełnić: Na drogę,
która „prosto prowadzi od: Piłsud-
skiego do Dmowskiego" wkraczają
coraz liczniej i coraz poważniej wieł
kie rzesze narodu. „Alkces” tych
rzesz do programu narodowego jest
wynikiem głębokiego procesu ducho
wego, jalki się już dokonał w społe-
czeństwie.

Że zaś p. Miedziński i „jemu po-
dobni“ chcieliby ożywcze fale rosną
cego prądu marodowego skierować
do łożyska swojej wysychającej rze-
ki — temu nie można się dziwić. Nie
można się także dziwić i temu, że
Żydzi mają serce życzliwsze raczej
dla innych, niż dla Dmowskiego i je-
go zwolenników.

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

STRONNICTWA NARODOWEGO.

KIKA TO TITPOTIE ТМВРТО

PACYFIKACJA ABISYNII

 

Zdjęcie powyžsze przedstawia chwi
strony), który jak wiadomo został następnie

nych przez Orzeszkową własnych
utworów, pod którego wpływem,
mówiąc nawiasem, powstała po-

Zwy-

cięstwo Żołądzia. Nie są też przewi-

dziane w nowem wydaniu takie po-
wieści, jalk Pompalińscy, Pan Gra-
ba, Rodzina Brochwiczów, Wesoła

teorja i smutna praktyka, Zygmunt
Ławicz i jego koledzy i t.p. Ale
bądźcobądź rzeczy najważniejsze, te

które stworzyły sławę Orzeszkowej

i decydują o jej obliczu pisarskiem,
te utwory oczywiście wchodzą do
mowego wydania. A są to: Marta,
która postawiła sprawę emancypa-

cji Ikobiet na zdrowym gruncie;

Widma, ujawniażące lewicowe kul-
turalne wpływy rosyjskie w Wilnie;
Pani Luiza, powieść autobiogralicz-
na; Dziurdziowie, gdzie ciemnota wsi
białoruskiej znalazła swój głęboki
wyraz; Nad Niemnem, rzecz najle-
piej oświetlająca problem  ziemiań-
stwa kresowego i jego stosunek klo
szlachty zaściankowej; Dwa biegu-

ny, gdzie się spotykamy z typem

idealnej niewiasty ikresowej; Cham,

ukazujący bohaterstwo cichego „r:
baka nadniemańskiego* (pierwotny
tytuł utworu); Australczyk, malują-

cy problem walki pomiędzy dośrod-
kowemi a odśrodkowemi dążeniami

Grodna, jeden z najbardziejlubia-| w duszy Polalka-kresowca; Jędza,  

lę pojmania Rasa Desty (z lewej
rozstrzelany.

gdzie Grodno szare i coldłzienne znaj-
duje samo siebie; Bene nati, gdzie
tak samo zaścianek ogląda siebie
jak w žwienciadle; Ad astra, ten
dziwny dialog wielkiej pisarki z mło
dym naówczas prof. Tadeuszem Gar-
bowskim, przyrodnikiem z Krako-
wa; Argonauci, powieść z życia płu-
tokracji warszawskiej; mnóstwo no-
wel i t. p. — to wszystko znowu żyć
zacznie po domach polskich.

Wyłianie to zapowiada się tedy
bardzo obiecująco. A że je można
nabywać na raty, że kosztuje bar-
dzo niedużo (około 3 zł. za tom bez
oprawy, około 4 zł. w oprawie), że
zgóry daje poważne gwarancje tak
ze względu na imię firmy wydawni-
czej, jako też dzięki nazwiskom re-
daktorów, że na tle ewolucji społe-
czeństwa jest ono bardzo na czasie,
że wreszcie pisma Orzeszkkowej są
naogół wyczerpane więc przy-
puszczać wypada, że ta impreza wy-
dawnicza znajdzie ogólne uznanie i
powodzenie, czego jej ze wszech-
miar należy życzyć. A jeśli te obie
imprezy (wydanie listów i tych 30 t.
pism) się udadzą, toć może wyjdą i
pisma pozostałe, pośród których są
n. p.i arcy-ciekawe, a tak mało zna-
ne, pamiętniki wielkiej pisarki.
Obyż!...
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VSLAWKA
NAJMILSZY

Pło SZ

lealr i niuzyAa
— Teatr Miejski na Pahulance. Dzisiaj

o godz. 4,15 po cenach propagandowych,
powtórzenie sztuki W. Somerset-Maughama

„Święty płomień” ż występem Nuny Mło-
dziejowskiej - Szozurkiewiczowej.

O godz. 8.15 powtórzenie premiery O.
Indiga „Człowiek pod mostem”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś o

godz. 8.15 w, odbędzie się występ zespołu

baletowego Feliksa Parnella. Ostatni wy-
stęp baletu Parnella odbędzie się jutro o

godz. 8.15 w.

— Widowisko propagandowe w „Lut-
ni". We wtorek z udziałem J. Kulczyckiej,

po cenach propagandowych op. Abrahama
„Przygoda w Grand Hotelu”,

— Teatr „Nowości* występuje jutro z
premierą rewii pt. „Roześmiane serca".

Codziennie 2 przedstawenia © godz.

6.30 i 9.15 wiecz.

Z za kKotar stuńio
Znamienny głos litewski o Polsce.
W niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 17.55

Połskie Radio nada felieton red. Tadeusza

Katelbacha pt. „Znamienny głos litewski o

Polsce. W felietonie tym, red. Katelbach

nawiąże do świeżo wydanej w Kownie

książki red. Gustajnisa o Polsce, pierwszej

a prac litewskch obiektywnie informującej

o naszych stosunkach. Książka ta jest wy-

razem nowych tendencji, zaznaczających

się w młodym społeczeństwie litewskim,

który inaczej orientuje się w stosunku do

Polski miż społeczeństwo starsze i rządowe

czynniki kowieńskie.
Dodać należy, że red. Gustajnis spę-

dził parę lat w Polsce jako korespondent
prasy kowieńskiej, podobnie jak autor felie

tonu red. Katelbach — na Litwie w cha-

rakterze korespondenta „Gazety Polskiej”.

Transmisja radiowa z Wielkopolski,

W związku z nagłym zgonem ks. Wa-
leriana Zimmera proboszcza parafii bra-

Mińskiej, zapowiedzianą transmisja nabożeń-

stwa z Bralina i reportażu ze Słupi z po-

wodu żałoby parafialnej, została odwołana.
Wzamian za to nadana zostanie w

niedzielę, 14 bm. transmisja radiowa z

Kórnika Wlkp.
Transmisja ta składać się będzie z

dwóch części: o godz. 9.00 rozpocznie się

nabożeństwo z kościoła kórnickiego, żaś o

godz. 14.30 reportaż z zamku kórnickiego

i z miejscowej szkoły gospodarczej.

Kómik Wlkp. znany jest dobrze w ca-

łej Polsce ze swych wspaniałych zbiorów i

biblioteki. Transmisja radiowa przypomni

słuchaczom te wspaniałe zbiory 2 okazji

500-lecia istnienia Kórnika.

Przedstawiciel radiofonii amerykańskiej

 

Wybuch petardy pod mieszkaniem
b. prezesa Gminy żydowskiej Parnesa

Wiczoraj około godz. 8.20 wiecz.,
liczni przechodnie ul. Mickiewicza i
Jagiellońskiej zaalarmowani zostali
silnym wybuchem.

Jak się potym okazało, nieznani
sprawcy pod drzwiami mieszkania
znajdującego się na II piętrze, nale-
żącego do b. prezesa Gminy żydow-
skiej inż. Parnesa (Jagiellońska 7)
podłożyli petardę o silnej konstruk-

 

 

Bezskuteczna interwencją bezrobotnych
Wczoraj dyr. Funduszu Pracy p.|

Gruca, przyjął delegację bezrobot-
nych, którym oświadczył, że wobec
szczupłych kredytów władze nie bę-|
dą mogły uwzględnić żądań bezro-|

Cenne wykopaliska
500 sztuk monet.z XVII w.

W dniu 13 bm. w obecnośzi kon-
serrwatora dr. Piwockiego, bezrobot-
ni pracujący ma Górze Zamkowej
znaleźli wśród gruzów w południo-
wej części zamku mieszkalnego
blisko 500 sztuk monet srebrnych z
resztkami skórzanej sakiewki.
Monety pochodzą z pierwszej po-

łowy XVII wieku. Są to monety
polskie, gdańskie i litewskie — Zy-
śmumta lil-go, talary niderlandzkie

e riai iii iii i i ii TRO

Wobec znacznie zwiększcnego zapoirzebowania na znoną SÓL MORSZYKAK
przączyszczającą, Zarząd Zdrojowiska Merszyn obniżył cenę na ai. 2.40 za flakoa.

 

Uroczystości w rocznić
W, dniu 19 kwietnia rb. przypada

rocznica wyzwolenia Wilna z rąk
bolszewickich. W związku z tym Li-
ga Morska i Kol. zamierza urządzić
szereg uroczystości ku uczczenm pa
mięci Orlicz - Dreszera, jednzgo z
uczęstników waik o oswoboazenie
Waiina, Między innymi projektowane
jest odtworzenie bitwy na moście

Wiładze wymiaru sprawiedliwo-
Ści określiły termin zwolnizluia z
więzienia, bohatera głośnego zama-
€liu politycznego z przed 12-Uu laty
zabójcy posia sowieckiego _Wsojko-
wa, borysa Kowerdy.

W, ciągu d-lbywania kary, długo-
ietniego pozbawienia woiności, ro-
dzina Kowerdy wielokrotnie wystę-
powała do kancelarii Prezydenta

Słońce coraz częściej zagląda do
okien naszych. Pierzchają mgiy zi-
mowe. Wiosenne Swięta Wielkiej
Nocy są już tuż.. za pasem. Gospo-
dymie nasze obmyśiają zawczasu ja-
kie specjały przygotują dia swej
gromadlki, w Warszawie,

W. niedzielę przybywa do Warszawy

p. Saerchinger, przedstawiciel jednego z

dwóch największych amerykańskich  to-

wanzystw radiofonicznych, & mianowicie

Columbia Broadcasting System.

P.Saerchinger przeprowadzi przed mi-

krofonem Polskiego Radia reportaż, który

będzie wstępem do audycji Polskiego Ra-

dia, nadawanej dla dzieci szkolnych w

Ameryce. Audycję tę wykona przed mi-

krołonem chór międzyszkolny szkół po-

wszechnych m. Warszawy pod dyrekcją

Tadeusza Meissnera. W programie audycji

znajdują się piosenki ludowe z różnych

dzielnic Polski.
Reportaż o Polsce oraz piosenki nada-

ne zostaną do Ameryki w czwartek, dnia

18 bm.

Polskie Radio Wilno“
Niedziela dnia 14 marca 1937 r.

8.00: Sygnał czasu i pieśń. Gazetka rol-

nicza. Muzyka. Rozmaitości rolnicze. Dzien

nik poranny. Transmisja mabożeństwa z

Kórnika Muzyka religijna. 11.57: Czas i

hejnał. 12.03: Poranek symfoniczny. 13.00:

Zjazd działaczy wiejskich — transmisja.
13,45: Życie kulturalne miasta i prowincji.

14,00: Regionalna transmisja z Kórnika.

15.30: "Siejmy len — pogadanka. 15.45;
Przegląd Rynków Produktów Rolnych.
16.00: Koncert reklamowy. 16.10: Audycja
dla świetlic. 16.30: Premiera słuchowiska
„Wiedźma”. 17.00: Podwieczorek przy mi-
krofonie, W przerwie około godz. 17.53:
Pogadanka aktualna. 19.00: Idzie Molski w
ręku oda — szkic literacki. 19.20: Godzina

życzeń, 20.20: Zakończenie mistrzostw ho-
kejowych. 20.21: Wiadomości sportowe
ogólne. 20.40: Przegląd polityczny. 20.30:

Drogie Panie w miastach i Zie-
mianki!  Ulkładając swój budże:

wicz przekazał kwotę 420 zł., zebra-
ną przez korpus ołicerski zamiast
banikietu, na cele szkolne dla kole-
gium lks. ks. Pijarów w Lidzie. Księ-

Nowe znaczki, i
W dniu 1 kwietnia zarządzeniem

ministra Poczt i Telegrafów zosta-
ną wprowadzone do obiegu nowe
znaczki pocztowe wartości 5, 10, :
i20 groszy. Znaczek 3 groszowy
przedstawia ma fioletowym tle wi-
dok klasztoru na Jasnej Górze w
Częstochowie, 10 grąszowy — w ko-
lorza zielonym z widokiem dworca
morskiego w Gdyni, 15 groszowy —
jest czerwono brązowy, przedstawia
widok gmachu Uniwersytetu J. K.
we Lwowie i wreszcie znaczek 20
groszowy w kolorze żółto brązowym
z widokiem gmachu urzędu woje-
wódzkiego w Katowicach.
Iiiiai SEKO
Dziennik wieczorny. 21.00: Wesoła Syrena:
Zamki na lodzie. 21.30: Recital skrzypco-
wy Eugenii Umińskiej. 22.00: Orkiestra.

22.55: Ostatnie wiad. Dzien. Radiow. 23.00:
Zakończenie programu.

UWAGA! Do audycji godz. 16.30: wg.
powieści Elizy Orzeszkowej „Dziurdzio-

_desłane dó Urzędu Wojewódzkiego

cji wybuchowej.
Siłą detonacji drzwi zostały

uszkodzone i opalone, zaś szyby na
całej klatce schodowej powypada-
ty. Na mieisce wypadku przybyły
niezwłocznie władze  bezpieczeń-
stwa publicznego.

Przed domem zebrał się wielki
tłum, który długe komentował wy-
padek. (h)

botnych, co do wysokości świadczeń
w okresie przedświątecznym. Bez-
robotni w tym okresie będą za-
trudnieni w ciągu 2 dni, względnie
otrzymają deputat żywnościowy. (h)

na Górze Zamkowej
i austroniderlandzkie, marki duń-
skie Chrystiana Ill-go, półtalary
branderburskia Jerzego Wilhelma,
piękny talar salzburski z roku 1614
i moneta saska Augusta z końca
XVI wieku.

Monety zostały tymczasowo o-  aż do czasu przekazania ich do Mu-
zeum m. Wilna.

ę oswobodzenia Wilna
czy fakt, że w odtworzeniu tego

| tragmentu walk ma wziąć udziat
| oprocz innych rodzajów broni także
| i artyleria. Jednocześnie Liga M i
| K. ma wysunąė projekt o przemia-
nowaniu mostu „4ielonego” па
„Most im. gen. Orlcz-Dreszera', a
<oxinka ul, Wileńskiej od pi. Urzesz
kowe), do mostu — na ul. 1-go pułku

„£ielonym”, O skali projektu świad-| szwoseżerów. (S) !

Bohater zamachu politycznego
OpuŚśCi po 15 iatach więzićnia

R. P. o zastosowanie wobec Kower-
„dy prawa łaski. Jecinakiże podania te
| ze wzśiędu na szczegóine OKOI1ICZNO-

ści sprawy pozostaiy bez uwzgięd-
nienia.

Kowerda opuścić ma mury wię-
zienia grudziąazkiego w dniu 5 lupca
Rb: Podobno Kowenńia po opuszcze-
uuu więzienia, zamierzą wyem.$g:
wać z Foiski.

 

Wiosenne święta idą...
świąteczay zechciejcie pamiętać ła-
skawie Oo bezrobotnej inteiigencj.,
uczęszczającej do Herbaciarni N. U.
i. na zauiku Dobroczynnym 2. Ser
decznie Was o to prosi Łarząd.

Skiadiki w gotówce czy też natu-
rze będą z wdzięcznem sercem przyj
mowane w lokalu herbaciarm co-
dziennie od 9—12-ej rano i od 5 —
6-ej więcz.

Zamiast bankietu — na oświatę
LIDA. Pik. Wacław Iwaszkie- ża Pijarzy od czasu swego istnienia

w Lidzie (początek XVII w.) prowa-
dzą akcję oświatową. Obecnie pod
«ch kierownictwem znajdują się dwa
gimnazja kupieckie i szkoła po-
wiszechna.

kartki pocztowe
Oprócz tego zostaną wprowa-

dzone także kartki pocztowe war-
tości 10 i 15 groszy z opła*
coną odpowiedzią, 10 groszowe
kartki mają druk w kolorze zielo-
nym, 15 groszowe mają druk w kolo-
rze czerwono-brązowym i kartki z
opłaconą odpowiedzią tak samo.

Poza tym zostaną wprowadzone
koperty z nadrukowanym znaczkiem
pocztowym wartości 25 groszy, wraz
z wikładką papieru listowego.

 

_ , Świętokradcy
0% й ‹

, LIDA. Do kaplicy katolickiej w
Gierwiatach, gm. ai włamali
się nieznani sprawcy, których łu-
pem padłaskarbonka; zawierająca
oliary. Złoczyńcy pieniądze wydo-  wie“ opr. — Gabriela Pauszer.

 

Woda bizžąca w domach podmiejskich

 

Wodscuiomaty i pompy OaŚśrodkowe

 

Podgrzewacze i zbiorniki, Żaluzje okienne,

HY.DROFOR, WARSZAWA
Królewska 26

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie.

Kronika wiieńska
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE|

— Rekolekcje dla lekarzy, zor-

ganizowane przez Koło Wil. Z. P.
L. K. odbędą się w czasie od 16 do
21-go marca rb. pod kierownictwem

ks. prof, dr. W. Urmanowicza *
kaplicy Sodalicyjnej (Zamkowa 8,
piętro II). Początek konierencji o|
godz. 19 m. 15. Do wzięcia w nich
udziału zaprasza wszystkich lekarzy
katolików Zarząd Koła.

Karty wstępu w księgarni Rut-
skiego — Wileńska 38.

Rekolekcje zamknięte dla
„Pań z inteligencji" w Domu reko-
lekcyjnym w Kalwarji Wileńskiej od

bazą się w W. Tygodniu. Początek

w W. Witorek 23.3. o godz. 20-ej —
zakończenie w W. Sobotę, 27.3. o
godzinie 10-ej.

Zgłaszać się po „kartę przyjęcia"

Wilno 12, Kalwarja, Dyrekcja Domu
rekolekcyjnego.

Z MIASTA.
— Pobyt w Wilnie wiceministra

$karbu. W związku ze zjazdem na-
cziuników urzęaów skarpowych о-
kręgu wileńskiego w dn. 13 bm.
przyloył do Waiina tegoż ania wice-
munister skarbu Feraynand Śwital-

Po zakończeniu obrad zjazdu
wiceminister Świtalski udał się 13
bm. do Krakowa ceiem wzięcia u-
aziału w analogicznym zjeździe w
Krakowie w dniu 15 bm.
— Misterium Golgoty. W sali

Śniadeckuch U. 5. b. staraniem
toliegium Leonardi da Vinci odbę-
czie się o $. 19 uroczysty wieczór
Misterium Golgoty. Laskawy wspói-
udział zaołiarowaii: Pp. Wiadysiaw
Staszewski, artysta leatru Muejskie
go, chór mieszany „łŁcho” pod ayre-
kcją p. prof, Wsaaysiawa Kalinow-
skiego, przy udziaie pianisty p. prot.
Konstantego Uaikowskiego, solistów
pani prot. Konstancji Swięcickiej, p.
Janiny Mukowskiej, p. Mariana
Zawadzkiego, p. tŁawanza Romanow
skiego, orkiestry symionicznej PW
pod dyr. p. Romana kermana,

Ze względu na to, że Misterium
urzejsza Loiiegium Leonarai da Vin-
ci znane ze swej dziaiainości oraz
z uwagi na poważny i piękay pro-
gram wieczoru i jego wjlkonawców,
przypuszczać należy, że całe kuitu-
ralne Wiino znajdzie w nim prawdzi
wą ucztę duchową i dozna niezatar-
tych wrażeń.

Dla umożliwienia udziału w pięk
nej imprezie a przece wszystkim
młodzieży — wstęp wolny.

SPKAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej

odbędzie się we czwartek dn. 18
marca w lokalu przy ul. Domini-
kańskiej 2. Na porządku dziennym
sprawy _—rzeniesień kredytowych
oraz wybory delegacji na Zjazd
Związku Miast tudzież członka i
zastępcy do Państwowej Raący Ko
munikacyjnej, oraz członków Ra-
dy K. K. O.

SPRAWY SZKOLNE.
Uwaga! Absolwenci szkół

technicznych. Urząd Wojewódzki
wzywa osoby życzące znaleźć za-
trudnienie na okres letni 1937 r.
przy robotach wodno - melioracyj-
nych, wykonywanych przez Urząd
na terenie województwa wileńskie-
go, by wnieprzekraczalnym terminie
od dnia 15 kwietnia br. złożyły po-
dania o udzielenie im pracy do Wy-
działy Ao Urzędu Wojewódz-
kiego w Wilnie. O pracę ubiegać się
mogą absolwenci średnich szkół lub
kursów technicznych. Do podań na-|
leży dołączyć oryginały względnie
uwierzytelnione odpisy: ostatniego
świadectwa szkolnego, świacectwa
odbytych praktyk, metryki urodze-
nia i dokumenty stwierdzające sto-
sunek do służby wojskowej oraz žy-
ciorysy.

ZEBRANIA.
—Zebranie T-wa Śpiew. „Akord”.

Dziś 14 bm. o godz. 17 w lokalu Nr.
8—14 przy ul. Bernardyńskiej od-
mo em. Es —

iew. , ‚ Zapisy now
członków u  Dyrygenta, Zarze-

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Doroczne walne zebranie Fol-

skiego 1owarzystwa Krajoznawcze-
go. Una 14 bm. O godz. 1$ — w
pierwszym terminie, a Q godz. 18.30
w arugun terminie, odbęazie SIĘ W
iokaiu przy ui. Ustropramskiej 9
waiie zcewranie P.L,A. Forząaek ©-
praa  przewiuuje:  Vdprawozaania,
wauoski, wybor zarządu 2 komisji re-

wazyjnej, П
NADESLANE.

— Wiosna idzie... trudno sobie
wyobrazic eiegautkiiiżo pana bez
GUpuwaewiigo i aObraiegą dO са-
s0U.1 Kapzuusza. hapeiusz jąko część
uwian.a najoardziej rzucająca SIę w
oczy musi oapuwiadać wszęikim
warunkom tak esegancji jak i Gobo-
ru gatunku.

Wszysikie te walory posiakają
ikąpeiusze znanej w  Wiimie tirmy
L. lvieszkowski |(Mick.ewiczą 1j.
napeiusz tej iirmy jest zawsze ele-
gali, mouny 1 wwaiy. uwarancją
tego jest iakit, Że są one wyrobu
znanjca ogoinie iabryk jak Liugisel,
uoeppert id, Diatego też šijaio
pwecamy Dz. Uzyielnikom bliższe
<apoznanie się z tą piacowką han-
aiowĄ,

RÓŻNE.
—Z uznaniem witamy powstanie

pierwszej chrzescijauskiej piacówki
w Wiinie, Jak sią dowiadwemy w

aniu lo „bm, zostanie Otwariy nowy
skiep dodaików krawieckich i TeSz-
te« pod irmą „Guntiaer i Czarniec-
ka' przy ui. Św. Jańskiej ii. Jęst
to pierwsza tego rodzaju placówka
w Wiinie, przeto polecamy) ją uwa-
aze naszym Paniom i P.P. Kraąw=
com. Hasiem nowej firmy jest: „Du-
zy obrót — mały zysk i solidne za-
iatwianie klienteli.

Szczęść boże nowej chrześcijań-
skiej piacówce.
— uo odebrania przedmioty po-

zostawione w Urzędzie Focztowym.
'w Urzęazie Pocziow ym Wiino I, roz
targnieni Klienci pozostawiają laski,
parasoie, kapelusze i t .p.

Znaiezione przedmiocy skierowa*
no do wyl-ziaiu siedczego, gdzie są
do odebrania. (h). :

АКоОМКА POLICYJNA,
— Zatrzymanie rabusiów, Policja aresz=

towała Gintowta i Siankiewicza (Subocz),
pod zarzutem dokonana napadu rabunko-

wego na inkasentkę. Obu napastników prze

kazano do dyspozycji wiadz śledczych. (h)

— B. czionek zbójeckiej bandy „Złote

go sztandaru* żyd Abram Wiikin, po od-
siedzeniu kary na Łukiszkach począł upra*

wiać przemytnictwo tytoniu i kamyczków

do zapalniczek.

Wczoraj ujęto żyda & przemytem z
Litwy. (b) 8

— świętokradztwo w kościele św.

Teresy. W kościele św. Teresy zostałą u-
jęta złodziejka Szabrowska w chwili wy*

noszena kilkudziesięciu świec z lichtarza z

kościoła. (b)

WYPADKI
— Samobójstwo żebraczki. Na podjeź-

dzie dworca kolejowego w Wilnie 35-letni
Nadzieja Zabożna, bezdomna, usiłowała

popeinić samobójstwo przez wypicie esen=
cji octowej. Pogotowie ratunkowe odwięzło
desperatkę do szpitala miejscowego.

— Harakiri robotnika. 24 letni robot-
nik hutniczy, Edward Czapski (Wierzbo-
wa 20), z zamiarem odebrania sobie życia

wbił dwuktrotnie w piersi i brzuch długi
nóż.

Desperata w stanie beznadziejnym
skierowało pogotowie ratunkowe do szpi-
tala św. Jakuba, (h)

Zatrzymanie oszusta
podającego się

za sierżanta K.0.P.*
Policja śledcza zatrzymała nie-

jakiego Andrzeja Kuciowa, bez sta-
łego miejsca zamieszkania, pod za-
rzutem licznych nadużyć i oszustw.
Kuciow, przy pomocy sialszowanych
dokumentów na nazwisko Jana Bo-
chenka, sierżanta KOP w 15 fir-
mach wileńskich pobrał na ordery $
wilksle futra, meble, ubrania, ga-
lanterję itp. wartości ponad 2000 zł.

Oszusta osadzono w więzieniu
mna Łukiszkach. (h)

Nowa fabryka tektury
W drugiej połowie b. m. ma po

wstać w Michaliszkach nowa fabrye
ka tektury p. n. „Olszowo“. Fabry+  =za ga senis ci

ożycami. Sumy skradzion i
ni ' nie ustalono, di czo 15-8.

ka is ma przeszło 30 robotai<
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Zegary, zegarki, budziki,
] GWARANT. PIERWSZORZ. FIRM
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L jl „Najlepsze kupisz” — tej rady użycza

© I 9 innym — kto kupił

Stacyj radiowych rozsianych nych obwodach krótkofalo- Mickiewicza 4

po świecie jest wiele. Każ- wych zapewnia czysty i sil- u w. JUREWICZ w Wilnie

da nadaje interesujące au- ny odbiór tych stacyj. (Б Akis DE e

dyciė: о . Takim odbiornikiem jest
Tylko odbiornik o małostrat- Philips Super 695.
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Wiobec powtarzających się wypadków falsyfikowania

  

  
 

 

 

 

 

 

 

» ` ESS `
Žaaa EEEE) mleka butelkowego naszej firmy szczególnie wyższych gatun-

ków, ostrzegamy Sz. Odbiorców by nie nabywali mleka z

EE SA | EE | uszkodzonym opakowaniem oraz prosimy zwracać baczną

ER EE LŽES ZB 2 uwagę na dzień i datę rozlewu umieszczone na etykiecie. Za

EBSzwyEA =ESA nabyte mleko z uszkodzonym opakowaniem nie przyjmujemy

|
» EE 6Н EB ! na siebie žadnej odpowiedzialnošci. W celu zabezpieczenia się

|
| a 1 EB EE Ea ER i od falsyfikowania naszego mleka w najbliższej przyszłości |

|
EEE EBRZEP) zm ! sprowadzimy kapslowanie: mechaniczne kapslami metalowemi

BEE ER На —. EM | z nadrukiem firmowym.

— m | = — — 15 Zrzeszenie Producentów Nabiału

CF FCE ЕН ' Spółdzielnia z odp. udziałami

== ЧЕБ ЕЕЕ ЧЕБ ЕЕЕ j Wilno, Podgórna 7.

k---] + z
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‹ $ Ceny normaine. Pierwszy i jedyny Niżej podpisany Aleksander Brzozow-

.
3 HELIO | film wielkiego mištrza tonów ski, wyznania rzymsko-katolickiego, miesz-

zwa
kając w Rosji ożeniłem się z AnnąKajo

 

052020 tUli0 dzić Pocz. o 2eej
a wyznania prawosławnego i ślub z nią

 OETGPRROLECCI
wzięłem dnia 30 października 1916 roku w

3
Ignacy ; :

cerkwi prawosławnej św. Jerzego w Staro-

.

Pietrowsku  gubernii  Ekaterynostawskiej.

'W Monu- ® a 46 am: di ses” | piss Gi

i
mental- | t K

ymsko-Katolicki, matkę naszą i całe

| Bo: „Sonata Księżycowa
Początek o godz. 12-ej

społeczeństwo wyznania rzymsko-katolic-

kiego. Uznając moją wińę, tem oświadcze-

EIDOS
LNM: niem przepraszam publicznie Kościół Rzym-

;"sko-Katolicki i społeczeństwo rzymsko-ka-

"JUTRO PREMIERA m : - о я

poem CGJING:Poświęcenie *" „unis Kavi
: :мAžė g A Bohater-kie, peine niebezpieczeūstw zmagania dobroczyńców ludzkości]: czeniu. nm. wmn — ст CEA

: й dla szczęściaświatawgenialnej realizacji mistrza - reżysera W. VAN DYKEa dzieć się: Bakszta 14 organizatorwśrednim
wieku samotny..23 la-

Ё > W rol. 5 i FS)

gda к 9{? Roberi Taylor i Barbara stanwyck Iaasaisiosea GE ta praktyki w dužych

; Nadprogram: Atrakcje i aktualja
ierwszorzędnych ma

A
6 i DZIERŽAWY Šias szkoła rolni-

‚ : Od poniedziałku . NOWO (I : $оеооевеоввввовевовой С2, ОБелпапу Z leśni:

15 ara rb. W TEATRZE “ нра Se ED K ie
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Maria Nochowiczówna primadonna operetki Warszawskiej i Poznańskiej, Tadeusz! koło 4 tys. mdody. Oferty do Adm.  

  

  

 

 

Pilarski Komikscen warszawskich, Gena i Jerzy Sławowie Duet taneczny, Lili Ro- wydzierżawienia Piw- i,” d
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| Film najgłębszych wzruszeń Zakład optyczny dom drew. osobaiak[8 sa o: 3 : Aaa

i
> amen [BIURO MIERNICZY -—°
jowych mieszkaniaca, „UNIWERSAL*” TECHNIK.

kapialals ias Mickiewicza 4 — 4,|mlody, poszukuje pra-
SA EIA A "telefon 22-11, poleca cy w zakresie mier--

mir. kw, Ogród 0- mieszkania i pokoje nictwa. Postawy Po-- [WŁADCA MILIONÓWHĘ

  

| W rolach naczelnych:a niezrównany [JACK HOLT i piękna F AY

ь ŻA ze я WRA bohaterka filmu KING-KONG żę
:

| ЕЕ imi ) i Jalid w. Ra Rd: aawkiowaiejizgch tocka e 24 W.

|
| zony Bańkowski. :

| Wkrótce Wielki epos religijny Iwattkiewica Mickiewicza. „Сеая NEA RR EEE
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| : į Miekiowioza: 46—9od : MIESZKANIE NAUCZYCIELKI,

| i - = Wileńska 25, tel.16-84 godz. 3— pop. . pokojowe z kuch= | korepetytorki, wycho

i kensie baokle sto: nią i „wygodami do; wawczynie, bony &

. | Zadie dt* Z POWODU įnašas przy ulicy; wszelkiego rodzaju
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Ks. Kardynała AUGUSTA HLONDA Prymasa Polski | kulistów. Poleca naj- R SS POKÓJ dasz Pracy, Рогвай-
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Nasiona a sporządzisz przy pomocyzaprawy = т ||

| gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze | TEA zIk Flakon r ans S -aiikiiża, PRZY | A

ist od 1860r. W. WELER «a 107 poż A PRSLT REY EMONOIDACH |

Wiino, Sadowa 8 ` z КИ

Róże | Dal M. ŻE Władysława Irubiłły |] | ASY oz.
a je в Jfd 0 WILNO, LUDWISARSKA 12, . AZX: ej E м. ОО МЫ1А 101

Cenniki wysylamy bezplatnie. Ti 8 оар (róg Tatarskiej), + GĄSECKIEGO- ul. Ś-to Jańska 6

Wilno, ul. Mickiewicza 24. Tamże wody kolońskie na wagę. 2 LO IE US | tel, 22-35.
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' ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesi‘ : ы 5 8 ы ęcznie, £ odnosreniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7

= ła wiersz milimetr. przed tekstem iw tekście (5 łam.) 40 śr. Komunikaty zł. 1-— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) > gr. waląc dzie Si pe mą=

ałowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty ra wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i-tabelaryczne o 25% drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja  zastrzej š

(sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje rastrzeżeń miejsca. | S >
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