
 

Prenumerata

WILENKI
Redakcja i Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12- 44,
Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 I od 20 do 24,

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.

DZIENNI

 

 

- tejszych

GŁOS WILEŃSKI
Rok XXI.
 

Ofensywa pod Madrytemtrwa
OSTRZEŻENIE PRZED ATAKIEM |

LOTNCZYM. |
SIGUENZA, 15.3. Lotnicy pow-|

stańczy ikorzystając
się warunków atmosterycznych zrzu|
cili na miasto Guadalajara prokla-|
macje, nawołujące ludność cywilną|
ido-opuszczenia miasta przed mają- |
cym wikrėtce nastąpić atakiem lot- |
niczym. |

z polepszenia | wodowało

  
Konto P. K. O. Nr. 700.266.

Wilno, Wtorek 16 marca 1937 r.

suwanie się naprzód zmotoryzowa-
naych kolumn powstańczych wzdłuż
dróg do Aragonu i Guadalajary, spo-

możliwość - uderzenia
wojsk rządowych z flanki na te
dwie kolumny. Chcąc uniknąć tej e-
wentualności, dowództwo powstań-
cze przeprowadziło w dniu wczoraj-
szym operację, w. wyniku której zdo
byto miejscowości Utande, Padilla

| de Ilita, Čarrasoora, Muduesco i Pa-
OPERACJA ZABEZPIECZAJĄCA |

ATAK CZERWONYCH
SALAMANKA. 15,3. Stałe po-

 

Sensacyjne pogłoski
„Polonia“ donosi z Berlina: W tu-|

kołach dziennikarskichi
dyplomatycznych mówią, że otrzy-
mano tu z Warszawy potwierdzenie
wiadomości francuskich, jakoby ba-
wiącyina kuracji min. Beck nie wró-
ci już na swoje stanowisko. Minist-
rem spraw zagranicznych wedłiug
tych iniormacyj byłby obecny amba
sallor R, P. w Berlinie Lipski.

Dymisja min. Becka?

bacio de Ibarra.
Wojska rządowe przeprowadziły

zacięty| atak na wzgórze Perdix, na
|WOZECEEGORAJ RORA"KKD

w Paryżu i Berlinie
W. dyplomatycznych kołach są-

dzą, że chodzi tu o danie wyrazu na-
pięcia stosuników pomiędzy  Berli-
nem a Warszawą, które wystąpiło
już podiczas wizyty Goeringa w Pol-
sce. Przez Paryż dowiadują się tu
ponadto, że marszałek Śmigły-Rydz
wyraźnie życzył sobie, aby minister
Beck nie był obecny w Warszawie
podczas wizyty Goeringa w. Polsce.

Przed.zamknięciem sesji
: parlameńtarnych

(Teleionem wd własnegokorespondenta).

WARSZAWA 15.3. Sesja paria-

mentarna dobiega końca. Przypusz-

czalnie odbędą się jeszcze 3 posie-

dzenia Sejmu i 2 Senatu. Ostatnie:
posiedzenie Sejmu ma być wyzna-

czone na wtorek 23 marca rb. a w,

środę 24 bmi, ukaże się prawdopo-,

dobnie zarządzenie Prezydenta R. P.

zamykające sesję sejmową. |

Najważniejszą ustawą, jaka w

Konwersja pożyczek zagranicznych
WARSZAWA 15.3. Na posiedze-|

Sejmu w din. 16 bm. tj. we wtorek,
rozpatrywany będzie projekt  usta-
wy o konwersji pożyczek państwo-
wych, wypuszczonych w walutach
obcych.

 

Artykuł pierwszy projektu gło- | wewnętrznej pożyczki. naństwowej

si, że:
Obligacje pożyczek  państwo-

wych 'wypuszczonych 'w walutach
obcyłch, będą na żądanie posiadaczy
skonwertowane na obligacje pań-
stwowej pożyczki wewnętrznej,

Pożyczki, jakie będą objęte kon-
wersją i zamianą, termin rozpoczę-
cia i czas trwania konwersji i za-

=liuks

     #

tym ostatnim tygodniu będzie u-

 

„zachod od Madrytu. Atak ten, z
wielkimi dla nieprzyjaciela stratami|
odparto. i

dochodzący do 12 st. spadek tempe-|
ratury zahamował w pewnym stup- |
niu postępy wojsk powstańczych.
ANARCHIŚCI PRAGNĄ OBALIĆ|

i CABALLERO.
LONDYN. 15:3. „Daily Mail“ do-

nosi z Paryża;że ambasada hiszpań-
ska oficjalne potwierdziła wyjazd
ambasadora Araquistain'a do Walen
cji, Albmasador opuścił Paryż w poś-
piechiu. „Daily Mail“ twierdzi, że ten
nagły jego odjazd związany jest z o-
czekiwanym лу Wałełncji kryzysem
rządowym, Według „Daiły Mail" a-
narchiści hiszpańscy pragną. obalić
Caballero i powołać na jego miejsce
obecnego ministra sprawieldliwości
Garcia Olivera, a Moskwa, dla któ-
rej Caballero nie jest dostatecznym
narzędziem, pragnie rzelkkomo zastą-
pić go przez socjalistę hiszpańskie-
go Negrin'a. ;

CZY OBAWA BUNTU?
LONDYN. 15.3. Z Barcelony do-

noszą, że rząd kataloński postanowił
wezwać wszystkich członków stra-
dy, należących do rezerwy, którzy
posiadują karabiny, do zwrotu broni
w ciągu 48 godzin.
ŻYD - ADWOKAT PRZEMYCAJĄ-

CY BROŃ DO HISZPANII
RZYM, 15.3. Agencja Stefani do- 

 

 

EDadamo uk a
MUSSOLINI W LIBII į

cuwalona, jest wniesiona dziś przez nosi z Zurychu o aresztowaniu adwo

rząd do Sejmu ustawa o konwersji kata Rosenbluma, oskarżonego o nie

pożyczek dolarowych. | legalny handel bronią, która była
Ustawa 0. ustroju adwokatury| eksportowana do Hiszpanii.

prawdopodobnie będzie musiała za-| NAN SKARBKA dai

czekać do sesji nadzwyczajnej, któ- ny wysłannik Haavsa donosi, že na

ra wediug ogólnie panującego prze- odcinku Jarama wojska powstańcze

konania będzie zwołana w połowie spotkały się z zaciekłym oporem
maja. | świeżo przybyłych dddziałów  rzą-

| dowych, które parokrotnie przecho-
| dziły do kontrataku. Pomimo wpro-
(wadzenia do akcji wszystkich re-
zerw, oddziały rządowe nie zdołały
powstrzymać naporu powstańców,

posiadaczom  obligacyj poszczegól- | którzy posunęli się naprzód o 4 km.

nych pożyczek ustali minister skar-| Obecnie już Alcala de Hanares
bu w drodze rozporządzenia. |znajduje się zaledwie o 20 km od

a wojskomWiysokość  emisji 4 i pół proc. Pozycyj powstańczych,
o = a> rząjdowym trudno będzie znaleźć

miany oraz warunki, na jakich kon-|
wersja i zamiana będą zaofiarowane

1937 r. ustali minister skarbu. В й P
Spłata 4 i pół proc. wewnętrznej Wstańców wizgórza Batarron daje

yożyczki państwowej 1937 r. nastąpi, im jeszcze jeden punkt dominujący
najpóźniej w ciągu 25 lat od daty nad drogą do Walencji.

jej wyjpuszczenia przez częściowe| ć :
umarzanie dwa razy do roku w

* MIGRENO-NERVOSIN"

drodze losowania obligacyj lub ich|

: jez 0 "= |

GUTEK

skupu z wolnej ręki.

ZASTOSOWANIE|

  

 

  

  
        

|jakiś punkt oporu. Zajęcie! przez po-

Nr"
 

Zawieszenie Oykładów na Ualoersytecie
- J. P. i na Politechnice w.warszawie

(Telefonem od własnego korespondenta).

|. WARSZAWA 153. Na Uniwer-/

Duże opady śnieżne i znaczny, sytecie J. P. i na Politechnice w czterech ciężej. Dwóch żydów u-
Warszawie wybuchły zajścia z ży-

dami, które przybrały duże roz-

czelniach zostało pobitych, z nich

mieszczono w szpitalu.

Obaj rektorzy zawiesili wykłady
miary. Kilkunastu żydów na obuu-| aż do odwoałnia.

Zwycięstwo młodz. norodowej w Krakowie
Narodowcy opanowali
KRAKÓW 15.3.

rajszym odbyły się tu wybory do
Bratniej Pomocy st. U. J, Organiza-
cja ta od r. 1918 była domeną wpły-
wów sanacji i lewicy. Obecnie naro-
dowcy zdobyli 907 głosów i 20 man-

Bratnią Pomoc U. J.
W dniu wczo- | datów w zarządzie a zblokowani le-

wicowcy i sanatorzy 612 głosów i
13 mandatów. W ten sposób ostatni
z „Bratniaków* w Polsce nienale-
żący dotąd do narodowców, został
zdobyty. Л

Zaycięstoo młodzieży narodowej
Narodowcy uzyskali większość w Kole . „

Prawników St. U. $. B. ma“
W dniu wczorajszym SNU, się

wybory w Kole Prawników ©.S.B.
Wybory te wykazały znaczną prze-
wagę młodzieży narodowej. Kolo
prawników dotąd było niezdobytą
twierdzą sanacji i lewicy. Był okres
gdy usiłowano zeń zrobić reprezen-
tację ogólną młodzieży akademic-
kiej, jako przeciwwagę @а орапо-
wanego przez narodowców „Brat-
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niaka*, Niemal wszystkie akcje an-
„| tynarodowe rodziiy się w Kole
Prawników, a nawet jesienny atak
„220% na uczęstników blokady tam
został zorganizowany.

Młodzież narodowa stopniowo
powiększała swój stan posiadania'
zyskując w r. 1955 — 4 mandaty na
10 sanacyjnych i w r. 1936 r. 5 man-
datów na 9 sanacyjno-lewicowych.

Bieżący rok przyniósł zwycię-
stwo.

We wczorajszych wyborach gło-
sowaio 333 па 443 uprawnionych.
1 gios unieważniono.

NA LISTĘ NARODOWĄ PA-
ВЕО 177 GŁOSÓW — na lewicowo-
sanacyjną 155. Rozdział mandatów
przedstawia się następująco.
W zarządzie narodowcy 7 man-

datów — lewica 7, w komisji rewi-
zyjnej narodowcy 2 mandaty — le-
wica — 1, w sądzie koleżeńskim
narodowcy 3 mandaty — blok lewi-
cowo-sanacyjny — 2.

W. ten sposób wybory obecne
przyniosiy większość głosów — паго-
dowcom i wzrost liczby manda- tów o 2.

„Bziwne. metody walki 1.2.4.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 15.3. W, Sądzie
Okręgowym w Warszawie odbywały

się dziś Idwie interesujące sprawy.

Na ławie oskarżonych zasiadł pre-

zes ZZZ — Jędrzej Moraczewski,

W/ pierwszej sprawie był on o-|

 

prokuratorem Klasse w Lidzie wi-
dzieć w jego ręku nieostemplowaną

zapalniczkę.

Tłem drugiej sprawy był artykuł

Jędrzeja Moraczewskiego umiesz-

czony we „Froncie Robotniczym”.

 
Mussolini wsiada na pokiad krązow nika „kola”, by udać się do Atryki,

|
| Kronika telegraficzna

GRYPA.PRZEZIĘBIENIE
SOLE GŁOWY,ZĘBOWitp

 

   

** Dnia 15 bm, J. E, ks, kardynał Hlond
przyjął prezesa Związku Sokołów płk. Ar-

| ciszewskiego, który przedstawił program

| tegorocznego zlotu sokolstwa.

' ** Nad Atlantykiem szaleje niezwykle
| gwałtowna burza. W Rocke fort fale znisz-
| dzyły urządzenia portowe.

|| ** W Detroit (U.S.B.) wybuchł strajk
| pracowników firmy samochodowej Chrysler.
| Do strajku przystąpiło 20 tys. robotników.

{ ** Z Niemiec wysiedlono  przedstawi-

| ciela żydowskiej agencji prasowej z New

| Jorku.
| ** Tajfun szalejący u wybrzeży Japonii

zatopił 450 łodzi poszukiwaczy pereł.
** W Niemczech zlikwidowana wy-

'rator Klasse posiada nawet dział zagraniczny narodowo- socjalistycz-

nego biura prasowego. 

skarżony o oszczerstwo, rzucone na | W, artykule tym poddał autor kry-

wiceprokuratora Sądu Okręgowego tyce urzędowe postępowanie wice-

w Wilnie Odo Klasse. Mianowicie prokuratora Klasse w związku ze

oskarżony przesłał do ministerstwa| strajkami w hucie Niemen i w fa-

Sprawiedliwości "pismo, w którym | bryce „Ardal* w Lidzie, Artykuł
zarzucił, że wiceprokurator Klasse| ten został skonfiskowany,
posiada zapalniczkę  nieostemplo- Na dzisiejszej rozprawie. proku-

waną lkoloru niebieskiego. Na sku- rator wnosił o łączne rozpoznanie

tek tego pisma zostało wszczęte a obu spraw oraz o zarządzenie tajno-

chodzenie, które ustaliło, żel proku- | Ści rozprawy, motywując to tym, iż
dwie |nie można ujawniać treści skonii-

zapalniczki, obie jednak są ostemp-| skowanego artykułu.

lowane. Wobec tego wytoczono J.| Sąd do wniosków tych przychy-

Moraczewskiemu proces. > się i rozprawa odbyła się przy

Moraczewski powołuje się na drzwiach zamikniętych. Do rozprawy

swego współpracownika z Z. Z. Z. jednak nie doszło, gdyż obrona zgło-
— Bolesława Paprockiego, który| siła nowych świadków. Sprawa zo-

miał rzekomo podczas konferencji z| stała odroczona celem ich wez-
wania.
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Jak ;;to* sie robi
Płk.Koc przemawiał na zjeździe działaczów wiejskich O. Z. N.

W niedzielę w sali rady miejskiej

obradował ' zjazd, działaczów wiej-|

skich, którzy zgłosili akces do obozu

pik. Koca. Zjazd poprzedziło nabo-

żeństwo i złożenie hołdu w Belwe-
derze oraz wieńca przed grobem

Nieznanego Żołnierza.

Na prezydialnym miejscu w sali
rady miejskiej umieszczono obraz

Matki Boskiej Częstochowskiej, a

poniżej portret marsz. Piłsudskiego.

Ponad portretem umieszczono sen-

tencję: „Wsie dały początek mia-
stom, miasta dają obiitošė wsiom“.

© godz. 13 min. 15 wchodzi na

salę pik. Adam Koc. Wszyscy obec-

mi powstają z miejsc. Rozlegają się

ma sali okrzyki powtórzone wśród

oklasków „Niech nam żyje twórca

wielkiej idei Adam Koc”, „Wielka

idea, Iktėra ma moc i siłę, niech;

zyje - i 2 * <
Oprócz pilk. Koca uczestniczył w

zjeździe prezydent Starzyński. Obra
dom przewodniczył gen. Galica, któ
ry! wygłosił przemówienie, otwiera-
jąc zjazd. Przemawiał również płk.
Koc. :

STRESZCZENIE PRZEMOWIENIA.

Zjazd ma zapoczątkować dzieło
zorganizowania społeczeństwa wsi
w ramach O. Z. N.

Deklaracja mówi: „Społeczna
struktura Polski opiera się w swych

podstawach na szerokiej masie ro-

botników i włościan. Od losu tych
warstw, ich dobrobytu jako też: kul-

tury i poziomu obywatelskiego zale-
 

 

„ABC“ zamieszcza następujące

informacje, otrzymane od „wybitnej
osobistości politycznej, stojącej bli-

sko OZN*: .

Znaczenie polityczne deklaracji

płk, Koca należy ocenić przede

wszystkim z punktu widzenia kon-

solidacji obozu rządzącego, a więc

czy i w jakim stopniu doprowadziła

ona do tej konsolidacji? Dopiero po

usunięciu objawów dekompozycji w

sanacji, OZN może: rozwinąć akicję
w ki zdobycia szerszych
wpływów w społeczeństwie.

Niewątpliwie po deklaracji p. Ko-
ca rozwinął się proces konsolidacyj-

ny, co znalazło wyraz w tym, że sze-

 

NOWA RASA PSÓW

   

 
   
 Zademonstrowano ją nawystawie
psóww Berlinie. Jest to produkt ho-
dowli niemieckiej i nosi

„Horawart“.
nazwę szym zadaniem dla

a

reg organizacji, grup i grupek pod-
porządkowało się dyrektywom z ul.
matejki. .

Proces konsolidacji rozwinął się

znacznie szybciej, gdyby nie działa-
ły tu pewne hamuice wewnętrzne 4

zewnętrzne. .Wiewnętrznym hamul-

cem są różni mailkotenci, rekrutują-
cy się z pośród najstarszych roczni-
ków Piisuuczylków. Ci ludzie nie
mogą się pogodzić z myślą, iż nale-

ży w koncu 'wyrzec się Ikierowni-
ctwa Ubozem. Łajmują oni stanowi-
sko neutralne, ale wa rzeczy

nieprzychylne dla QZN.
Innego roazaju namulcem jest

kwestia obecnego rządu. Kząd ten

został powoiany do życia niemal

na rok przed ukazaniem się deikla-
racji w zgoda odmiennych warun-
kach politycznych, Fosiada on cha-
rakier wyraznie dualistyczny, to

znaczy posiada dwie grupy mi-
nistrów. 
nowy .rząja, związany organicznie Z

nową koncepcją oDOZU. Deklaracja

byiaby wywaria znacznie większe

wrażenie, gdyloy równocześnie po-
woiano rząd o wyraźnym, jednoli-
tym obliczu.

Nie należy jednak lekceważyć
zmiany, dokonanej na stanowisku
wicemimistra spraw wewnętrznych.
Rola p. Kaweckiego i jego wpiylwy
były ogromne. Nikt nie zrobi tyle
w ciągu ostatniego roku dia zbluże-
nia iewicy, szczególnie PFS do re-
żimu, jak p. Kawecki, Pozostanie p.
Kaweckiego stato się niemożiiwym
wobec kierunku politycznego UŁN.

Howoazenie ULN w nawiązywa
niu koniaktu z szerokimi sierami
społeczeńsiuwa zależeć będzie ciągie
od tego, ktoi jak wjiconywać bęazie
deklarację, Można z góry powie-

| dzieć, kto by.zie od kierownictwa
; | nowego obozu wyłkluczony.

1) otarsze roczniki Pitsudczyków,
Ż) działacze dawnego Bb,
3) naprawiacze i konserwatyści.

Z tego już widać, iż najtrudniej-

|
|

| sprawy personalne.
 

"Co zawiera nota niemiecka
®

'do A
LONDYN. 15,3. Na podstawie

źródeł irancuskiech niektóre dzien-
miki londyńskie, jak „Daily Tele-
grapi“ a przedewszystkiem „Times“
twierdzą, že ostatnia nota niemieic-
ka zawiera mniej lub więcej wyraź-
ne następujące sugestie: 1) pakt nie
agresji między Francją i Niemcami
gwarantowany przez Wielką Bryta-
nię i Włochy, 2) W. Brytania i Wko-
chyj wspólnie, nie zaś Liga Narodów,
mają decydować czy agresja miała

j miejsce, 3) neutralność Belgii zagwa
|rantowana ma być przez 4 mocar-
siwa, bez domagania się jakichikol-

| wiek gwarancji. od Belgii, 4) Belgia
zwolniona ma być z zobowiązań art

| 16 paktu Ligi, 5) trakiaty sojuszni-
| cze Francji mogą pozostać w motcy,
o ile Framcja zobowiąże się, że przyj

| dzie swoim sojusznikom z pomocą
, dopiero wtedy, kiedy W. Brytania i
' Wiochy wspólnie oświadczą, że za-
chdazi wypadek agresji.

Palestyna burzy się
JEROZOLIMA. 15.3. Dziś w

miejscowościach Yavn<el i Kefar Ha
horesz zostało zabitych 3 żydow-
skich robotników i 2 pasterzy. Wi ży
dowskich koloniach, w okolicy Ty-
beriady i Jaffy rzucono kilka bomb.

Przyjazd rumuńskiego
WARSZAWA. 15.3. Dn. 16 b.m.

przyjeżdża do Warszawy rumuński
minister oświaty dr. Konstantyn
Angelescu. a

Ministrowi Angelesou w podróży

, Władze brytyjskie wydały makaz a-
| resztowania sekretarza arabskiego
| komitetu narodowego w Safedzie.
| Do Tyberiady: postanowionowysłać
| posiłki wojskowe.

min.oświaty do Polski
|do Polski towarzyszą,  wicemarsza-
|łek izby poselskiej p. Jon Pillat, se-
|kretarz generalny ministerstwa 0-
| światy p. Kiritześć, senator dr. ЭКа

| piewskiiprof, dr. Marinescu.

Z chwilą ogłoszenia deklaracji
płk. Koca powinien być powoitany|

płk. Koca są

ży w ogromnym stopniu harmonijny
rozwój Folski i jej przyszłość”.
Cate społeczeństwo — mówił plik.

Koc — nie tylko musi to wiedzieć i
rozumieć, aie musimy jeszcze wy-
tworzyć takie metody, zbiorowej pra
cy i takie poczucie odpowieczial-
ności każdego z nas, aby rozpoczyr
nane przez mas dzieło 'wniosio do
życia narodu nowie: pierwiastki twór
czej energii i obudziło drzemiące w
nim siły.

*Jest nas w Polsce wielka, bardzo
liczna gromada ludzi, którzy rozu-
mieją potrzeby! wsi. Jest nas po wie-
lokroć więcej, niż zebranych w tej
sali. Nie było to możliwe zaprosić
wszystkich tak jak my czujących
dziaiaczy. wiejskich. —.

Nikt w obozie naszym nie rości
sobie prawa. do pierwszeństwa tyliko
dia siebie. Nikt tu nie stoi u ceiow-
nika i nie rejestruje czasu zgłoszenia
się, ale kady z nas widzi w innym
brata swego, jeśli jest to człowiek
równie idei oddany, równie gorąco
dla Polski czujący i który stanie ra-
zem z nami w jednym szeregu do
wspólnej; pracy.

Ogiaszam, że obóz nasz w mia-
stach uazyni wszystko, by przygoto-
wać miasta do przyjęcią i wchionię-
cia nadmiaru ludności z przeludnio-
nych wsi. Będziemy nad tym wspól-
nie pracować, by umożliwić ten od-
pływ ze wsi i zatrzymać proces zu-
bożenia rolnika przez coraz dalszę
rozjarabianie i talk jwż małych gospo
darsiw wiejskich. ;
Zdaję sobie dobrze sprawę z trud-

ności, które stoją przed nami.

ję to gorąco, że pokonamy we wspól
nym wysiłku wszystkie przeszkody,
a przyszłym pokoleniem  przekaże-
my drogę już mocno zbudowaną,

twardo ubitą i pewną,
Będziemy wszyscy bardzo ostroż-

ni w dobieraniu ludzi, którzy na po-
szczególnych terenach będą prowa-
dzić pracę. Muszą to być luzie jak
najiepsi, najlepiej do tego przygoto-
wani. Dobór ten wymaga przede
'wszysikim czasu. Pragnę abyśmy
wszyscy, od początku, rozumieli i
zważyli w swych sumieniach potrze-
bę karności organizacyjnej. W orga-
nizacji panować powinna od samego
począjku atmostera bfaterska wol-
na od jakichkolwiek intryg czy oso-
bistych ambicji. 5

EGIPT SAMODZIELNEM
PAŃSTWEM

 
Do Londynu przybył dr. Haiez Afili
Pasza, PE poseł niezależnego

giptu.
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Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku nowy numer

13 tygodnika literacko - artystycz-
nego „Prosto z mostu“, ktėry przył
nosi:. Na. czele numeru: artykuł Sta-
nisława Żejmisa „Inteligentom wstęp
wzroniony“, Anrzeja Mikulowskiego
„Tragedia emigracji“, ciąg dalszy
wspomnień b. Prezydenta St. Woj-
ciechowskiego „Na Emigracji" arty:
kuł polemiczny prof. K. Nistscha na
temat nowej ortogralii p. t. „Chore
protesty'“, K. S. Frycza „Dziwotwėr
Baroku' na marginesie książki Ne-
umanna
cji',E.A. Rheinhardta „Napoleon i
Eugenia" fragment mającej się uka-
zać książki, W. Turno „Egzegeza
Conrada" o książce prol. Ujejskie-
śo; poza tym numer zawiera Prze-
gląd prasy, na marginesie, recenzje,
<. dalszy dramatu W. Bąka p.t, „Ty-
beriusz', z prasy zagranicznej, telie-

fotomontaże i alktualia.

|i 
tony

0-,

świadczam, że wierzę głęboko i czu- pod przewodnictwem p. wojewody kiego Straży Foż,

  
„Krystyna królową Szwe-;

Wielki skandal wynikł w iwiu.
Gmach szkolny, który wzniesiony

kosztera około 28 tys. zł., zaczął

pękać i kruszyć się, grożąc runię-

ciem.
W związku z tym, postanowio-

no pociągnąć Ido odpowiedzialności

sądowej członików komitetu budowy
szkoły * oraz architekta

Połubeczki. Odbyło się
dniu 14 bm. zebranie członków S. N.
Reterat o komuniźmie wygtosił de-
legat Zarz. Olkręgowego.

w Riukszanach zebranie koła 5. N.
Referat wygłosił kol. A. Czerniaw-
ski z Wilna.

N. Wiiejka. W dniu 14 bm. od-
było się zebranie wilejskiego kota
Miroaniciwa Narodowego. +rzema-
wiał o sytualcji wewn.w Polsce de-
legat Zarz. Ukr. 5, N. Z. Uzermak.
4Łepranie zakonęzono tliymnem Muo-
dych. ;
kzepańce. Powstało tu koło S. N.

Na zeoransu organizacyjnym prze-
mawiań kol. Juszkowski z Wilna.

kkymuny. W osialnią niedzielę

Na zebraniu dciegat Łarz. Okr. wy-
śtosił reterat „U programia narodo-

wym . 
tu w]

Kukszany. Ostatnio odbyło się|

powsiaio (w Kykontacn koio 5. N.;

Część Komitetu budowy i architekta
pociągnięto do odpowiedzialności

za zbudowanie kruchego budynku szkolnego
, Budynek szkolny « zabezpieczono
| ogrodzeniem. Komisja, Iktora zba-
|dafa budynek uznaał, że posiada
jsłabe fundamenty i nadaje się tyfiko
|na rozbiórkę. Należy przypuszczać,
|iż podobnych szkół na kresach jest
| więcej, skoro najgłówniejsze roboty
|-oraz materiał dostarczają żydzi. (h)

Z ruchu narodowego
Polanki, Odbyło tu się zebranie

| człeników miejscowego koła S. N.
Zebranie wykazaio wzrost sił naro-

dowych w okolicy.

Kondraty. W. niedzielę ub. od-

bylo się м Kondratach zebranie

s, N. Frzemawiał koi. borowski z

Wilna.
Landwarów. Dn. 14 bm. w no-

wooiwartym lokalu S$. N. przy ul.

rwiudniowej odbyto się zeopranie

czionikow St. Nar. Rełerat o kwe-

stii zydowiikiej wygiosii deiegat

Łarz. Ukręgowego 5. N. L. kiernia-

MOWICZ,

rodbrodzie, W. niedzielę dn. 7

marca br. powstaio tu koto duon-

uuciwa Narodowego, do którego

przysiąpiio caty szereg osób.

hiena Panieńska, W niedzielę

| odbyto się tu zebranie S. N. spra-

| wy organizacyjne omówił kol. Jusz-

| kowski.

 
' Zebranie wojewódzkie straży pożarnych

_ W dniu 14-go b. m. odbyło się

Ludwika  Bociańskiego posiedzenie
Rady Wileńskiego Okręgu Wioje-
wódzkiego Straży Pożarnych przy
obecności przeastawicieli wszyst-
kich powiatów z terenu Wileń-
szczyzny.

W niedzielę, w nastrojowo iude-

| korowanej sali Śniadeckich U. S. B.

daabył się uroczysty wieczór Mi-
sterium _ Goigoty  zowganizowany

przez Collegium Leonardi da Vinci,

Mistarium zapocząlkowaio przemo-

| wienie 0 podniosłej treści p. proł.
|Panejki oraz modlitwa kolegiantów

u stóp krzyża.
Podniosiy mastrój spotęgowała

część koncertowa, utrzymana na

wysokim poziomie, a wyłkonana

przez chór „łtcho” pad dyrekcją p.

prot. Kaiimowskiego, przył uaziaie

pianisty p. prot K. Uaikowskiego

oraz Sclstów pp. prot. K. Swięcic-

 
Dnia 14 bm. odbyło się doroczne

walne zebranie Uddziaiu Wiiea-

skiego Folskiego I-wa Krajoznaw-

czego. Sprawozdanie z ogólnej dzia-

ialności l-wa ziożył doiychczasowy

prezes p. Wacław Gizbert-Studnic-

ki; zwrócił przy tym uwagę па bli-

ską wspóipracę wiieńskiego r.T. K.

ze związkiem Propagandy Tury-

styjki.
Polskie T-wo Krajoznawcze od

wielu lat zajmuje się wyłkiacami dia

młodzieży puzy wspólpracy z kie-

! rownikami kół krajoznawczych mło-

dzieży szkół średnich.
Po.skie I-wo Krajoznawcze pro-

wadzi kilka sekcyj, wysilki któryca

nie zawsze są uwieńczorepowodze-

niem, gdyż mieraz inicjatywa ze

strony sekicyj napotykała na opór,

czy bezczynność ze strony, cd któ-
rej oczekiwano pomocy.

Sekicja cmentarna zawiązana z ini-

cjatywy p. inż. Budkiewicza, pomi

mo poparcia, jakie miała od' osób

najbardziej zasiużonych w badaniu

cmentarzy wileńskich pp. Wacława

| Weiike, Lucjana Uziębły 1 prot.

Stanisława  Kościałkowskiego, nie

osiągnęła swego celu — opieki nad

„mentarzami.

Sekcja miłośników Trok nie zna-

iazła wśród obywateli trodkich Во-
cłatecznego poparcia, pomimo, że

JE. Hachan Szapszai bardzo ży”
|rzliwie był usposobionyj do wspól-

|pracy z Polskim T-wem Krajoznaw-
czym. : :

Sekcja podziemi nie ustawała w
swoich pracach badawczych i od-

kryta w. lochach *po*dominikańskich
drugą (kondygnację.

| Ze wszyistkich sekcyj Polskiego

|T-wa Krajoznawczego cieszyła się

| największą popularnością w Wilnie

i

 

Okręgu Wojewódz-
zostali wyorani:

Wiśniewski, L wicei-
li wice-

Do Zarządu

prezes — nacz.W
| prezes — M. Varaiianowicz,
|prezes — dyr, Januszewski, skarb-

mik — dyr. Biernacki, członek za-
|rządu — D. Struga, inspektor —

|Fianko, sekretarz — ins. Zytłko,

Wieczór Misterium Golgoty
w Salij Śniadeck.ch

; kiej, J. Mukowskiej, M. Zawadz-
|kiego i £. Komanowskiego.
,Siicznie wypadia dekiamacja p, Wil.
| Staszewskiego, artysty leatruMiej-
|skiego. Dobrze również dekiamował
| p. kodziewicz.
| Wireszcie orkiestra symioniczna
|P.P,W. pod dyrekcją p. K. Hermana
| wykonaia kilka utworów muzycz-
|nych,'a chór „łcho” zakończył uro-
,czysty wieczór raadosnem „Alieiuja”.

dNic aziwnego, że tak poważny'i
|piękny prograia Musterium zgroma*
|azi4 mnóstwo puwiicznoski. dala
smiadeckich i baucon były wypeźnio-

ne po brzegi.

Oulnę zebranie Tow. trojoznocczego
„w ме

sekcja miłośników Wilna, która dla
uczczenia pamięci proi. Ferdynanda
Kuszczyca dziś jest sekcją jego
imienia. la selkcja żest dalszym <ią-
giem zlikwłaowanego przed paru
iaty T-wa Miłośnikow Wilna.

Sekcja miłonśików Wilna czyn-
jie zajmowała się obroną piękności
krajobrazu i jej interwencja w spra-
wie powstrzymanych regulacji Wi-
ienki w Fuszkarni i w sprawie de-
wasiacji lasu w kolonii  Kolejowej
nie byia bezowocna. Sekcja mutośni-
ków Wilna jest zarazem selkcją mi-
tośników Wileńszczyzny.
W związku z rozwojem ruchu

turystycznego Polskie I-wo Krajo-
znawcze wspólnie ze Związkiem
Fropagandy  Lurystyki zorgan.zo-
wafo ikonkurs na pamiąlki z W:lna.
Sekcja wydawnicza wydała prze-

wodnik  Klosa przy wspóipracy
konserwatorów Lorentza i Piwoc-
kiego, proiesorów _ Kościałkow:ikie-
go, Błutnaka i Morelowskiego, dr.
Urdy i pp. Wejtki i Rosiaka.

Po sprawozdaniu komisi rewi-
zyjnej 1 przeprowadzenia dyskusji
nad całokształtem dziaiainošci Pol-
skiego T-wa Krajoznawczego Odliz.
w Wilnie uchwalono wyrazić uzna-
nie zarządowi za owocną pracę i

energię.
Do zarządu zostali wykrani: pre-

zesem p. Wacław Gizbert-Studnic-
ki, i członkowie: pp. Domaniewska,
dyr. Żapaśnik, mgr. Rosiak, dr.
Urda, 'koasui Świerzbiński, sędzia
Dąbrowski, mgr.  Starościak, p.
Wiubortówna i konserwator dr. Pi-
wocki.

ANSIEAS UISSSEDOZWZZ RAKZATO EDZTDY

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM STRONNICTWA NARODOWEGO,



POLITYKA
1 W0OJSKO

Wyjašniamy przede wszystkim na-
główek — nie zamierzamy rozpatry-
wać zagadnienia, czy armia ma się
zajmować polityką, czy też nie.
Chodzi nam w tej chwili o co inne-
go — o stosunek armii do polityki

narodu, o to, czy polityka ma być
narzędziem armii, czy też armia ma

być narzędziem polityki?

Właściwa odpowiedź na to pytanie
wydaje się nam potrzebna w chwili,

gdy w różnych krajach Europy pada
hasło, że najważniejszą sprawą w ży-

Ciu narodu jest obrona teryto-

rlum i niezależności

państwa.Hasło to nie odpowiada rze-
czywistości życia narodów i jest nie-

dostateczne, . bo zwęża zarówno za-

dania i przeznaczenie armii, jak zada-

mia i przeznaczenie polityki narodo-

Już sama logika wskazuje na to, że
wadaniem najważniejszym narodu jest

służenie Bogu, jak mówią jedni, wy-
pełnianieswejmisji dziejowej, — jak
mówią inni, zapewnienie korzystania

mu z największych dóbr moralnych i
materialnych,. jak powiadają jeszcze

inni. :

Tak, czy inaczej, ma naród za naj-
ważniejsze zadanie żyć i rozwijać się

wszechstronnie. Działanie, które do

wypełnienia tego zadania prowadzi,

nazywamy polityką. Najwyższym

tedy przeznaczeniem narodu w za-

kresie jego życia ziemskiego, jest
prowadzenie odpowie-
dniej polityki, bo ona jest re-
gulatorem i czynnikiem koordynują-

cym wszystkie dziedziny życia zbio-

roweśo. Zgodnie z tym, na pierw-

szym miejscu stawiała i stawia histo-
ria tych ludzi, którzy narodowi wska-

zywali jego przeznaczenie dziejowe i

byli w wypełnianiu tego przeznacze-
nia jego kierownikami, ;

Różne środki i narzędzia posiada-
łyi posiadają narody dla wypełniania
swej misji dziejowej. Wśród nich na
pierwszym miejscu postawić trzeba
aiłę zbrojną, ona bowiem jest
zawsze tym ostatnim argumentem,

który decyduje o istnieniu i rozwoju
narodu, w niej przejawiają się naj-

wyższe cnoty ludzkie — poświęcenie

i ofiara własnego życia na rzecz zbio-
rowości.

„Stawiając tak wysoko i tak ceniąc
siłę zbrojną narodu, nie możemy je-

dnak zgodnie z logiką i doświadcze-
‚ miem wieków — postawić jej w hie-

rarchii życia ponad polityką, Jest ona
tylko narzędziem polityki, oczywiście
polityki pojętej w istotnym znaczeniu
tego słowa, polityki, jako najwyższej
czynności w życiu narodu i państwa.

Polityka zaś — i tu dochodzimy do
łego punktu, który uważamy za bar-
dzo ważny i istotny — nie polega li
tylko na obronie interesów naro-

du, ma ona i mieć musi charakter po-
zytywny, być czynna, posiadać ini-

cjatywę, mieć charakter zdo-

bywczyizaczepny, śdy jest to
do wypełnienia misji dziejowej naro-
du potrzebne. Wystarczy przypo-
mnieć sobie największe zdarzenia

historyczne, zdarzenia o których
mówią kronikarze i dziejopisarze, by
się przekonać o prawdzie powyższe-
go twierdzenia; ot choćby dzieje

Rzymu starożytnego. Legiony rzym-
skie służyły polityce Rzymu, miały
zadania zdobywcze, a nie obronne.

Dopiero gdy Rzym szedł ku rozkła-
dowi iupadkowi, zajęły inne stanowi-
sko w jego życiu — były źródłem
władzy i siłą broniącą stanu posiada-
nia słabnącego państwa.
Mamy pełne zrozumienie dla

przedstawicieli polityki polskiej na
zewnątrz, gdy mówią o potrzebie po-
koju i pokojowości, bo w obecnej
chwili państwo polskie potrzebuje
pokoju i jest czynnikiem pokoju;

, zresztą tak nakazuje współczesny о-

byczaj polityczny i tego wymaga
współczesny język polityczny.
"Lecz nie można przeszkodzić ly-

-* dziom myślącym o przyszłości i chcą-
cym o miej rozmawiać z rodakami;  

ZMIANA PODZIAŁU.
Sejm nie załatwił jeszczę Ostatecz-

nie ustanowienia nowych granic woje
wództwa Pomorskiego o zwiększonym
obszarze, a już ukazuje się inny pro-
jekt tej samej kategorii: kongres rad
załogowych przemysłu górniczego, о-
pierając się na podobnym gospodar-
czo charakterze zagłębi węglowych
śląskiego, krakowskiego i dąbrowskie
go uchwala dążyć do zjednoczenia
tych obszarów w jednym wojewódz -
twie ze stolicą w Katowicach. Zmia-
ny te, zarówno pomorska, jak i ta o-
statnia wychodzą swym znaczeniem
niewątpliwie poza zwykłą, czysto for
malną korektę granic administracyj -
nych.

W pierwszym wypadku wojewódz-
two warszawskie odstępuje aż cztery
powiaty (n'eszawski, włocławski. lip
1owski i rypiński) pomorskiemu. Gest
ten powinien być dobrze przyjęty
przez tych, a jest ich w Polsce nie ma
ło, którzy narzekają na zbytnią za-
chłanność Warszawy, na centraliza-
cję, przeprowadzana ponad istotne po
trzeby państwa. Narzekania te są
częściowo słuszne i po początkowym,
naturalnym zresztą i koniecznym о-
kresie centralizecii może inż czas był
by przystącić do równomiernego roz
działu funkcji na całe terytorium pań
stwa, co przyczyniłoby się do wzmoc-
nienia i wzrostu niejednego z więk-
szych ośrodków prowincjonalnych.
Nasuwa się tu odrazu na myśl Lwów,
mający warunki do ulokowania nie je
dnej instytucji państwowej, a dotych
czas raczej z ich ogałacany ku szko-
dzie miasta i polskości. Niechby obec-
ny krok Warszawy stał się dobrą
wróżbą!

W dyskusji sejmowej nad zmianą
granic województwa pomorskiego u-
słyszeliśmy entuzjastyczny głos, sła-
wiący to, jako ostateczne obalenie za
borczych słupów śranicznych. Jest to
może sąd, jak to mówią, zbyt „poje-
dyńczy”, i nie wywołujący zastrzeżeń
tylko w tym wypadku, gdyby słupy

 

 

te dzieliły na części jednolite daw-
niej, historyczne prowincje Polski. O-
becny projekt łączy wprawdzie w je-
dnych granicach administracyjnych
prawie całe Kujawy, ale jednocześnie
oddziela je od Mazowsza, z którym
od wieków łączyło je wiele nici. Sta-
re to cczywiście dzieje, w których
wspólnota dynastyczna i rozsiedlenie
wspólnych rodów możnowładczych od
grywały pierwszorzędną rolę w okre-
ślaniu charakteru danej ziemi, ale nie
zostały pewno bez wpływu i na dziś
i kin wie, czy nie odbiją się na współ-
życiu. Historia potrafi dać znać o so-
bie i po przez stulecia.
Na razie mamy protesty rozmaitych

korporacji z powiatów, odłączanych
od województwa warszawskiego, opar
te tylko na różnicach gospodarczo-fi-
skalnych, mamy nadzieję przemijaią-
cych. I tu zwolennik historii anegdo-
tycznej mógłby łacno przypomnieć
fakt, ża w czasach zaborczych właś -
nie te wzgledy gospodarczo-fiskalne
wywołvwały swoiste ciążenie ku so-
bie tych obszarów po przez kordony.
Z młody+h lat przypominam sobie, że
jedno z przedmieść Włocławka całko
wicie, a drugie w znacznej części ży-
ło z tego, iż ich mieszkańcy „chodzili
do Prus', jak się wówczas mówiło,
czyli inymi słowy, trudnili się zawo-
dowe przemytem. Przemycano prze -
dewszys*kiem spirytus, produkt znaj-
duiący łatwy zbyt i dający dobry za-
robek, ale istniała również organiza-
cja przemytu galanterii na wielką
skalę i to tak sprawna, że kupowało
się w Toruniu rozmaite rzeczy (mate-
riały śedv akne np.] i nłaciło w skle -
pie już z dostawą do Włocławka kon-
trabandą. *

Przechodząc od tej żartobliwej hi-
storii do rzeczy poważnych chcieli-
byśmy wyrazić nadzieję, żeby ta ad-
ministracyjna zmiana stała się ułat-
wieniem w pochodzie dobrej kultury
gospodarczej i rządzenia z zachodu
na wschód ziem naszych. Mielibyśmy
coprawda silniejszą w to wiarę, gdy-  

by istniał już u nas i działał samorząd
wojewódzki, w którego instytucjach
mógłby się najlepiej i najsilniej odbić
wpływ i promieniowanie metodza -
chodnich. Przy braku takiego samorzą
du nadzieja ta może nie ziści się tak
szybko, jak byśmy pragnęli, ale w każ
dym razie jedność administracyjna uła
twi pewno i pobudzi proces, który roz
począł się już od pewnego czasu, mia
nowicie marsz mieszczaństwa polskie
go z dzielnic zacliodnich na wschód,
o którego wadze pisaliśmy niejedno-
krotnie i który jest dziś należycie do
ceniany przez opinię w całej Polsce.

Istnieje jednak też i odwrotna stro
na medalu: województwo pomorskie
znajdzie się wobec problemu, którego
ludność tamtejsza nie zna od paru po
koleń, mianowicie otrzyma szereg
miast z wielkim procentem ludności
żydowskiej. Problem to niebylejaki za
równo dla administracji, jak i dla po-
szczególnego obywatela, tak urzędy,
jak i poszczególne jednostki staną wo
bec nowych dla nich metod postępo -
wania i walki konkurencyjnej. Wpraw
dzie ruch Żydów w kierunku dzielnic
zachodnich istniał i 'przy dzisiejszych
granicach województw, ale połącze-
nie administracyjne doda mu niewąt-
pliwie wigoru i społeczeństwo tamtej-
sze musi się zdobyć na większą jesz-
cze niż dziś energię i zdecydowanie,
aby go odeprzeć.
Zmiana jest bardzo poważna dla

tych powiatów, które z dawnej Kon -
gresėwki przechodzą do wojewódz-
twa pomorskiego. Znajdą się w otocze
niu, które od dłuższego czasu żyłe w
innym sytemie i innym tempem; nie
może się to odbyć bez tarć i trudnoś-
ci często bardzo poważnych. Koniecz
ne jest wiec przeprowadzenie tej zmia
ny z wszelką ostrożnością i przystoso
waniem do nowych warunków, aby
ten zwrot ku zachodowi i ku morzu,
w zasadzie pożądany, odbył się przy
najmniejszej liczbie poszkodowanych
i potratowanvch.

ZYGMUNT RACZKOWSKI.

 

Zjednoczenie czy rozbicie?
Przedstawiając ogólne położenie w'

lwowskiej sanacji, zaznaczamy, że jest
ona w dekompozycj;, opozycji i propozy-
cji. W dekompozycii jest całość sanacji,
w opozycji legioniści, w propozycji
czworoosobowa redakcja „Dziennika Pol
skiego”. :

Dekompozycja lwowskiej sanacji pole-
ga na tym, że jest tych grupek sancyj-
nych bardzo wiele. Już wkrótcepo'spa
leniu archiwów Bezrartyjnego Blóku roz
prószenie sanacji lwowskiej okazało się
tak wielkie, że przedsięwzięto natych-
miast pierwsze próby konsolidacji, Usi-
łowano przy tym dokonać czegoś pozy-
tywnego i utworzono w listopadzie 1935
roku Ł zw. międzystowarzyszeniową ko
misję porozumiewawczą. Zorganizowali
ją ci sanatorzy, których ruszyło sumie-
nie za wszystkie ciosy, jakich nie szczę-
dziła polityka sanacyjna polskości w na-
szej części Rzeczypospolitej. Komisja by
ła jednak obciążona dziedzicznie obec-
nością w niej takich osób, jak p. Jawor-
ska i p. Zdzisław Stroński, Tych dwoje
miało reprezentować polską pracę spo-
łeczną w Małopolsce Wschodniej.
Skończyło się po półtorarocznej pra-

cy na wydaniu znanej o lezwy 74 stowa-
rzyszeń w obronie polskości ziemi. Odez
wa ta świadczy, że są jeszcze pewne te-
oretyczne zasady, na które może 516 760
dzić całe tutejsze społeczeństwo polskie.
Mniej dobrze świadczy odezwa o naszej
rzeczywistej rzeczywistości, w której
Rusini ziemię wykupują, a Polacy — we
własnym państwie — protestują papiero
wymi rezolucjami, Co się zaś tyczy sa-
mej komisji, to nie wiadomo, czy się te-
raz rozwiąże i zgłosi akces, czy też po
dalszych kilkunastu miesiącach znowu
wyda na świat jakąś odezwę.

Drugim ośrodkiem  konsolidacyjnym
miała być grupa „Zarzewia”, którą zda-
je się sterować prot Romer. Świetny ten
uczony nie jest biegłym politykiem.

Większą też ma zasługę, iż wydał bro-
szurę o Małopolsce Wschodniej, niż że
utworzył jeszcze jeden komitet „w obro-
nie polskości”. Z tą biedną polskością
jest bowiem tak, iż jej pomyślność jest
odwrotnie proporcjonalna do ilości grup
politycznych i „komitetów”, które jej
bronią. Jeżeli jest bardzo dużo takich
komitetów, to u nas oznacza, że z pol-

skością jest bardzo źle.
Kto stoi za prof. Romerem — nie wia

domo. „Zarzewie” to taki gatunek sana
cyjnej części b. ,,„Zetu'”, sanacyjna część
„Zetu” w całej Polsce to „Naprawa“.
Czy jednak prof. Romer to „Naprawa”?
Takie sylogizmy tworzy sanacyjny chaos
w Polsce. |,

Prof. St. Grabskiemu była za mało
dwu komitetów, mających bronić pol-
skości w Małopolsce Wschodniej i dlate
go założył... trzeci, nazwany przez nie-
go „Zjednoczeniem Polaków na Ziemi
Czerwieńskiej'. Jest to na razie stowa-
rzyszenie, które ewentuanie później prze
mieni się w stronnictwo polityczne.
Prof. SŁ Grabski uważa, że tam, gdzie
jego nie ma, tamjest źle. Dlatego też mu
si mieć własną organizację polityczną.
Tymczasem więc organizuje stowarzysze
nie, które grupuje jego asystentów (dr.
Styś i dr. Karpiński), kilku b. członków
Stronictwa Narodowego wykluczonych
z przyczyn polityczych (pp. Tabisz i
Świrski), kilku mieszczan lwowskich
rdzennych i nierdzennych (pp. Sudholf i
Połoniecki) i wreszcie kilku  „łączni-
ków”. Łącznikiem między „Zjednocze-
niem” i komitetem „Zarzewia“ jest dr.
L. Węgrzynowski „członek obu tych ciał,
łącznikiem między lewą sanacją a „Zje-
dnoczeniem“ jest p. H. Schmal, b. prezes
Związku Legionistów i człowiek zbliżo
ny do proł. Bartla, łącznikiem wreszcie
między tromtadrackim „faszyzmem” p.
Stahla i „demokracją“ prof. Grabskiego
jestp.(WŁ Babel, zwolennik jednego i

AAEC GRATORTTOWA INSKAATITAITA

patrząc nań w perspektywie histo-
rycznej. Nie można zatem przeszko-

dzić w stwierdzeniu, gdy się jest mię-
dzy sobą, że Polska, chcąc wypełnić

swą misję dziejową, nie może się o--

graniczyć do pasywnej polityki о-

bronnej, lecz musi mieć aktywną

politykę zdobywczą.
Zgodnie z zasadą powyższą, musi

armia, jako najważniejsze narzędzie

polityki polskiej, mieć także zadania
nie tylko obronne, ieczizdobywcze.
Mówić o tym trzeba rzadko, lecz my-
śleć ciągle. Bo wykoszlawilibyśmy i  zwęzili ducha naszego wojska, gdy-

byśmy je przygotowali materialnie,

a zwłaszcza moralnie, tylko do za-
dań obronnych.

: Konkludujemy: Czynnością, którą

wykonywa naród, dążący do wypeł-
nienia swej misji dziejowej, jst po li-

tyka, najważniejszym narzędziem

polityki jest siła zbrojna, która
musi być moralnie i materialnie przy-
gotowana nie tylko do obrony tery-,
torium i niezależnościpaństwa, lecz
także do inicjatywy, a więc miećdu-  

Lwów,w marcu.
drugiego. Jak czytelnik łątwo, się domy
ślił p. Schmal i p. Babel wstąpili do or-
ganizacji prof. Grabskiego.
Program prof. Grabskiego jest demo-

kratyczny, chrześcijański i narodowy:
Czyż może być bardziej poprawny pro *
gram, zwłaszcza, że ma on na celu kon
solidację Polaków na Ziemi Czerwień -
skiej? Co prawda, równocześnie z ha-
słem konsolidacji wystąpił p. A. Koc i
teraz z organizacją prof. Grabskiego jest
jak z biblioteką aleksandryjską. Albo
jest w niej to wszystko, co w O. Z. N.i |
w takim razie jest ona niepotrzebna, al-
bo jest w niej więcej i wtedy jedna ustą-
pić musi, gdyż obie są bezpartyjne i ma-
ją taki sam program zasadniczy.

W/szystkie trzy wspomniane komisje,
komitety i związki mają na celu walkę
z napierającą łalą ukraińską. Jeżeli jed-
nak ktoś myśli, że Ukraińcy przestraszy
li się takich groźnych szyków, ten jest w
błędzie. Ukraińskie zajączki doskonale
wiedzą, że to idą na nich same „sonntag-
sjigery”, które mają zupełnie co innego
na myśli, niż polowanie. Taka bowiem
konsolidacja, która zaczyna się od roz-
bicia społeczeństwa polskiego, nie jest
Ukraińcom straszna.
Teraz ma to wszystko cementować

prot. Kolankowski, który został kierow-
nikiem O. Z. N. na województwo Iwow-
skie. W Tarnopolu i Stanisławowie jest
prostsza sprawa, $dyž tam zostali mia-
nowani dwaj burmistrzowie: płk, Widac-
ki i p. Zdzisław Stioński, Pierwszy jest
żołnierzem i zadanie swoje wykonywa
po żołniersku. Już się posypały liczne
akcesy z województwa tarnopolskiego.
P. Stronski nie iest żołnierzem; ale za to
politykiem najwybitniejszym na całym
terenie województwa stanislawowskie-
go. Rywalizować z nim pod względem
popularności mógihy tylko burmistrz
Kołomyi p. Sanojca. Nie jest on jednak
posłem i dlatego p. Stroński jest nie do
zastąpienia.

Naibardziej niewdzięczne zadanie ma
prof. Kolankowski, ndyż we Lwowie kan
dydatów do legionu zasłużonych jest
bardzo dużo. Burzą się przede wszyst-
kim legioniści, którzy chcieli na +tarczy
podnieść i wodzem obwołać swego pre
zesa lwowskiego pcs. Wojciechowskie-
$o. Nie mogą oni zrozumieć, dlaczego w
Warszawie może stać na czele O. Z. N.
komendant główny Związku  Legioni-
stów, a we Lwowie nie może zostać sze
fem komendant okręgowy. Ponieważ jed
nak wiedzą co to dvscyplina i zdają so-
bie sprawę, że politykować ma za nich
kto inny, więc więk<zego kłopotu z nimi
być nie powinno. -

Trudniejsza za to sprawa jest z szesna
etą brygadą, która chciałaby wyprzedzić  

|PRZEGLĄD PRASY
SIŁY SYJONIZMU W POLSCE

Ciekawe cyfry o sile organizacji
syjonistycznej w Polsce podaje dr.
Ignacy Schwarzbart w „Naszym
Przeglądzie". Za syjonistów czyn-
nych uważać należy tych Żydów,
którzy wpłacają podatek partyjny,
t. zw, szekel (1,20 zł. rocznie). Ci

tylko mają prawo wyboru delegatów
na „wszechświatowy kongres syjoni-
styczny”, który się zbiera co dwa la-
ta i wyłania z siebie egzekutywę,
czyli rodzaj rządu ogólnosyjonistycz-
nego. Iluż jest zatem takich aktyw-
nych syjonistów na 3.250 tys. Żydów
w Polsce? Dr. Schwarzbart infor-
muje:

„Na ziemiach całej Polski było w
roku XIX Kongresu (r. 1935) ogółem
405.756 szeklowców na ogólną ilość
w całej światowej organizacji syjoń-
skiej: 975.929. Ilość szeklowców w Pol
sce wynosiła zatem 41 proc. ogółu
szeklowców. Ta cyfra jest dostatecz-
nym dowodem, jak wielką jest ilościo-
wo siła organizacji syjonistycznej Pol-
ski w całej organizacji św.atowej. Siła
ta uwypukla się jeszcze bardziej, jeśli
uwzględnimy fakt, że ludność żydow-
ska w Polsce stanowi iedynie 20 proc.
całego narodu żydowskiego na świecie,
podczas gdy organizacja syjonistyczna
wPolsce stanowi 41 proc. w stosun-
ku do światowej organizacji, a zatem
przeszło 2 razy więcej niżby wypadło
ma ludność żydowską w Palsce — w
stosunku do ogólnej ilośc' szeklow-
ców”,

Najwięcej, bo 234.165 szeklowców
przypada na b. Kongresówkę, 128.705
na Małopolskę Wschodnią, a 42.886
na Małopolskę Zachodnią. W stosun-
ku do ogółu Żydów najwięcej syjoni-
stów liczy Małopolska Wschodnia,
najmniej b. Kongresówka.
Cyfry powyższe o tyle nie dają do-

kładnego obrazu siły syjonizmu, że
nie obejmują zwolenników Nowej
Organizacji Syjonistycznej, na czele
której stoi p. Żabotyński, skrajny na-
cjonalista o faszystowskim zabar-
wieniu. Organizacja ta opiera się
głównie na Żydach polskich i liczy
wielu entuzjastycznych zwolenników
wśród młodzieży żydowskiej.
Trzeba stwierdzić,że wpływ syjoni-

stów polskich w centralnych wła-
dzach starej Organizacji Syjonistycz-
nej, t. j. tej, która w Palestynie re-
prezentuje wobec Wysokiego Komi-
sarza interesy narodowe żydowskie,
nie odpowiada owym 41 procentom
ogółu szeklowców.- W Agencji -Ży-
dowskiej zasiada tylko dwóch Ży-
dów: Grynbaum i Rotenstreich. Po-
nadto dyrektorem „Funduszu Pod-
walin' (Keren Hajerod), który finan-
suje kolonizację palestyńską, jest
Lejb Jaffe, rodem z Grodna, dzien-
nikarz hebrajski w Wilnie w czasach
przedwojennych. Tymi stosunkowo
słabymi wpływami syjonizmu pol-‚
skiego trzeba zapewne tłumaczyć, że
udział Polski w imigracji palestyń-.
skiej nie odpowiada, nawet w ramach
przyznawanych corocznie certyfika-
tów, potrzebom sameśo żydostwa
polskiego i — tym bardziej — Polski.

W Rademiu
agentura

„Warsz. Dziennika Narodowego“
mieści się przy

ul ŻEROMSKIEGO 46. tel, 25-60

Przyjmuje ogłoszenia i zamówienia
na prenumeratę

 

pierwszą. Wyciągnięto do nich rękę,
więc pchają się drzwiami i oknami. Wszy
stkich wyprzedzają pp. Hrabyk i Stahl,
którzy w tym biegu o życie — politycz-
ne — pędzą już nie truchtem, ale wycią
śniętym kłusem, przechodzącym niekie-
dy w krótki nerwowy galop. Już, już im
się zdaje, że dobiegają... Na razie są to
męki Tantala. Kiedy sięgają po złociste
jabłka, gałąź złotodajna ucieka w górę,
kiedy chcą ugasić pragnienie, woda od
nich ucieka. I dlatego są źli i nerwowi i
napadają na młodzież. Sprzymierzyli się
nawet z Legionem Młodych, który w sta
nie szczątkowym dochował się we Lwo-

wie na W. S$, H. Z. Legionistów jest tam
63, a stahlowców w „Dzienniku Pol-
skim 4, razem byłoby 67. I to piechotą
nie chodzi.
Na nieszczęście jednak wyczytaliśmy

w „Dzienniku Polskim“ — i to w tym sa
mym numerze, w k:ėrym redakcja zgło-
siła akces — że... mogą nie przyjąć. Było
by to zbyt bolesne dla pp. stahlowców,
gdyby było prawdziwe. Co się zaś nas
tyczy, chętnie cieszvkibyśmy się z nie-
szczęścia takich „blźnich”. Ale ostatecz
nie, jeżeli ktoś sam chce obciążyć z góry |
swoją hipotekę polityczną takim miłym
serwitutem, jak pp. Hrabyk i Stahl, —
niech się obciaża. :
3 3 OBSERWATOR,,

 

 
       



 

Zagadnienie
№ tych dniach ukazała się w han-į

dłu księgarskim książka p. t. „Za-

gadnienie emerytalne w Państwie

Polskim” (str. 130), pióra prof. dra

Jerzego Michalskiego, b. ministra:

Skarbu. ! |

Jest to pierwsze tego rodzaju 0x|

pracowanie przedmiotu w naszej li-

teraturze, mic dziwnego zatym, że

wywołało już żywe zainteresowanie,

a to tym więcej, że dotyczy zagad-

mienia z wielu względów bardzo

ważnego i dzisiaj w Polsce specjal-

nie aktualnego, przy czym obcho-|

dzącego nie tylko bezpośrednio za-|

imteresowanego emeryta, ale rów-

nież i każdego płatnikapodatkowe |

go, a więc rolnika. !

Tematem emerytów polskich, a

raczej ogromnych  wydaikow na e-|

merytury interesuje się opinja pub-|

łczna w Polsce zazwyczaj raz w ro-,

ku — w jesieni, gdy na porządku .

obrad Sejmu i Senatu zjawia się

żet emerytur, który rósł jak na droż-|

dżach. I tak bowiem wydatki na ten

cel wynosiły w r. 1924 — 33,5 miln,

zł., zaś w r. 1935-36 — 172 mila. zł.

tj. blisko o 100 proc. więcej, aniżeli

wydajemy na sądownictwo. Ale to,

są tylko emerytury cywilne i woj-|

skowe. Emerytury kolejarzy poza;

tym wymoszą dziś z górą 100,5 mila.|

zł; osobną rubrykę stanowią wydat=|

ki na emerytury pocztowców, 17,

miln. zł, zaś wydatki na emerytury

pracowników Lasów Państwowych,|

osobno budżetowane, powodują rocz|

ny koszt okoła 2 milionów zł., wresz|

cie osobno są pomieszczone w pla- |

nach gospodarczych dz. C. budżetu|

emerytnine
11.XII 1933 r., do drugiej przyczyny
natury szczególnej, tj. te specyficzne
fakty, przepisy prawne i tendencje,
które specjalnie powodują wzrost
liczby emerytów, bądź cywilnych,
bądź też wojskowych.

Refleks znacznego wzrostu licz-
by emerytów na budżet państwa jest
przedmiotem III części, w której

przedstawione są także szczegółowo
wszystkie środki, jakie od roku 1931

rząd zastosował, celem zahamowa-

mia wzrostu wydatków budżetowych
oraz sikutku tych zarządzeń — tak

w ołmiesieniu do budżetu państwa,

jalko też do emerytów.
Zamyka iksiążkę część, zatytuło-

wana „Postulaty”, w której autor

już tylko w ogólnych liniach wiska-

zuje kierunki reformy ustawodaw-
stwa i systemu emerytalnego, za

którymi przemawiają zar wnowzglę

dy na budžet, jak nie mniej wzgledy:
na emerytów.

Autor wykorzystał wszystkie so-

bie dostępne źródła urzędowe, do-

tyczęjce zagadnienia emerytalnego.

Brak  jesnak wyczerpujących . 1

wszechstronnych materiałów  staty-

stycznych, dający się w tej dziedzi-

mie dotkliwie odczuć, zmusił go do|

posilkowania się tu i ówdzie hipo-|Pusu gen.

szacunikami, koniecznymi | Wreszcie mjr.
| krótkie lecz mocnetezami i

jednak, jeżeli się nie chce dać cało-

ztałtu zagadnienia. I jedno i dru-

gie — hipotezy i szacunki — stara

się autor zawsze rzeczowo uzasad-
nić. Praca jest ściśle objektywna i

wolna od jakichkolwiek  tendencyj,

co szczególnie w dzisiejszej sytuacji

posiada swoje znaczenie.

  

   

|roczysta akademia,

(Zjazd i uroczystości Dowborczykow
w 20-letnią rocznicę

Wi niedzielę odb
szawie XVII Zjazd Śtow. Dowbor:

czyków „Ku Chwale Ojczyzny”,

związany z 20-tą rocznicą założenia

Stowarzyszenia.

Zjazd rozpoczął się uroczystą

Mszą świętą, odprawioną w koście-

le katedralnym przez J.E. ks. arcy-

biskupa Galila. Po nabożeństwie na

rymiku Starego Miasta gen. Gustaw

Ostapowicz, przyjął raport, po czym.

zebrani przemaszerowali na Wybrze

że Kościuszikkowskie, gdzie pod pom

mikiem Dowbonczyków złożono pa-

miątkowy wieniec. Tu podpomni-

(kiem Iks. kapelan Stanisław Twor-

kowski wygłosił piękne przemówie-

nie, w: którym podkreślał. znaczenie

ducha i tradycji narodowej -w walce

o wielkość Ojczyżny. Е :

O godz. 12.30, rozpoczęła się U:
którą otworzył

dyr: Piekarski, powołując do hono-

rowego pirezydium generałów: Po-

niatowskiego ; i- .Osta icza, oraz

przedstawicieli „Sokoła” i „Związku

Hallenczykėw“, po czym pik. Szul-

borski wygłosił referat o historii Koc

Dowbór - Muśnickiego.

Żychowski wygłosił

przemówienie na

temat dzisiejszych stosunków wPol

sce, oraz zadań, jakie czekają Zwią-

zek Dowborczyków *w walce o Pol-

skę narodową.

Silne wrażenie zrobiło przybycie

ma zjazd niewidomego wynędzniałe- go żołnierza-Dowborczyka z Łodzi,

wycatki ma emerytury w MONOPO-| zz T IIIS еВаея

łach skarbowych rocznie z górą 10

miln. z Ten wzrost wydatków stoij 54Ł9SY CZYTELNIKOW

Las zapomnian
w logicznym związku z bardzo

znacznym i szybkim wzrostem licz-

by emerytów cywilnych ze służby

polskiej w r. 1924 — 5.357 osób, bez

wdów i sierot, a 39.308 osób w r.

1936 ;zwojskowych: 1924—853, w r.

1936—blisko 14 tys. osób;kolejarzy: |

11.244 w r. 1924, zaś 42 tys. w roku

1935 i £ d.). !

Praca powyższa przedstawia w|

| części stan faktyczny, tj. stany

Jiczbowe wszelkiego rodzaju emery-

tów w okresie od r. 1924 do r. 1936,

łak w administracji cywilnej, jako

też w wojsku, oraz w najważniej-

h przedsiębiorstwach i mono-

polach państwowych, następnie prze

prowadza szczegółową analizę cyfr

i wreszcie wskazuje, jak należy ope-

rować cyframi statystyki emerytal-

mej, abu ustrzec się nieścisłości, po-

pełnionej bardzo często przy tej spo

sobności — z tego powokłu, ponie-

waż nie wszystkie okresy w 12-le-

ciu 1924—1936, o ile chodai o cyfry

statystyki emerytów cywilnych, z

sobą są porównalne. ;

Druga część pracy b. ministra

skarbu Michalskiego analizuje. przy-

czyny tego wysoce niepożądanego

zjawiska, jalkim jest niesłychanie in-

t y wzrost liczby emerytów w

Polsce, tak cywilnych, jak i wojsko-

oraz w przedsiębiorstwach i

monopolach skarbowych, które au-

tor podaje dla całokształtu obrazu.

Przyczynę tę autor dzieli na dwie

grupy. Do pienwszej — zalicza przy-

czyny natury ogólnej, tj. naszą ar-;

tcyliberalną ustawę emerytalną zdn.|

 
ASA T O RST TK NOT SOWWAYOGAE

Jednym z najstarszych naszych

związków jest Związek Leśników

R. P., który obecnie jo jest na-

|uwać „zawodowym“, albowiem łu-
ży odsetek jego członkówstanowią

miefachowcy, sąd zaś o jego działal-

ności należyt także do przyszłości.

W dniu 7 marca t. b. odbyło się

w Wilnie walne zebranie tego Związ

|ku, i o tem właśnie zebraniu

chciałoby się powiedzieć słówkilka.

Z Dyrekcji Lasów p.i z. Nad-

leśnictw Wileńszczyzny na Zjazd

przybyło około stu osób i trzec

godzinne zebranie członków odbyło

cię w ożywionem, niemal mityngo-

wem tempie, z zachowaniem utarte-

go szablonowego ceremonjału i we-

dług przepisowo ustalonych form.

. Przychylnie, acz nieco krytycz-

mie wysłuchano rocznego sprawo-

zdania Zarządu, publicznie analizo-

wano i uchwalono budżety, skrom-

nie i oględnie wspomniano © nie-

których  bolączkach związkowych,

złożono należny wersalski ukłon w

stronę Centrali Warszawskiej. Nie-

nało słów poświęcono ważnej sprz

wie, dotyczącej kasy pogrzebowej.

Natomiast mic nie mówiono o

gospodarce w lasach, o ich eksploa-

tacji, i nie poruszono kwestji prze-

męczenia pracujących ma terenac

członków Związku, oraz ich niedo-

statecznego wynagrodzenia służbo-

Z dawnych sylwetek wileńskich

Kazimierz BachmatowicziKonstanty Kukiewicz

№/ roku bieżącym przypada setna

rocznica od daty zgonu popularnego

miegdyś w Wilnie i ma kresach

wschodnich kraju naszego malarza i

wysownika, Kazimierza Bachmato-|

wicza, zmarłego przedwcześnie w

Gūntherowskich Dobrowlanach. Ar-

*vysta ten przeżył zaledwie lat 29, w

jakim miesiącu nastąpiła śmierć je-

go, jak tymczasem, Źródła biogra-

ficzne, nie wyjmując nawet słownika

kralkowskiej Akademji Umiejętno-

ści, nie podają. Dlatego przypomina-

my imię Bachmatowicza w setną

rocznicę jego zgonu obecnie, ponie-

waż wsławił się on ciekawymi ob-

razkami na tle wileńskim, odtwarza-

mymi litograficznie w latach 1835 —

1837, wławił się mianowicie obraz-

kami drobnymi, na tle iokalnem,

charakiteryzującymi typy i postacie

mrileńskie ówczesne, mogące posłu-

żyć za materjał porównawczy

dzisiejszej epoki. Odbyty właśnie w

т. b. doroczny kiermasz święto —

Kkazimierzowski, zgromadził tyle

charakterystycznych typów Z roz-

maitych zakątków ziemi naszej, że

posłużyć one mogły zapouczający

materjał dla artystów i badaczy-

etnografów. Oczywiście, lud nasz  

mało mieszczański i mieszkańcyj wio
sek podwileńskich,. w tym tłumie

musieli mieć przewagę. Już przed
wiekiem Wilno posiaidało swe cie-

kawe albumy obrazkowe z pracami

prof. J. Rustema i jego uczniaKaz.

Bachmatowicza i innych malarzy i

rysowników. To dziwnem jest, że

dziś, w epoce pięknego rozwoju sztu

Iki polskiej, miasto nasze ogranicza

się tylko do wydawania widoków

nowoczesnego i starego Wilna, za-

niedbując zupełnie opublikowanie

zgromadzonych, przez artystów i to-

tograiėw maszych, dla zbiorów mu-

zealnych, obrazków ulicznych, cha-

rakteryzujących miejscowe odrębne,

pod względem rasowym typy! Po-

dobne wydawnictwo mogłoby posłu-

żyć nietylko za materjał pomocniczy

etnografom, lecz i artystom i miłoś-

mikom sztuki. Oczywiście musiałyby

dla| być tu uwzględnione coraz to zani-

Ikające Aludowe i ze strona

estetyczna, odtwarzanych grup i po-

staci, rozmaitych stanów ludności

tutekzej. Muzeum etnograficzneU.

S. B. nie zdążyło jeszcze zgromadzić

obfitszego materjału graficznego,

gwoli uzupełniania swych badań łu-

doznawczych przez akademików, za

 

 

wego, w szczególności funkcjonarju-

szy niższych. я
Mimowoli pozostało wrażenie, iż

członkowie Związku. albo w  zupeł-

ności i pod każdym względem są za-

dowoleni ze swego.położenia, — lub

też, iż ich powśiągliwość można tłu-
miaczyć jakby. obawą, przed możli-
wemi Ikonsekiwencjami w stosumkiu

do malikontentów.. | : :

Najbardziej charakterystyczną ce-
chą Zjazdu był fakt, iż w czasie prze

szło trzech godzinnych rozpraw z
h|ust debatujących członków Związku

Leśników mie padło słowo „las“, —
jak gdyby ten cudny twór przyrody,
karmiący jako objekt gospodarczy
rzeszę członków Związku, dla nich

wogóle nie istniał wcale.
A w tym czasie, kiedy przy ja-

skrawem świetle kinkietów w kon-
ferencyjnej sali Dyrekcji Lasów
Państwowych żyjący z lasu człon-

kowie Związku Leśników debato-
wali o kwestjach, dotyczących spraw

zwi. h o charakterze prze-

ważnie osobistym, — mrozem oszro-

nione i śniegiem  przysypane, w
smętnej nad swoim łosem zadumie,
przy świetle mrugających świazdek
cicho drzemały zapomniane strzępy

naszych dawniej ślicznych, obecnie
rzekomo  zagospodarowanyłch, la-
sów Wileńsziczyzny...

„Długoletni sługa i przyjaciel lasu.

to istniejąjce już oddawna zbiory za-
bytków kresowych, przy Bibljotece
im. Eust. i Emil. Wróblewskich bo-
daj, że najwięcej uratowałyrzadkich
rycin, obrazków, fotografji itp. rze-
czy związanych z krajoznawstwem
maszem. Oczywiście, nie brak w
Ikolelkcjach tych, usystematyzowa-
mych należycie i cennych prac daw-
mych sztycharzy wileńskich i rysow-
mików. Bodaj, że wszystkie odaośne
rzeczy ujawnione są tam wystawo-
wo. Jaka szkoda, że piękne zbiory:
ludoznawcze tutejszego T-wa Przy-
jaciół Nauk mie mogą dotychczas
znaleźć odpowiedniej lokaty mu-
zealnej.

Wracając do działalności arty-
stycznej Bachmatowicza zanotować

musimy, iż znany on był na Wileń-
spa przedewszystkiem ze
swych kompozycji pomniejszych,
sztambuchowych, lecz malował on
również i obrazy olejne, jako to:

„Św. Magdalena”, „Apoteoza sztuk.
piekinytch“, „Rzeź hajdamacka* no i
portrety. Rysował on też wiele pod
litografję, głównie dla J. Oziębłow-
skiego 'w Wilnie i samodzielnie w
Dobrowlanach. Jakoż wykonał
Bachmatowicz: „Souvenir :de Do-
browlany“ (10 odbitek), „Ortosiady“
(5 odb.) podług rysunków mistrza
Aleksandra Orłowskiego, „„Souvenir
pittoresque des patits ouvrages de:
J. Rustem“ (6 , i portret Ruste-

się w War- który złodloną sobie ofiarę, zebraną
wśród obecnych na akademii prze-
znaczył na rzecz jeszcze biedniej-
szych i bardziej upośledzonych kole
gów - Dowborczyków.

Po al--demii odbylto się zebranie
towarzyskie, |, 5 Biali.

ROSY

UCHWAŁA WALNEGO ZJAZDU
STOW. DOWBORCZYKÓW.

: Naiwiększego szacunku — бойту,
zasłużony patriota, Generał Józet
Dowbor - Miuśnicki stale był i jest
przedmiotem napaści i oczerniania
Go w publicystyce i literaturze.
Niecna ta kampania przeciw Niemu

Czas unormować skandaliczne st

Zaledwie kulka dni temu, na
| wspólnej naradzie między pracodaw
„cami a robotnikami piekarskimi, za-
jpadła uchwała, likwidująca zatarg,
powstały niedawno na tle wykony-

 
| wania umowy zbiorowej, a już zno-|
jwu wyłonił się nowy konilikt. Tym
|razem, aczkolwiek zatarg lotyczy
|tej samej kwestii, jego powstanie

| spowodowali pracodawcy: żydzi, kitó
rzy ani rusz nie chcą zgodzić się z
tym, aby nie wyzyskiwać robotnika,

nakazany(ch ustawą,
mu płacić faktyczne, a nie niższe o
blisko 30 proc. wynagrodzenie.

Drielnie też pracodawcom żydom
sekunduje socjalistyczny związek ro

1

|jeszcze nie zalegalizowany formalnie
przy żadnej centrali robotniczej i ja-

ikoby zrzeszający samych żydów. Ta
właśnie organizacja, mianująca się
pompatycznie obrońcą robotników,
uprawia w obecnym zatargu dywer-
sję na tyłach robotników  chrześci-
jańskich, w wilioczny sposób dążąc
do zerwania umowy zbiorowej. Dla-

ma, pod przewodnictwem którego
kształcił się B. w dawnym Uniwer-

sytecie Wileńskim. Wreszcie wyda-
ne zostały jego „Przypomnienia Wil

ma“ (10 odb.) i „Costumes et scenes

( 6odb.). Ostatnio w zeszycie 3-cim

w Polsikim Słowniku Biograficznym

z r. 1935 WŁ Janiszewski podał tre-
ściwy! zarys (działalności artystycznej

K.Bachmatowicza. Autor życiorysu

Bachmatowicza podzielił znaczenie

wpływu, wysoce kulturalnego i este-

tycznego, panjącego w Dobrowla-

nach, na twórczość artystyczną te-

$o malarza. Nadmieńmy okolicznoś-

<iowo, że w wileńskim muzeum bia-

łoruskiem znajdują się dwa prześlicz

ne sztambuchy z mnóstwem akwarel

i rysunkėw, najwybitnieiszych arty-

stów malarzy wileńskich, a wśród

mich są i kompozycje K. Bachmato-

wicza. Nabyłł je w Wilnie ś. p. Jan
Łuckiewicz od Zejdlerów. Albumiki

te opatrzone są monogramami hr.

Giintherów i pochodzą z pałacu w

Dobrowlanach.
Innym,  niepospolitym artystą

malarzem i rysownikiem scen rodza-

i ileńskich i typów wi-

Bachmatowicz. K
swych nie mógł pogłębić z powodu

zbyt wczesnej śmienci, która nastą-

piła w r. 1840 3 marca na 23 roku: 

| aby zatrudniać go w godzinach tylko|
wreszcie, aby|

| botników piekarskich, pono wcale|

ulkiewicz zdolności,

prowadzona, szczególnie przybrała

na sile po ukazaniu się Jego Wspom
nień. Zamiast rzeczowej krytyki w

prasie i literaturze obrzucono Jego

osobę stekami obelg i kłamliwych
zarzutów. Talkie postępowanie jest

sprzeczne z elementarnemi zasadami

uczciwości i etyki chrześcijańskiej,

| świadczy zatem o nizkim poziomie

dobrych obyczajów przyjętych w ca-

łym świecie kulturalnym. Przeciw

tym napaściom i insynuacjom, skie-

rowanym przeciwko Generałowi Jó-

złowi  Dowborowi - Miuśnickiemu,

| wyrażamy kategoryczny protest i u-

bulewanie, piętnując tych, którzy.

się napaści i insyjnuacji dopuszczają.

 

Znów grożba strajku piekarskiego
osunki w piekarstwie wileńskim.

czego nasi „socjaliści* uprawiają tę
robotę rozbijacką nie trudno jest się
domyślić. Związek ten bowiem przy
zawieraniu obecnie obowiązującej
umowy mie był brany w rachubę,
więc nie podpisywał jej i nie bacząc,
że mimo to jego członkowie również
korzystali z niej, dąży do zerwania
tej umowy i ewentualnego podpisa-
nia nowej.

Trzeba też podkreślić, że zarów-
mo władze administracyjne, jak i in-
spekija pracy, w zupełności podzie-
lają słuszne stanowisko  robotni-
ików chrześcijan i dlatego jaknaj-
rychliej dążą do likwidacji konfliktu
Wpiątek odbėdzie się w lnspekto-
racie pracy jeszcze jedna konteren-
cja porozumiewawcza, w której
prawdopodobnie udział wezmie sta-
rosta grodziki. Wiczoraj zaś robotni-
су chrześcijanie postanowili, że jeśli
wspomniana konferencja nie zmusi
żydów do wykonywania umowy
uzbiorowej-— to w dniu 20 b. m. po-
rzucają pracę i organizują strajk w
całym mieście. 

m. I, S.

NFD we FRANCJI

 

Premier Blum przemawia na radzie nunisuow, wyjasaiając zasady swej

nowej polityki ekonomicznej.

Re S LL OCTZUCZYCECZOKA

życia. Nagrobek jego znajduje się w
głębi cmentarza po-Bernardyńskie-
go i nie jest znany autorom naszych
przewodników wileńskich. Na tym
pomniku podkreślone są jego wiel-
kie zalety 'dtyczne, które również
cechowały i Kazimierza Bachmato-
wicza. K. był synem znanego działa-
cza wileńskiego Tadeusza Kulkiewi-
cza, kształcił się w Wilnie i w Alka-
demji Sztuk Pięknych w Pitersburgu,
gdzie prace jego nagrodzane były
medalami, jak n. p. obraz „Żydzi i
przemytnicy z pod Wilna”. Oprócz
tego namalował on obraz p. t. „Wi-
dok karczmy w Werkach” i inne. Z
typów wileńskich K—cza najpopu-
larniejszym był konteriekt Józefa
Krysztalewicza, wierszoklety wileń.,
mastępnie znane były jego postacie:
„Księgarza ulicznego”, „Tandecia-
rza”, „Kuśnierza”, „Pilnikėw“ i in-
me; z obrazków ulicznych: „Zabawa
za miastem”, „Kuglarz z pieskami”
it p. Powyższe i wileńskie
Kukiewicza, były  litografowane w
r. 1845 w zakłajdzie wileńskim art.
malarza, Józefa Oziembtowskičigo.
Co zaś do jego obrazów, to figuro-

jowyc
leńskich był Konstanty Kukiewicz— wały na plauszach litograficznych

talent, być może, wybitniejszy i bar-| „Albumu Wileń." J. K. Wilczyńskie-

dziej ukształcony, niż jaki posiadał go. O innych wykonawicach typów #
|obrazków wileńskich  mapiszemy”

| zczasem w „Dz. Wal.” .

L. Uziębło. |
1 



 

„Człowiek pod mostem”
Sztuka w 6 odsłonach Otto indiga. PrzekładzJ. Rawicza

P. Otto Indigo (cóż za nazwisko,
a może pseudonim?) pogodniej pa-
trzy na dzisiejszy kryzys pracy i roz
paczliwą sytuację młodego pokole-
mia zawodowej inteligencji, dobijają-
cej się daremnie. o miejsce na s

 ADEERNEOREPRETE RZEEKO
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Teatr i muzyka |
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 powtórzenie O. Indiga
„Człowiek pod mostem* w premierowej

obsadzie zespołu.

Pożegnalny występ Nuny' Młodziejow-
skiej - Szczurkiewiczowej — znakomitej ar-

tystki scen polskich odbędzie się w sobotę

bież. tygodnia na przedstawieniu po ce-
nach propagandowych — na którem. dana

będzie sztuka W. Somerset. - Maużhama
„Święty płomień'*

Pod reżyserją Wł Czengerego rozpoczę
ły się przygotowania do nowej premiery

teatru, która będzie współczesna sztuka pt.

„Małżeństwo W otoczeniu licznego ze-

społu, dwie główne role wykonają pp.

Niedźwiecka i Szpakiewicz.

— Występy J. Kulczyckiej. Dwa ostat-
nie przedstawienia propagandowe. Dziś
op. Abrahama „Przygoda w Grand hotelu'*

z J. Kulczycką. Jutro amerykańska operet-|
ka „Rose - Marie“,

Czwartkowa premiera w  „Lutni“,
Będzie nią opereika R. Stolza pt. „Taniec
miłości i szczęścia”. Na scenie „Lutni” no-

wość tę wprowadzają: reżyser M. Tatrzań-
ski i kapelmistrz M. Kochanowski. W głów

nych rolach wystąpią: Kulczycka, Wawrz-

Kkowicz, Wyrwicz - Wichrowski, Tatrzań-|
«ki, Ciesielski, Martówna, Kalinowska i in.|

Z za kotar studio
PRZEDYSKUTUJEMY PROBLEM ORGA-

NIZACYJ MŁODZIEŻOWYCH

Ciekawe zagadnienie porusza Polskie Radio

Dla realizacji swoich ideałów młodzież

łączy się w grupy, samorodne, młodzieżo-
we organizacje. Z drugiej strony organizacje

dorosłych starają się wciągnąć młodzież w

orbitę swoich wpływów, widząc w nich

przyszłych członków i działaczy swojej or-,

ganizacji. {

We współczesnych państwach total-|

nych spotykamy się z formą wielkich i je-

dynych organizacyj młodzieży, które służą

jednym celom ideowym tym samym co or-

ganizacje dorosłych. i

Inaczej jest w państwach demokratycz

nych, gdzie samorodne organizacje młodzie

ży, bardzo zróżniczkowane, są tolerowane,

a nawet zyskują poparcie, Tak jest m. im.

w Polsce.
Zjawisko to ma zarówno dodatnie, jak

i ujemne strony. „Jedna, czy wiele organi-

zacyj młodzieży” — oto temat audycji z

cyklu „Dyskutujmy”, którą usłyszymy we

wtorek, dnia 16 marca o godz. 19.00. Dy-

skusję zagai Józef Sosnowski.

„PANNA TEODOZJA PiSZEWALCZYKI"

Audycja radiowa w opracowaniu Wasylew-

skiego.

Znakomity essista polski, Stanisław|

Wiasylewski opracował oś$talnio domikro- |

fomu szereg audycyj słowno-muzycznych, z

właściwym sobie talentem  gawędziarza,

wyczeipującego zarówno źródło, historycz-

ne jak i styl epoki. Audycja o „walcu —

tańcu niemoralnym odmalowała słucha-

czom czasy, kiedy to nasz stary tradycyj-

ny walc stał w ogniu ciężkich zarzutów nie

moralności. Dalszym ciągiem tego słowno-

muzycznego obrazka będzie audycja dnia

16 marca, we wtorek, o godz. 21.00 — „Pan

na Teodozja pisze walczyki”, , Zapewne

wszyscy ci radiosłuchacze, którzy wysłu-

ėhali tej pierwszej interesującej audycji,

zgromadzą się licznie przy odbiornikach,

zachęcając do słuchania również i tych,

którzy poprzedniej nie słyszeli.

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 15 marca 1937 r.

6.30. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

ajka. Dzien. por. Muz. 8.00. Audycja dla

szkół. 11.30. Audycja dla szkół. 11.57. Sy-

gnał czasu i hejnał. 12.03. Muzyka. 12.40.

| mywacza i... wykreślenia się ze spo-

| egzystencję.

cie i o chleb, niż jego kolega po pió-
rze autor „Mam lat 26'. I nie tak
cyniczne znajduje dłań rozwiązanie
jak autor „Ludzi na krze“. Ale pro-
blem porusza ten sam, tak dziś ak-
tualny i żywotny.

bohatera jego, lekarza z dyplo-
mem ale bez pracy, obrania od sa-
mobójstwa człowiek pod mostem, a
dając mu do ręki narzędzie swego
„zawodu, wytrych, pomaga do zdo-
bycia niebezpiecznego „tachu” wła-

łeczeństwa ludzi uczciwych. Ale
ldalej, niby w sensacyjnym filmie a-
merykańskim, ratuje desperata od
giodu i stoczenia się na dno — przy-
padek. Frzypadek ów, to, przygod-
my pacjent, zabiąkany na miejsce
pierwszego przestępstwa  lexarza,
chory na serce jowialny kupiec pan
Mandel; zaś zacny prol. dr. Schult-
heiss, pełen, mimo utraty złudzeń
wiary w ludzi — ułatwia dr. Reit-
hauserowi, proces rehabilitacji i

Lwie pierwsze odsłony z ekspo-
zyrcją i piąta, są majciekawszę. Z
chwiią wejścia na scenę (koniec [l
oust.]j córki prołesora — sprawa to-
czy się daie; szabionowo, miody le-
ikarz zdobywa miłość panny i rzecz
która zakrawaia ma wstrząsający
dramat, zamienia się — zapeiwne ku,
zadowoleniu widowni, na romans,|
nie bez przeszkód, lecz z happy en-|
dem: maiżeństwem. j

Niemożna autorowi zarzucić, by
niezgrabnie skonstruował swą. sztu-
kę. Farę niekonsekwencji i momen-
tów naciąganych, przemija niepo-
strzeżinie wobec zręcznie zgroma-
dzonych sytuacyj, dowcipnie pod-
ikreśionych szczegółów, duwrze za-
rysowanych typow. Humor nie о-
puszcza autora nawet w momentach
akcji wylsoce cramatycznej, tak że
pointę umieszcza nieraz najmniej
spodziewaną i w najmniej oczesiwa-
nej chwili,

Reasumując:

 
sporo sensacji, w

| miarę sentymentu, i w sam raz hu-
| moru — oto czem autor tralia do
przekonania puzeciętnej  pubiiczno-
ści. A zapewne i do sezamu kasy
teatralnej.

Sztukę prowadzą cztery czołowe
postacie: wykolejeniec dr. Reilhau-
ser, prołesor, jego córka i rozpru-
wacz kas z pod mostu na Dunaju.
Najtrudniejsze zadanie miał p. Mro-|

Konferencja eksporterów ziół leczniczych
Przed paru dniami ocbyła się w

Izbie Frzem.-Handl. w Wanie kon-
ierencja ekspowierów  ziói ieczni-
czych. Na konierencji poza omówie-
miem akiuainych spraw handiu zie-
larskiego specjalnie. wwzgięuniono
zagadnienia eksportowe. Łwiaszcza
paiącą jest sprawa ustalenia zasad-
aulczych kryteriów przy podziale kona
tyngentów wywozowych.

W zakresie zagadnień eksporto-
wych rozwążano celowość wzmoże-
nia penetracji wywozu ziół na no-
we rynki zbytu, a to ze względu na
trudności powstałe па niekuórych
dotychczasowyłch (up. Niemcyj w
związku z ujęciem przez te panstwa
impontu w ramy! ciearingowe, lub
koutyngentowe.

W dziale produkcji podkreślono
celowość unormowania obrotu zio-
łami lekarskiemi, a zwłaszcza pou-
czenie szerokich mas zbieraczy -roś-
Jin, rekrutujących się ze ster ludno-
ści rolniczej © racjonalnych meto-
dach zbioru, suszenia i opakowania
surowców leczniczych. bardzo po-
mocną w tej dziedzinie będzie ostat-
nio wydana przez lzbę broszura inż.
Mariańskiego i Kozłowskiego p. t.
„Zbiór i przygotowanie do handl

|
|

  Dzien. poł. 12.50. O ziarnie siewnym—pog.

13.00.Muzyka popularna. '13.15. Poranek|

utkolny ork. symfon. 15.00. Wiad. gosp.

15.15 Koncert rekl. 15.25. Życie kulturalne

miasta. 15.30. Odc. prozy. 15,45. Muzyka

polska. 16.00. Z litewskich spraw aktual-

nych. 16.10. Muzyka polska, 16.15. Skrzyn-

ka PKO. 16.30. Koncert fortepianowy. 17.00

Dni powszednie państwa Kowalskich, po-

wieść mówiona. 17.15. Pieśni K. Szymanow-

skiego w wyk. St. Korwin Szymanowskej.

17.35. Utwary Debussyego. 17.45, Na święta

skecz Z. Morstinowej. 18.00. Pogadanka

aktualna. 18,10 Sport w miastach i miastecz

kach. 18.20. Po$. o nowinach teatralnych.

18.35. Wschód w pieśni—Turcja. 18.50. Po-

gadanka aktualna. 19.00. Jedna czy wiele

Zgon w kościele
W. kościele św. Michała, podczas

modlitwy zmarł nagle inż. Skwar-

| zio

żewski w roli dr, Reithausera, Rola
oparta o tony uczuciowe, dochodzą-
ce niemal do egzaltacji, wymaga
wielkiego umiaru, by, nie przemienić
się w meldaramat. P. Mrožewski wy
wiąza łsię z tego zadania inteligent-
nie i bez zarzutu, Sympatyczną po:
sta óproiesora odtworzył p. Neubelt
a wrodzona pewna sztywność tego.
artysty tym razem miała swe uza-
sadnienie zwłaszcza w II i V akcie,
Zdaje mi się, że postać Very nie le-
ży w możliwościach p. Niedźwie-
ckiej, której bardziej niż to rozko-
chane i w miarę roztkliwione dziew-
czę, odpowiadają typy kobiet pew-
nych siebie, zdecydowanych, Świet-
me pole ao popisu miał p. Siezie-
miewski w roli apasza, zagrał ją do-
brze według utariego szabionu. Tyl-
iko czy możliwe by tak straszny ob-
dartus i niepachnący zapewnę bru-
das, by łkocnhankiem tak eiegamckiej
subretki? Charaktteryzacja sianow-
czo przeholowana. Przecież wielu z
nich, zwłaszczą w stolicach, wyglą-
da jak gentiemani. Doskonatym leo-
dorem z ćwiekiem w giowie na pun-
kcie geszettu i atery pieniężnej, był
p. Dzwonkowski. Inteligentny i sub-
telny ten aktor nigdy n.e traci umia-
ru na rzecz taniego poklasku, a mógł
przecie, jakby się o to pokusił prze-
ciętny aktorzyna, zrobić Zz Teodora
przekomiczny typek dla galerji. Nie
wrobii tego, uirzymuąc postać na

Z MIASTA.
— Pamięci Józeia Montwiiła.|

W czwartek najbliższy o g. 10 r. w|
kościele O.0. Bonitratrów odbędzie
się nabożeństwo żałobne za spokój
duszy śp. Józefa Montwiłła, wiel-
kiego działacza społecznego i nie-
zrównanego filantropa.
— Środa literacka. Dnia 17 bm.

znana tłumaczka p. Stella Olgierd:
wygłosi odczyt o współczesnej lite-
raturze kobiecej, Odczyt będzie po-
łączony z recytacjami poezji i prozy.
Początek o godz. 20.15. :

POCZTA I TELEGRAF.
— Sprawa skrzynek pocztowych.

Obecnie ministerstwo poczt i tele-
gratów opracowuje typy skrzynek
pocztowych dla korespondencji po-
szczególnych posesyj. lego rodzaju
urządzenia już oddawna są zainsia-
iowane w szeregu miast i przykzy-
niają się w dużym stopniu do uspraw
mienia doręczania  koresponaencji.
kozpowszechnieniu na terenie wilen
skim skrzynek już istniejących w in
nych muasta (np. fiermesj stoją na
przeszkoazie, auże siosunkowo Kosz
ta i truaności przy przywozie. Wi-
ieńska lzba Fuzem - tiandi. chcąc
uiatwić wiascicieiom aomów  za-
opatrywamie się w tego rodzaju
skrzywika, oraz umożliwić zarobek
miejscowym rzem.eśinikom, ZWroci-
ia się wo minisierstwa z prośbą O u-
uzieienie wyjaśnień jakiego rouzaju|
ша)а być te skrzywaki 1 czy możą być| właściwej linji, co z uznaniem pod-

kreślić należy. Pani Jasińska byia w
miarę zabawną prołesorową, o wy-
glądzie raczej bankierowej, co siusz
nie harmonizowało z entuzjazmem
Klary dla niasoszłego zięcia. P, Gór-,
ska zagra równie dobrze uwiedzio-;

ną dziewczynę, uwodzącą kokotę,
jżywiołową girlsę, intrygantkę z po-
|dwóuwka, pannę nowoczesną, mę-
|żatkę z sex appealem—więc epizo*
|dzik Betty udat jej się doskonale. P.
Cztngery, wytrawny reżyser sztuki,
zagra z humorem pana Mandla. tyl-
"ko akicent kupca dowodził, że p.
| Maniel nie pochodzi z Budapesztu
|ale widać z... zaanektowanej w wiel-
| kiej wojnie Bessarabji.
| Dekoracja gabinetu lekarskiego
w prostocie swej pełna była smaku.
Co do leiniska — to nie czuło się w
miem ani wsi, ani powietrza, ani

słońca. W reszcia obsady pp. Dro-

'hocka, Roman, Utnik, Czapiinski,
Pilawa.

(ziół leczniczych jesttem ważniejsza

|dla Wileńszczyzny, że czięki dużym

„obszarom leśnym i koncetracji pia-
|cówek handiowych jest ona w tej
branży głównym w Polsce produ-
centem. I tak np. w 1936 r. obrót

lami lekarsk. na Wileńszczyźnie

wyniósł ok. 400 tys. kg. z czego ok.
50 proc. przypadło na wywóz zagra-
niczny. (s)

 
Sytuie
POWÓDŹ W LIDZIE

LIDA. Rzeki przepływające przez
teren pow. liazkiego: Dzitwa, Żyż-
ma i Lidzieja na skutęk gwaitowne-
go topnienia śniegu wezbrały bar-
dzo znącznie, W, Lidzie poziom rze-
ki Lidziei podniósł się o 3 m. Istnie-

je obawa zalania przybrzeżnych za-
budowań. Talk znaczny przybór wo-

| dy nastąpił w ciągu jednego dnia. Wi
dniu 14 bm. w godzinach popołud-
niowych dzielnica Wygon w Lidzie
w pobliżu torów kolejowych stanę-
ła pod wodą.

W SŁONIMIE
SŁONIM W. dniu 14 bm. wsku-

tek podniesienia się temperatury. do
12 Crozpoczął się ruch lodów na

Szczarze. Na całej przestrzeni rze-

ka ruszyła dopiero 15 bm., w. godzi- czewski (Mostowa 15).
Powód zgonu — atak sercowy. . h

[aii i DRZZECH

Cwa zabojstwa na wsi
W. lesie około leśniczówiki Ro-

pieje, gm. trockiej-w czasie ładowa-
nia arzewa Wincenty, Szumiel, m-c

organizacji młodzieży? 19.20. Ukraińska o- wsi Jaczany, uderzył drągiem po

pera ludowa. 20.40. Dzien. wiecz. 20.50. Po | głowie Alfonsa Palewicza, który nie
gadanka aktualna. 21.00. Panna Teodozja odzyskawszy przytomności po 2-ch

pisze walczyki—aud. muzyczna, 21.40. Szcze | godzinach zmarł, Szumiela areszto-
rość w poezji — szkic literacki. 22.40. Kon- | wano,

vert zespołu śpiewaczego „Motet i mad- W czasie bójki na zabawie we-
rygał”. 22.30. Muzyka taneczna z Cafe «lub|selnej we wsi Bakszty, 1 gródz-|

22.55. Ost. wiad. dzien. radiowego. kiej, Konstanty Kaban, Jan Charuk|

nach rannych, przy, „śrubościlodu

oraz Jan Sazon, dotlkliwie pobili
Makara Tura, m-ca wsi Bakszty,
który otrzymał jeden cios nożem w
brzuch i kilka ran tłuczonych w gło-,
wę. Po przywiezieniu do szpitala w,
Molodecznie Tur zmarł w dniu 11
bm. Ustalono, że bójka powstała

|pod wpływem alkoholu na tle po-
rachuników osobistych. Sprawców

| karzy Polaków wWilnie.

'rąco prosi

ja powodziod

wyrabiane z arzewa, $dyi w tea Spo
sób iuzyskanoby znacznie taiwzy pro
dukit 1 zairuanionoDy miejscowe rże-
mosto. Niesiety! Minist, dOiycuCza3
jeszcze nie wuzielio zadnej oupowie
dzi, to nic, że czas leci. Biurokracyl
woli poczekać. |Ś).

ODCZYTY.
-— Odczyt o Indiach. Staraniem

larzajdu Ukręgowego Kol. Przykp.

Wojsk. w sali Ugniska K.P.W. przy
ul. Kolejowe; 19, oabędzie się w dn. |

16 marca r.b. oaczyt publicysty hin- j

duskiego p. dr. Kaadża behari Krish-
na Matliur p .t. lndje wczorajsze i
dzisiekze.

Foczątek odczytu o godz. 18 min.
15. Wstęp wolny za okazaniem legi-
tymacji kolejowej,

POSIEDZENIA.
— Że Stow. Lekarzy Polaków.

W. dniu 16 marca br. o godz. 8-ej w
lokalu izby Lekarskiej pszy ul.
Dąbrowskiego 10—2 odbęczie się

doroczne waine zebranie S.ow. Le-

 

RÓŻNE.
— Dla emigrantów. O książki i

pisma dla naszych emigrantów g0-
Zarząd Stowarzyszenia

„Opieka Polska nad, Rodakami na
obczyźnie”! Prócz innych mogą być
podręczniki i dawniejsze numera np.

Morza,Let Przewodnika  Kato-
lickiego itd. Potrzebne w tej chwili
na 20 marca. Składać można w Re-

dalcji „Dziennika Wileńskiego i w  
od 20—25 cm. i stanie wody 175
cm na wodowskazie w Słonimie, co.
stanowi 105 cm. ponad stan nor-
malny.

Powyżej mostu kolejowego w
Słonimie utworzył się lokalny za-
tor, powodując spiętrzenie wody o

15 ст 1 częściowe zalanie niżej po-

iožionych ulic i ogrodów w Sionimie,
W, godzinach popołudniowych zator
spłynął i woda spadła do 172 cm.
W dalszym ciągu przewidywane
jest podniesienie się stanu wody o
20 cm., co jednak nie jest groźnej
dla  miasta. Komitet powodziowy,|

objechał tereny zagrożone i wydał
zarządzenia dotyczące sygnalizacji
w razie niebezpieczeństwa.

Poza miastem Słonimem rzeka
Szczura wyszła w niektórych  miej-
scowościach z brzegów i wylała na
szerokości !/> do 1 km.
"POWÓDŹ W SMORGONIACH

„Skutkiem ruszenia rzeki Okszu-
si„X ;amonjoniaeh nastąpiła po-
wódź.

„Rzeka wystąpiła z brzegów za-
tapiając kilka domów mieszkalnych
i młyn oraz zrywając tamę i most.

Mieszkańców zagrożonych  do-
mów ewakuowano.

Wyłoniono specjalny komitet po-
wodziowy, który przystąpił do akcji
ratunkowej. (h)

SYTUACJA W WILNE
15 bm., o gocz. 18.50 ruszyły lo-

dy w Wilnie, poniżej Wilna. Poziom
wody w Wilnie, gdzie Wilja już w

  osadzono w areszcię, rzednich dniach oczyściła sięod!

Jodów, wynosi 3,61 2,tojest oko-

A:
  
  

 

| głową.

Kronika wileńska
lokalu P. Macierzy szkolnej przy ul.
Wileńskiej 23 m. 9.

 

U oika.
ATZ :

HENRYK ZAK-POZNAŃ
KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzież futer. W dn. 14 bm. w
czasie nieobecności domowników zą pomocą
otwarcia drzwi dobranym kluczem  doko-.
nano kradzieży z mieszkania Mieczygława
Gąsowicza (3 Maja 13). Skradziono dwa
futra wartości 800 zł.

  

WYPADKI.
Ofiara brutalności szwagra. Do

szpitala św. Jakóba dostarczono 36 letnią

St. Szafranowiczową ze wsi Fabianiszki -

pod Wilnem z połamanemi rękami i rozbitą
Szafranowiczową pobił szwagier, |

którego aresztowano. (h) :

— Коше z wozem wybijają wystawę-

Na ul. Zawalnej konie, przestraszone samo-

chodu, rozniosły wóz, a następnie wpadły

na chodnik, tratując 2 przechodniów. Dy
szlem od wozu rozbita została wystawa

Cekińskiej przy zbiegu ul. Kwiatowej i
Zawalnej. (h) 3

— Zaginięcie inkasenta. Inkasent firmy
cukićrniczej przy ul. Wileńskiej 29, Edward
Kolbuszewski (po  zainkasowaniu około
1000 zł. zaginął w tajemniczy sposób, Po-
licja wszczęła poszukiwania za zaginio-
nym. (h) ef

Giełd: warSzawSka
z dn. i5. 3 27.

Berlin 212.76 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd, 288.65 289.35
Londyn 25.61 25.68
N. J. czeki 527, 528,
Paryż 24.25 24.31.
Praga 18.41 18.46

Akcje:
Bank Polski 100.50

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.75
65.00

5 proc. konwersyjna 54.50
kolejowa 25.00
dolarowa 47.20 kupon 5051
premj. dolarowa 45.75 45.25
stabiliz. 348.00 kupon 73.71 |
konsolid. 52.63 51.50

walut yz,

Dol. amer. 528 i pół 52600 |
Marki niem. 124.00 120.00

+
—
=
т

_т……__
ш_

a na Olleńszczyźnie
ło 130 cm. ponad stan normalny.
Fowyżej Wuna Wilja jeszcze stoi.

Wuenka w obrębie Wima rów-
nież woina jest od lodów, a w $ór-
nym biegu przeważnie pokryta jest
iodem puzy niskim stanie wody.

Z powodu nagłego * ocieplenia
miżej poiożone ulice ma znacznych
odcinikach zostały zalane przez wo-
ię z topniejącego śniegu. bodaj naj-
gorzej przedstawia się pod tym
tym wzgiędem sytuacja na ul. Ogór-
kowej i Szkaplernej. Pierwsza z nich
ma niżej położonych odcinkach jest
całkowicie załana, przy tym woda
wdarła się do piwnic, studzien a w
2 wypadkach i niżej położonych
mieszkań. Na ul. Szkaplernej spły-
wająca z sąsiednich wzgórz woda 4-
tworzyła tormalny potok, który pły
nie środkiem ulicy. Straż ogniowa
ewakuowała mieszkańców  zalane-
go domu przy ul. Szkaplernej i z
mieszkania parterowego przy
Prywainej 4. Na ul. Filareckiej 32
wylał zna,dujący się w tej posesji
staw, zaiewając piwnice i zagraża*
jąc mieszkaniom parterowym. Prócz
tego zalane zostaiy piwnice, suterę-
ny lub niżej położone miesžkania
przy ulicach: Swironek,  Wsojtkow*
skiej, Kaiwaryjskiej (29), na Snipisz-
ki i na wielu ulicach Źwierzynca,
które znajaują się w sąsiedztwie
Karolinek.

Prócz gwałtownego topnienia
śniegu, sytuację pogarsza deszcz,
który z małymi przerwamipadaod
przedwczoraj. (m) $—.



 

, Glełda zbożowo -towarowa
Kao i Iniarska w Wilnie

: Dnia 15 marca 1937 r.
Ceny za towar šredniej handlowej ja-

* kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

 Dziś! .T A którą uwielbia

MARTA
EGGERTH:

  

 

  
Potwarzana przez w rog Ó w,
zdradzana przez przyjaciół,

którym zaufała.
Walczyła jak mężczyzna, ale
kochała jak najczulsza kochanka

  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

= в f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun-

8 kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

gra, śpiewa i tańczy w filmie i j szych ilościach.

66 a =: ` W złotych:

„CZARUJĄCE OCZY A m Żyto I stand, 696g/l *) 24.00 — 24.50>

Nad-program;: Hiszpania kraj krwawych walk i la 1 A au II A aala ea — Ё?%
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Nieodwo- Mi o dziej b. I sk. 216.50 1800.00 — 1840.00
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HELIOS| ni dzień IS rz a ere S 868646 E Tumo | BE po = go ENO ECHNIK sk. 216.50 1520.00 — 1560.00
= 4 e ® 99 : A A a = wydzierżawienia Piw- młody, poszukujepra- Len trzep stand. Traby b. = =

. A £[4 I SPRZEDAŻ $ NY оу м zakresie: mięc., Iisk- 21650 с^
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VI я urządzeniem, Adres PPR POSZUKUJĘ Targaniec moczony asor-

wiatowid Adm. „Dz. Wi. _ ;**STUDENT U.S.B. |pracy do wszystkiego| tyment 70/30 960.00 — 1000.00
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66 W pozosta=w „swej najnow-

łych rolach:szej popisowejzwi „Blond Carmen 3 | Majątek
400 ha pow. święciań-Len Slezak, Ida Wast in
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Nadprogram atrakcje —. aki sprzedam niedro-ka9,1m. 5 44) paa groszy taniej w odległościach powyżej

: > „8180 lub zamienię na lastytot wiek średni. ów. das,| 200 kim.A
8.nieruchomość miej- || I ka 7 m. 1 w godz.

| Ka asa Gormanistyki | »| EE kiewicz. 643—4 ie r s
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Z dom drew. osobniak
%|o dwóch czteropoko-
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4 kapitalnie przebudo- į PRACA į W DNIU24 LUTEGO

10 m. 2(obok Kura.
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SZ „Najlepsze kupisz" —7
2 innym — kto kupił

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

  

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze.

ist. od 1860 r.W. WEL ER tel. 1057 |
Wiino, Sadowa 8

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

 

Zegary, zegarki, budziki,
GWARANT. PIERWSZORZ. FIRM

po

- Jagiellońska 8. -

Niniejszem

PB:

|

| Tapczany. otomany, meble kinbowe

'WACŁAW MOŁODECKI

wiejską
dzierżawę

leca

pod „Apteka”.
Ceny konkurencyjne.

GENEWA REEDZZ OOKND AAOOORZYZOOKOO«ооыка ПЯРЗНШНИСИЫЕЙ |а\КасЬ szkoła rolni-

Sprostowanie
W dniu 14 b. m. zamieściliśmy ogłoszenie, że jedyna

chrześcijańka firma I. MAŁICKĄ sprzedaje płyty i gramofony

prostujemy i oświadczamy, że oprócz naszej

firmy, również chrześcijańska firma BRACIA JABŁKOWSCY

prowądzi płyty i gramofony

L MALICKA Mickiewicza 6

DTSSPSS IESKOGIIPIRTIES AKR OW |; й„ki do pracy na: go-

oddam w
na  ko-

rzystnych warunkach. organizatorwśrednim
Qferty do „Dz. Wil.

 

nieważnia się.
RZĄDCA т

samodzielny dobry z
$ POMÓŻMY

' wieku samotny 23 la-|ę | BLIŹNIM
ta praktyki w dużych| reecev>o0ooe.
pierwszorzędnych ma

opuszczony
umierający
ani bielizny,

cza, obeznany z leśni-
ctwem -  rybołóst-
wem poszukuje posa-
dy. Oferty do Adm.
„Dz. Wil" pod
„Rządca'|,

BIURO PRACY
Stowarzyszenia Św.
Wincentego A Paulo
poleca uczciwe i kwa-|;
lifikowane kandydat-

ani

już
opiece
Litościwym

Zamkowa 8.

BEZ UBRANIA

spodynie, kucharki (do
 

tej rady użycza

‚ 605
UWaga:

Mickiewicza 4
w Wilnie

16

„Kivipazury“
* Dick'bez słowa wręczył mi łań-

guch. Był to ciężki łańcuch, tworzą-|
cy naokoło szyi ciasną obrożę.

: т rzekłem ostro,
szarpnięciem stawiając psa na nogi.

Popatrzył wpierw na Dicka, po-
tem ma mnie — bez wyrzutu, po
prostu pytająco. Może Dick zbił go

, za rzeź owiec — nie wiem. Dość, że
zabrał się ze mną, można powie-

s dzieć, chętnie i z zadowoleniem za-
- siadł w moim samochodzie na głów-
_ mym miejscu, |

* Johnson urwał i popił szybko
* stingah, |

|  — Wiesz, Frank, na co chciałem
.. tego psa? — zapytał nie patrząc na
© mnie, jakby się wstydził,

` — №е.
— Na przynętę dla tygrysa.
Ostawił stinhag i zatarł ręce, jak

gdybydla. rozgrzewki.
— Wspominałem już, że miałem

tygrysa па plantacji. Żagryzł mi, hy-|

  

  

 cel, dwa woły i porywał kurczęta.
Starałem się w Johore Bahru o po-

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 —- 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kw artalnie zi. 7

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Ko munikaty zł. 1— ra mm. jednoszp, nekrologi 40 gr. ta tekstem (10 lam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w d

ikaty za wiersz dru ku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50%-ałowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komun:
Е sobie prawo zmiany terminu druku ogłotzeń i nie przyjmuje rastrzeżeń młajtca.

zwolenie na zabicie go. Ale wiesz,
ile to jest formalności z uzyskaniem
pozwolenia na zastrzelenie tygrysa
w Johore. -Nim sułtan się zgodzi,
może upłynąć tydzień.
zakazu łapania żywych tygrysów,
wobec tego kazałem moim ludziom
zbudować pułapkę z pni. Trzeba by-
ło jednalk użyć jakiejś dobrej przy-
męty — wyjącej i hałasującej na ca-
łą okolicę — bo inaczej by się nie
dał nabrać, Morderca owiec nada-
wał się do tego celu znakomicie,

Johnson spojrzał na mnie, jakby|
w oczekiwaniu na skinienie. Ale ja
tylko paliłem cygaro i spoglądałem
na błękitne wody cieśniny,

-- No, więc — ciągnął powoli —
wyruszyłem z nim samochodem. Mój

зусе prowadził, ja z Binjim siedzie-

liśmy razem, Weź pod uwagę Frank,
że nigdy tego psa przedtem nie wi-

idziałem. Miałem go za dziką bestię
—mordercę owielc. No i właśnie sie-

dzieliśmy przy sobie na główn
siedzeniu. Binji wpierw wysadził łeb

Ale nie ma;

będę w Wilnie, aby Was zapoznać # apa-
racikiem  „ORIGINAL-AKUSTIK" dzięki
któremu możecie znów słyszeć wszystko.
Podajcie natychmiast swój adres, zaintere-
Sujcie znajomych: Warszawa I. Wilcza 53
J. Grabowski. Tamże naprawa i przeróbka
starych modeli. -

na powietrze, następnie popatrzyw-
szy; na mnie wielkimi, brązowymi o-
czami, oparł mi mordę na kolanach.

- Piękne. było psisko. Mimowoli
położyłem mu rękę na łbie, za usza-
mi. A on oparł mi drgający, czarny
pysk na kolanach, ten pysk, który
ostatniej nocy przegryzł gardła dwu-
mastu owcom. Nie chciało się wie-
rzyć, że ten łagodny, łaszący się
pies — taki zadowolony z jazdy sa-
mochodem — to rzeczywiście kat
„oiwiec.

Zmasz moją plantację, Frank. Le-
ży: w głębi dżungli, zidala od ludzkich
osiedli. Włysiadłem na. przystani,
skąd do plantacji .po drugiej stronie
jest w górę rzeki osiem mil.

Nie miałem kłopotu -z wsadza-
niem psa do motorówki. To było
przykre. Wiszedł sam, okazując mi
zauafnie i — radość z przejażdżki.
Zupełnie, jakby całe życie czekał na
taką przyjemność.

Rzeka jest tam burzliwa. Wiatry
i sąsiedztwo oceanu sprawiają, że
wioda silnie faluje. Ale Binji nic so-
Lie z tego nie robił. Jak na psa, któ-
ry całe życie przebywał na lądzie,
spisywał się znakomicie. Szczekał
na fale ichwytał zębami strzępy  białej piany. Był zachwycony. Mo-
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śniarki, nawet i nau- liznę, 
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tor strzelał, dziob łodzi tłukł się o
wodę, mój syca wykręcał ster, żeby
utrzymać kierunek... Binji co chwila
kładł mi pysk na rękach i spoglądał
w twarz wielkimi, brązowymi oczy-
ma, jakby chciał powiedzieć:
— Mamy używanie, co, przyja-

cielu? :
Dobilišmy do przystani na plan-

tacji  Binji wyskoczył pierwszy,
szczelkając (wesoło na orła, który
spuszczał się z błękitu wysoko nad
naszymi głowami.

Od przystani do mego bungalowu
jest cztery: mile. Poszliśmy pieszo.
Binji biegł przodem, myszkując po
zaroślach, niby miejski pies na wy-
cieczce. Spostrzegłem, że się uśmie-
cham: z jego zapału, z jego radosne-
$o rozkoszowania się zapachami
dżungli, z jego ciekawości. Co jakiś
czas zawracał ido mnie, spoglądał w
górę i poszczełkiwał. Zupełnie jakby
zapraszał:
— No, przyjacielu, pobiegaj ze

miną. Dżungla taka wilgotna, słońce
tak świeci, świeże paprocie tak przy
jemnie ocierają się o głowę!

Dotarliśmy do bungalowu. Mój
główny boy popatrzył ciekawie na
Binjego.

starzec
nie ma

krycia, nie mówiąc
o , odpowiedniej

i pożywieniu,|
sercom|

poleca go CARITAS,i

środków do ży--
cia dwóch studentów
nie może studiować,

w czym
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ca ekipas gorąco Instytut CA-
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rzekłem. — Pójdzie na przynętę dla
tygrysa.

Tubylcowi oczy zaświeciły.
— Bardzo dobra przynęta, tuan.

Pies w sam raz dla tygrysa. Robić
wielki hałas, RE

(W istocie Binji hałasował okrop-
nie. Tubylec mu się nie podobał,
więc okazywał swą niechęć po psie-
mu. Niewątpliwie Binji odznaczał się.
silną indywidualnością. Zaczął mnie
brać za serce, Choćby człowiek był
majtwardszy, to poczuje coś, gdy mu
pies zacznie wsuwać w rękę wilgot-
my nos i spogląda w oczy.

Zasiadłem do kolacji. Binji, leżąc
na podłodze kolo stołu, z mordą
wspartą na przednich łapach, przy-
ślądał mi się przyjaźnie, Nie upomi-
mał się o jedzenie, po prostu, rozu-
miesz, spodziewał się, że coś dosta-
mie. Rzuciłeem mu trochę ochłapów,
czego nigdy nie robię przy stole...
MWidzisz, byt skazany. Był mordercą
i miał zginąć morderczą śmiercią.
Alle to nie był powód, żeby! mu od-
mówić ostatniego posiłku. Tego się
nie odmawia mawet  skazańcom-
zbrodniarzom. 2 jakąż wdzięczno-
ścią spoglądał, gdy  pochrwycił
ochłap! — Nie będziemy go trzymali — (D._c. n.)
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