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Prenumerata

 Redakcja czynna w godzinach od

Wilno, Środa 17 marca 1937 r.

_Bezładny odwrót czerwonych
Anarchiści zamordowali charge d'affaires republikisKuby

 

W czwartek 18-go marca o godz. 10 rano za spokój duszy

sf. `

ontwilla
WIELKIEGO DZIALACZA SPOLECZNEGO I NIEZROWNANEGO

FILANTROPA, к
odbędzie się w kościele O. O. Bonitratrėw nabożeństwo žalobne, za“ ktėre

L zaprasza

RADA FUNDACJI im. S. i J. MONTWILLOW.

"> Ojciec św. weźmie udział
w uroczystościach Wielkiego Tygodnia

CITTA del VATICANO. 16.3. Do|
noszą urzędowo, że tym razem w
wielkim tygodniu odprawione zosta-
ną uroczyste msze papieskie w kap-
licy Sylkstyńskiej. W Wielki Czwar-
tek celebrować Mszę św. będzie J.E.
kardymał - dziekan świętego kole-
gium Granito di Belmonte, a w Wiel
ki Piątek J. E. kardynał sekretarz
stanu Pacellli. W. pierwsze święto
Wielkiejnocy Ojciec święty uda się
na Sedia Gestaforia do Bazyliki św.

Piotra na uroczystą Mszę świątecz-
ną, lktórą odprawi J. E. kardynał
Cziekan. Potem prawdopodobnie Pa
pież udzieli błogosławieństwa „Urbi
et Orbi” w zewnętrznej loży świąty-
mi. Jak informują, przeprowadzono
wczoraj dokładne badania stanu
zdrowia Piusa 11-go, po czym prof.
Milani, ulegając żądaniom Papieża,
zdcydował się udzielić swej aproba-
ty lelkarsikiej na udział Ojca św. w
uroczystościach Wielikiego Tygodnia

POSIEDZENIE SEJMU
Strajki i finanse samorządów

WARSZAWIA 16.3. W dniu dzi-
siejszym odbyło się plenarne posie-
dzćnie Sejmu, na którym  rozpatry-
„wano cały szereg projektów. Na
czoło zagadnień wybiły się sprawy
zmiany ustawy о przymusowym|
rozjemstwia w zatargach pomiędzy
pracownikami i pracodawcami oraz
ustawa o odłużeniu samorządu dro-
&а przyznania samorządom prawa
ściągania idodatku do podatku  do-
chodowego.

Pierwszą sprawę referował pos.
Gdula zwracając uwagę na nie-
zwylkty wzrost liczby strajków w
Polsce (w r. 1930-3 12 strajków i 48
tys. strajkujących, w r. 1931 — 954
strajki, a strajkujących 379 tys., zaś
w roku 1936 w jednym wielkim
strajku w Łodzi brało udział 100
tys. robotników). . Projektowane
zmiany w dotychczasowej ustawie,i

„Reprezentacja b.

 

prawo twiorzenia komisji  rozjem-
czych przenoszą z rady ministrów
na ministra pracy i opieki społ.

W: dyskusji wielu posłów wystę-
powała przelciw projektowanej no-
„.weli, określając ją jako próbę о-
graniczenia prawa robotnika do
strajlku. Sejm przyjął ustawę w
drugiem i trzecim czytaniu, `

Projekt noweli do ustawyj o ure-
gulowaniu finansów komunalnych
relerowal pos. Kaczkowski.

Nowela -zmieniająca ustawę po
raz 44 od r. 1923 ma zwiększyć do-
chody samorządów o 70 mil. złotych
rocznie. Po dyskusji, w której pod-
noszono szereg zastrzeżeń, 'co do
właściwości tak wielkiego obciąże-
nia podatnika nowym podatkiem,
projelit noweli odesłano do komisji
skarbowej. Następne posiedzenie
Sejnm odbędzie się w sobotę.

żołnierzy polskich
na Wschodzie”

LWÓW. 16.3. Na odbytej wspól-
nej konferencji reprezentantów zwią
zków  Żeligowczyków, Kaniowczy-|
ków i  Sybiriaków, uchwalono |
wyłonić wspólne  przeldstawiciel- |

stwo pod nazwą: „Reprezentacja b.
żołnierzy polskich na Wschodzie".
Na prezesa tej reprezentacji wybra-
ny został prof. dr. Teofil Seifert, pre
wes Zw. Sybiraków.

   

   Okienka p bankowych уг гаг yzu są cuaziennie ovięzone przez
resantów od chwili przywrócenia wolnego handlu złotem.—

PRZYWRÓCENIE WOLNFGO BANDLU ZŁOTEM

  

 

SALAMANKA. 163. Kwatera
główna powstańców komunikuje ofi-
cjalnie (armia północna — wzmoc-
niona dyjwizją. Madrytu) nieprzyjaciel
usiłował kontratakować linie nasze
na odcinku Jarama przy pomocy
taników rosyjskich, ,Wojska nasze
kontratak odparły, zadając ciężkie
straty nieprzyjacielowi i niszcząc
dwa czołgi. Wojska nasze, pełne en-
tuzfazmu, zajęły okopy nieprzyjaciel
skie. Armia południowa—na froncie
Cordoby: odziały nasze raźnoposu-
wają się naprzód, zajmując m. in.
wieś Alcaracejos. _ Odwrót. . wojsk
czerwonych jest bezładny, a bryga-
da międzynarodowa, walcząca na
tym odcinku, została rozbita. Jeden >
z batalionów tej brygady . został
zdziesiątkowany. Teren dzisiejszych
cperacyj pokryty jest zwłokami żoł-
nierzy nieprzyjacielskich. Lotnictwo
nasze bombardowało dziś lotnisko

miszcząc zgromadzone

intensywnym przygotowaniu arty-
leryjskim osiągnęły oddziały rządo-
we. postępując w ogniu karabinów
maszynowych, okopy powstańcze,
gdzie rozgorzała trwająca 2 godziny
walka wręcz. Kres wzajemnemu
zmaganiu się położyło przybycie re

przeciwnika i ścigając go posunęły
się znacznie wgłąb jego wyjścio-
wych pozycyj. Powstańcy zdobyli

Wobec możliwości
w Barajas,
tam samoloty nieprzyjacielskie. W Zakaz wywozu
czasie walki powietrznej zostały

WARSZAWA 16. 3. Wobec moż-
liwości strajku górników na Gėr-
uym Śląsku rząd wydał zarządzenia,

aające na celu zapewnienie węgla
szerokim masom  łudności i zakła-
Чот użyteczności publicznej:

1) uzupełnione zostają zapasy in-

„tytucyj użyteczności publicznej;

strącone 4 samoloty wojsk czerwo-
nych przez nasze lotnictwo myśliw-
skie, a dwa inne przez artylerię prze
ciwlotniczą.

ZAMORDOWANIE CHARGE
D'AFFAIRES REPUBLIKI KUBY.

PARYŻ. 16.3. Agencja Havasa
donosi, że radiostacja Burgos ogłosi-
ła komunikat stwierdzający, iżMa-
nuel Pichardo charge d'alfaires repu
bliki Kuby w Hiszpanii, został za-
mordowany w Madrycie przez anar-
chistów, a nie jak to władze rządowe
ogłaszają, zmarł śmiercią naturalną.

-RACJE WODY W MADRYCIE
BURGOS. 16.3. Tutejsza radiosta

cja ogłasza, że komitet obrony Ma-
drytu ustalił rację wody, jakie mają
być wydawane ludności stolicy i
przedmieść.
NOWE SUKCESY POWSTAŃCÓW

NAVAL CARNEROQ 16.3 Agen-
cja Havasa donosi: Wojska rządowe
przeprowadziły wczoraj $wałtowny
atak na zdobyte przed dwoma dnia-
mi przez powstańców pozycje na
północ od Jaramy. Po krótkim, lecz
TAI BAUFINISARI

Obrona
min. Poniatowskiego

Min. Poniatowski znajduje się od
dłuższego czasu pod silnym obstrza-
łem sfer konserwatywnych. Punk-
tem kulminacyjnym obstrzałów było|
wystąpienie w Senacie sen. Zdzisła- |
wia Lubomirskiego, cieszącego się|
bardzo dużą powagą.

Skwapliwie atak ten podjęła pra-
sa konserwatywna.
2 =p. A ml“ KK S donosi:

stąpiły niektóre pisma prorządowe. : sr a
"Ko Pak dęraniaśyiŁk do Kkrót- W związku z wynikiem wyborów

kiej repliki, ale natomiast „Polska, do zarządu Bratniej Pomocy Stu-
a: wwie bardzo silną dentów U. J., w których większość

obroną ministra, zastosowaną znaną', 2. Е

теіо&в‘д militarną — kontratak, skie- | sy dotychczasowa PZK

rowany przeciwko sen. Lubomir-, "OWY zarząd Co od šrody
skiemu. Odpowiedź ta jest bardzo przejąć urzędowanie,
agresywna, a nawet zarzuca sen. Lu-| Dotychczasowa większość brat-
bomirskiemu... prywatę.  Wiystapie-
nie organu sfer wojskowych, tak sil- | :
nie angažującego się w obronie min.|
Poniatowskiego, jestświadectwem,| D Z i s i a į

že polityka jego cieszy się zaufaniem
czynników wpływowych w pań-|-
stwie.

W dniu wczorajszym

W. uzupełnieniu wczoraj poda-
nych wiadomości o zawieszeniu wy-
ikładów na uczelniach Warszawy,
dajemy dziś opis zajść w ujęciu u-
jęciu urzędowym P.A.T. Komuni-
kat P.A.T. jest skrócony. Red.

WARSZAWA 16.3 (Pat). O zaj-
ściach, które wywołały zawieszenie
wylkładów i ówiczeń w Uniwersyte-
cie Józela Piłsudskiego, w Politech-
nice Warszawskiej i w Szkole Głów

maliśmy następujące informacje:
W uniwersytecie w dniu wczoraj-

szym grupa studentów, uzbrojonych
w pałki, po drobnych zajściach w 
gmachu biblioteki pobiła urzędni-
ków biblioteki.

 

W dniu dzisiejszym na Uniwersy-
tecie S. B. odbywają się wybory do
ratniej P я nie odby-Śmierć Chamberlaina |Brainici Pomocy. Glesotvanie odė:

LONDYN 16.3. Dzisiaj wieczo-| Głównego od godz. 9 rano do 20 rem zmarł Austin Chamberlain.

zerw powstańczych, które wyparły |

nej Gospodarstwa Wiejskiego otrzy:|

różnych auldytoriach wdarła się do

  

' wieczorem. Studenci głosujący 4 demickiej (lewica).

 

ГЕ
Redakcja I Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12-44.

12 do 13 I od 20 do 24,

Koato P. K. O. Nr. 700.206,

Dr. 75
 

killka miejscowości i ważne punkty
strategiczne. W. poniedziałek wie-
czorem zaatakowały oddziały rzą-
dowe powtórnie nowo-zdobyte linie

| powstańcze, lecz zostały z wielkimi
dla siebie stratami odparte, Wojska

| rządowe usiłowały wczoraj również
odzyskać na odcinkach Pingarron i
Burarron' utracone ważne pozycje,
dominujące nad doliną Alcala de
Henares. Atak ten nie powiódł się. 
 

- JESTEŚMYJEDNEJ KRWI
GROSZNASZKALACTWOPOLSKIE ZAGRANICA
 

strajku górników
węgla z Polski

2) od północy dnia 17 bm. wstrzy-

er zostaje eksport węgla z Pol-

3) wszelkie ładunki węgla od tej

godziny skierowane zostają do

większych ośrodków zamieszkania

celem zwiększenia istniejących za-

pasów.

Zjścia nu uczelniach © Ocrszawie
zawieszono wykłady

na 5. 6. 6. W.
*W. ińnym lokalu uniwersyteckim

rzucono spluwaczkę w profesora,
odbyjwającego egzamin. W. niektó-
rych auclytoriach umieszczono pro-
bówki z gazami łzawiącymi Przy

okazji tych zajść pobito kilku  stu-
dentów żydów.
W Politechnice w wyniku bójki

jednen 1 ze studentów grozi utrata
oka. Inni ponieśli ciężkie uszkodze-
mia ciała, W, tygodniu ubiegiym po-
bito ciężlko kilku studentów żydów.

| (Wi poniedziałek rozrzucono w

gmachu probówiki z gazami. Jedno-
cześnie rozpoczęło się w całym
|gmachu bicie studentów żyjców.

| Dziś znowu pobito kilku żydów i u-
rządzono nielegalny wiec w Szkole

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Lewica okupowała Dom Akademicki
w Krakowie

'Ма to być protest przeciw wynikom wyborów
niacka w odpowiedzi na wynik wy-
borów urządziła blokadę gmachu

pierwszego Domu Akademickiego

przy ul. Jabłonowskich.

Postępowanie swoje grupa ta u-

zasadnia w proteście do władz uni-

wersyteokich w memoriale, wysla-
nym do Marsz. Śmigłego-Rydza i
ministra Świętosławskiego.

wybory
do Bratniej Pomocy U.S.B.

ni okazać legitymację Bratniej Po-
mocy i dowód akademicki.

Do wyborów zgłoszono 2 listy.
Nr. 1 — LISTA NARODOWA.

Nr. 2 —lista konsolidacji aka-
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Ewaku
i

'fwie zeue o koniecznošci „€- rzeczywistości, dostrzega, że niema
wakuacji” ludności żydowskiej z Pol innego wyjścia, jak tylko wyprowa-
ski jest wciąż czerwoną płachtą dla| dzić część lub ogół żydów z Polski—
prasy żydowskiej, oraz dla filose-
micko usposobionych odłamów opi-
nii polskiej. Wystarczy, w odniesie-
niu do żydów, wypowiedzieć słowo
„ewakuacja”, by ściągnąć na siebie
zapienione, gwałtowne, pełne wście-
kłości ataki nie tylko żydów, ale i
polskiej lewicy.

Ale konieczność masowej emi-
gracji żydów z Polski jest tak nieod-
parta, że coraz lepiej zaczynają ją
rozumieć również i trzeźwiejsze u-
mysły z pośród samych żydów. Co-
raz to jakiś poważniejszy żyd, um
jący się zdobyć ma spokojną ocenę

| i zaczyna ten swój pogląd jawnie gło
sić.

| W tych dniach mamy znów do
j zanotowania nowy taki głos żydow-
| ski, ustalający konieczność „ewaku-
acji' żydów z Polski,

Jeden z najwybitniejszych przy-
wódców t. zw. rewizjonizmu i współ
pracownik  Żabotyńskiego, członek
egzekutywy Nowej Organizacji Sjo-
nistycznej, ldr. Woligang Weisel z
Wiednia, przebywający obecnie w
Warszawie, udzielił redakcji „Cza-
su” wywiadu, w którym mówi m. in.
«o następuje:

 

„Prawy ukłonw Z.ŚR.R,
Lewica bandąłotrów i szpiegów”

„Prawda“ poświęca długi arty-
kuł Bucharinowi i Rykowowi, usta-
lając związek pomiędzy Bucharinem
i Rykowem a lewicą komunistycz-
ną, i zaznaczając, że gdyby zwycię-
żyły ich koncepcje, to Aiko rewo-
lucji byłoby zgubione”.
W ocenie obu kierunków opozy-

cyjnych przez „Prawdę'” istnieje zna
mienna różnica. Lewicę komunistycz
ną „Prawda” charakteryzuje jako
„opętaną, rozbójczą bandę najemni-
ków faszystowskich, krwawych mor
derców, szkodników, szpiegów i dy-
wersantów, a opozycję prawicową
tylko jako „bandę łotrów”, nie za-
rzucając jej szpiegostwa i morder-
stwa. Poza tym zasługuje na pod-
kreślenie fakt, że czołowy organ
partii rządzącej pomija całkowicie
milczeniem „Głos Ludu'”, domagają-
cy się w czasie ostatniego procesu

RYCHŁY UPADEK CZERWONEJ HISZPANII |
Ostrożny zazwyczaj „Le Temps"

w artykule wstępnym, poświęconym
i ii, ocenia nadzwyczaj pesy-

mistycznie sytuację po stronie zwo-
lenników frontu ludowego.
„Wszystko pozwala przypuszczać

— pisze dziennik — że przyszły ty
dzień będzie decydujący zarówno
dla odcinika Guadalajara, jak i dla
Madrytu. Obrońcy Madrytu czynią
ostanie wysiłki. Gen Miaja wysłał
na front Guadalajara wyborowe for-
macje brygady międzynarodowej
bez pomocy której Madryt dawnoby
już , jak również najlepsze od
działy ciężkiej artylerji, ogałacając
przez to inne odcinki frontu”.

Dziennik (donosi dalej, że gen.
Miaja zamierza dokonač przegrupo-
wania na odcinku całego frontu, co
Oznacza poprostu, że nosi się za-
miarem ewakuacji Madrytu. Poza
ciężką sytuacją wojskową również
i sytuacja polityczna po stronie rzą-

kary śmierci dla przewódców  opo-
zycji prawicowej, mimo że ów „Głos
Ludu znalazł nie tylko miejsce na
łamach prasy. sowieckiej, lecz spot-
kał się z jej całkowitą aprobatą.

To zróczniczkowanie obu opozy-
cyj przez „Prawdę”* pozwala mnie-
mać z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, że sprawa Bucharina i Ryiko-
wa może się skończyć usunięciem
ich z partii i z życia politycznego
bez dalszych dla nich konsekwencyj.

Z powyższego oświetlenia spra-
wy; Rykowa przez „Prawdę“ można
przypuszczać, że grupa rządząca
gostanowiła złagodzić taktykę w sto
suniku do opozycji prawicowej.
tutejszych kołach politycznych są-
dzą, że stosowanie zbyt ostrego kur-
su wobec opozycji prawicowej nie
Jeży obecnie w interesie reżimu.

du coraz bawdziej się komplikuje.
O kłótniąch w naczelnym dowódz-
twie wojsk rządowyłch świadczy! naj
lepiej dymisja szefa sztabu general*
nego Martinez Cabrera. Rząd poza
tym nie czuje się już pewny nawet
na terytorium mu podległym, czege
dowołiem jest choćby. ostatnio od-
krytyj w Madrycie spisek  falangi-
stów, jak również zamordowanie wy
bitnego członka rady obrony stoli-
cy. „Le Temps" spodziewa się więc,
że hiszpański front ludowy może

tak samo załamać się na polu bi-
twy, jakiw walkach wewnętrznyjch.
Katalończycy odmawiają bowiem po
mocy rządowi 'w Walencji. Walencja
zaś zdaje się wyraźnie pozostawiać
Madryt własnemu losowi, o czym
świadczy brak środków  żytwności i
coraz większy głód panujący w sto-
licy, który nawet doprowadził ostat-
nio do poważniejszych rozruchów. 
 

| Strajk kominiarzy— zlikwidowany
W niedzielę «w późnych  godzi-

ńach wieczorowych zakończyło się|
w Warszawie posiedzenie zarządu
głównego Centralnego Związku Pra-
cowników Kominiarskich, na kitó-
rym po ożywionej dyskusji postano-
wiono»z dniem 15 b. m. zlikwidować

Rz

AC

  

Y ZŁOTA NA ALASCE SPŁONĘŁO

strajk i przystąpić do pracy. Jedno- |.
cześnie postanowiono w oparciu o
jednolitą opinię całego społeczeń-
stwa zwrócić się 'do' najwyższych
czynników mw państwie z prosbą o
wzięjcie pracowników kominiarskich
w obronę.

 

BRT ca

   
Na Alasce spaliło się miasteczko Douglas, kolonia poszukiwacz złota.
Pożar strawii wszystko doszczętnie, tak że około 500 poszukiwaczy

złęta pozostałobez dachu nad głową Žr

acja żydów jest konieczna
«. Tak mówi działacz żydowski

„Wniosek jest tylko jeden, jest prosty
l logiczny: przystąpić należy do systema-
tycznej regulacji procesu odpływu żydów z
Polslci, Rumunii etc.-i kierowania przypły-
wu w jedno tylko łożysko — w łożysko Pa-

iestyny. Mówi się przy tym c „ewakuacji”,
u słowo to bywa częstokroć mylnie inter-

pretowane więc wymaga wyjaśnienia. Kwe-

stia żydowska w Polsce, na przykład, nie
zostałaby wcale rozwiązana, gdyby roczny

udpływ emigrantów-żydów nie był większy

od naturalnego przyrostu ludności żydow-

ukiej w Polsce, Przyrost ten wynosi około

33 tys. rocznie, a zatym wychodźtwo w ilo-

ści niższej od tej cyfry jest tylko „emigra-

2ją“, natomiast wychodźtwo tę liczbę prze-

kraczające jest już „ewakuacją”, bo prowa-

<lzi do zmniejszenia ogólnej ilości żydów w
kraju. Rozwiązanie kwestii żydowskiej, aby

lryło istotnie rozwiązaniem, wymaga właś-

nie tak pojętej ewakuacji, która w przecią-

gu dziesięciu lat, stosownie do planu N. O.

S$, winna się wyrażać cyfrą około 75.000

żydów rocznie, tj. 3/4 miliona w ciągu lat

10-ciu, Po upływie tego czasu, ilość żydów

w Palestynie będzie dość wielka (emigracja

z Polski ma stanowić 50 proc. emigracji

ogólnej), aby dać podstawy pod, własny a-
parat państwowy, a z chwilą osiągnięcia te-

go momentu sprawa wyjścia z Polski pozo-

stałych mas żydowskich będzie bardzo już
uproszczona,

ie zatrzymujemy się nad szcze-
góiami wywodów dr. Weisla, doty-
czących sprawy przeszkód, stawia-
nych immigracji żydów do Palesty-
ny przez Anglię, oraz różnych za-
gadnień technicznych, lub uzasad-
nień politycznych i ideologicznych.

Stwiesizamy poprostu fakt: je-
| szcze jeden wybitny iznaczący wie-

le w życiu swego społeczeństwa
żyd, zaczyna głosić hasio ewakuacji
żydów z Polski, :E£wakuacji najpierw
150.000, a potem reszty.  

ima kapelusz
dła mażdezuMlieszkowski

|
j

  

Jak się dowiaduje ag. „Press“, w
Berlinie podpisana została umowa
śląskiej „Wspólnoty lnteresów' z
niemieckimi tabrylkami samochodo-
wymi w sprawie montażu i produk-
cj. samochodów typu niemieckiego
w Palsce. Ze strony niemieckiej u-
mowę zawarły..i podpisały firmy:
„bBiising N. A. G'' w Brunświku 1
„Daimler < Benz“ w Gagenau w Ma-
den. Umowa opiewa na 10 lat.

Umowa dotyczy montażu i pro*
dukcji przede wszystkim kategorii
wozów. towarowych i autobusawych
o tonażu od 3,5 — 4 ton wzwyż.

"Równocześnie z tekstem umowy,
zarząd „Wspólnoty; Interesów" prze
dłożył Ministerium Komunikacji
pismo,w którym wyraża gotowošc
zorganizowania i uruchomienia fab-
rykacji samochodów w tej miejsco-
wości, którą wskażą powołane czyn
niki: państwowe,

„Wispólnota Interesów" zobowią-

Zbliża się dzień, w którym spo-
łeczeństwo wileńskie dorocznym
zwyczajemoddajehołd pamięci nie-
zrównanego pracownika na niwie
społeczńej, jakim bez kwestii był
Józef Montwiłł, -Dzień ten zwykle
obchodzony bywa 18 marca jako w
wigilię Imienin Zmarłego. Nie spo-
sób w krėlikiej wzmiance wyliczyć
wszystkich prac tego niepospolitego
Człowieka, który /'w ciągu całego
swego życia poświęcił się dlą dobra

Ostatni numer „Bluszczu” został
poświęcony Wilnu i ziemi wileń-

| skiej, Zilustrowany. fotografiami Bul-
haka, przesuwa się kraiobraz tego
miąsta i jego okolic.

Ostra. Brama,  mauzoleum- na
Rossie, siqdm kościołów, stare zauł-
ki i raury, :

A. potem Wilno. współczesne:
teatr, sztuka, literatura, autorki wi-
leńskie, publicystki, działaczki spo-
łeczne. -

Wileńszyzna, czytamy w jednym
z artykułów, to kraj niewykorzysta-
nych..bogactw. Lud tamtejszy praco:
wity;' zdolny i mało"dla Siebie*wy-
magający, w tak okropnej jest bie-
dzie pogtążony. Kiedy przyjdzie czas
że województwo -wileńskie pokryją 

Komintern gotuje atak
na polskiego robotnika i chłopa

Wi Moskwie, jak już donosiliśmy, Tym bardziej, że słery te, w związ-
odbyło się przed paru dniami poufne | ku zostatnimi przemianami na tere-
posieldzenie czołowych osobistości |nie ZSRK, opowiadają się raczej za
Kominternu z udziałem przedstawi-
cieli sztabu czerwonej armii i dele-
gata z Polski. Konierencja całkowi-
cie poświęcona była sprawom Pol-
ski.
W wyniku postanowiono wzmóc

i skoncentrować alkcję propagando-
wą miemal wyłącznie na terenie
chłopskim i robotniczym. Stanowi-
sko talkie zajęte zostało na wniosek

|poglądami Irockiego, a wśrókł mas
| polskich nie mogą liczyć na żaden
| posłuch.
| Zdecydowano poza tym przezna-
czyć subwencję w wysokości około
1 miliona złotych, która ma być
przeznaczona ma rozwój prasy! ro-
botniczej, pozostającej pod: faktycz-
nym lub ideowym wpływem  Mo-
skwy. Istnieje też zamiar zamiany,

wojskowych, których zdaniem roz-| jednego z tygodników ma dziennik
wój idei |komunistycznych wśród | robotniczy dla zapełnienia luki po-

t zw. sfer intelektualnych — złożo- | wstałej po likwidacji przez władze

nych głównie z żydów—jest wpraw- | pewnego pisma codziennego. (Cho-

dzie błyskotliwy, ale nie posiada|dzi zapewne o „Dziennik Popular-
żadnego znaczenia praktycznego. пу’).

Zjnzd akademickich kół prawniczych
Ogólnopolski turniej Krasomówczy

W niedzielę rozpoczął się w War- Kaiacz, prot. dr. Eugeniusz Jarra,
szawie trzydniowy zjazd akademic- Juliusz dSędek — prezes Koła Praw-
kich kół prawniczych w Polsce.| ników S. U. J. P. Paweł Marcinow-
Mszę św. odprawił w kościele Alka-|ski— wiceprezes Koła Prawników :
demickiim ks. dziekan Grabowski,| S. U. J. P., Karol Hamiier oraz Ha-

 

| ków alkalaemickich. W

Samochody niemieckie © Polste

prot. pr. kanonicznego na U. J. P.
U godz. 12 mastąpito oiwarcie zjazdu
w auli uniwersyteckiej, ma który
przybyli przedstawiciele Krakowa.
Lwowa, Wiilina, Poznania i Lublina.
Wkadze akalaemickie reprezentowa-
li; kurator warszawskiego Koła
Prawiników prot. Kaiacz, doc: Ceza-
ry berezowski i doc. St. Borowski.
Kalaę adwolkacką w Warszawie re-
prezentował dzielkan i wiceprezes
Uiównego Związku Adwokatów Pol
skich mec. Leon Nowodworski, Na-
rodowe Źrzeszenie Adwokatów mec,
Janusz Kabski. *

O godz. 5 w gmachu  Theologi-
cum odbył się ogolnopolski konkurs
krasomówczy, w. którym wzięło u-
dział 13 mówców z wszystkich ośrod

skład jury
wchodzili: Ikurator prof. dr. Jozei

 
zuje się też wobec ministerium ko-
munikacji, że w ciągu 4, a najdalej 5
lat uruchomi cailkowicie w kraju
produikcję typów zasadniczych.

W. pierwszym roku trwania umo-
wy 25 proc. produkcji będzie wyra-
bianych w Polsce, a 45 proc. w Niem
czech, w drugim roku produkcja kra
jowa dojść ma do 40, względnie 50
proc. W dalszym okresie 10-letniej
umowy import z Niemiec ma byč
ograniczony do 45 proc,

„Wispėinota  Inieresėw“  piacič
ma Niemcom za dostarczone części
samochodów polskimi materiałami i
wyrobami. Samochody typu niemiec-
kiego zagpatrzone
Diesla, które w razie, braku ropy
mogą być łatwo przerobione na inne
paliwo, jak np. na gazy ziemne. |

_ Jalk informują: agencję  „„Press',
zawarta przez „Wspólnoty. intere-

sów'' umowa jest przedmiotem szcze
gółowych badań w: Ministerium Ko-

mumikacji. 3 

 

Pamięci Józefa Montwiłła
ludzikości, a szczególnie ukochanego
przez siebie Wilna. Dosyć powie-
dzieć, że kilkanašcie instytucyj o
charakterze _filantropijno - społecz-
nyjm do dziś dnia .istnieje. Skromny
obchód Imienin zasłużonego działa-
cza polegać bęłdzie na,uroczystem
nabożeństwie w Kościele OO. Boni-
fratrów, .lktóre odbędzie .się. we.
czwartek w dn. 18 marca o godz. 10:
rańo, a następnie ma Alkademii w
w Szkole Jego Imienia.

er „Bluszczu“
kończalnie,
Iniany?

7 Warunki naturalne. sprzyjają rož-
wojowi wytwórni olejów lnianych,
garbarskim zakładom, przetwórstwu
drzewa, wreszcie rozwojowi mile-
czarstwa, fabryk konserw. Jest to
śpichlerz grzybów, znalkomity terer

pod zielarstwo, przemysł rybny,
pszczelny, (wreszcie wielkie możli-
wości letniskowych przedsiębiorstw.

pa w stronę po
i naldsłuchuje ocy, z tym sa-

a sercem,jak 6, kiedy bies
„obrusienia”' czyhał za każdym wę-

przerabiające surowiec

będą w motory |'

czesalnie, 'przędzalnie, tkalnie i wy-.

 

 

| lina Łuszpianko — sekretarz.
|  Fierwsze miejsce przyznano przed
| stawicielowi Poznania, p. Mieczykła
wowi itybiańskiemu „który przema-
wiał na temat: „Moralne przygoto-
wanie do wojny”. Drugie przedsta-
wicielowi Lwowa p. Janowi Wawrz-
kowi, członkowi Móódzieży Wszech-
polskiej — za szczególnie udatne
przemówienie, odtwarzające mowę
gen. hiszpańskiego przed Trybuna-
iem Stanu za zdradę rządu i popar-
cie akcji narddowych-powstańców.
Trzecie miejsce zajął p. Jerzy Hom-
Homme z Wilna — „Moralne przy-
gotowanie narodu do wojny, —
czwarte p. St. Śniadowski z Warsza-
wy — „Moralne przygotowanie ma--
rodu do wojny” i piąte p. Jan Wiuja-

|jasty z Lublina—,Zagadnienie kolo-
| nij dla Polski'. Nadto z Warszawy
| przemawiali pp. Zygmunt Stermiński
ji Jana Barański, czionkowiei Stron-
niobwa Narodowego, których prze-
mówienia gorąco oklaskiwała licznie
zebrana miodzież akademicka,

Większość z mówców stanowili
przedstawiciele obozu narodowego
ze szczerbcami Chrobrego na pier-
siach. Przemówienia wszystkie opar
te były ma dążnościach imperiali-
stycznych z silnym. akcentem mili-.
taryzmu. Idea Wielkiej Polski, Pół-
ski ikatolickiej i narodowej została-
silnie podkreślona. :

Odspiewaniem Hymnu Młodych
zakończono konkurs  krasomówczy.
esAuei |. >

Kto wygrał na loterii?
: Pierwsze ciągnienie, A

5.000 zł. — 45820.
10.000 zł. — 8947 15195.
5,000 zł, — 176003.
2.000 zł. — 21433 92534 99207.
1.000 zł. — 60325 90202 114961

117869.. °

Drugie ciągnienie.
20.000 zł, — 154403.
15,000 zt. — 113074.
15.000 zł, — 43635. -
10.000 zł, — 56834. ;
5.000 zł, — 48421 166692.
2.000 zł. — 73783 74665 125307

129612
1.000 zł. — 10019 64347.

     

 

320 STRAJKUJĄCYCH
W WIĘZIENIU 
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'Rokotnicy, którzy okupowali iabry:
|kę lotniczą Douglasa w Los“An

głem starych kamienic i omszałych geles—zostali aresztowani, Na zdję:”
dworków. Patrzy Wilno w stronę ciu — noc we wspólnej celi wię- stolicy... Е ziennej. sz



 

POCHÓD NAPRZÓD
Leży przed nami wydana ostatnio

nakładem Juliana Krężla broszura,

zawierająca przebieg, referaty i u-

chwały „Zjazdu przedstawicieli pra-

cy narodowej na wsi'.
Zjazd ten, o którym w swoim cza-

sie obszernie pisaliśmy, odbił się gło-

śnym echem w całym kraju. Wywo-

łał on wzmożenie ruchu narodowego
wśród ludności wiejskiej, zwiększył

udział tej ludności w szeregach

Stronnictwa Narodowego i pobudził
ją do żywszej walki. 8

Jeden z uczestników zjazdu, mó-
wiąc o skombinowanym ataku żydo-
stwa, socjalistów i biurokracji na o-

bóz narodowy, oświadczył: „Oni li-
czą na to, że my się zmęczymy i rzu-

€imy nasze okopy. Tak — być może.
My nasze okopy opuścimy, ale po to,
aby pójść naprzód, by oczyścić przed-

pole naszej walki o wielkość hpotę-

gę Ojczyzny i biada temu, kto w roz-

strzygającej chwili znajdzie się na

drodze naszego pochodu”.
Ta wola „pochodu naprzód" nie

tylko przenikała cały zjazd, ale co-
taż bardziej przenika masy ludności

wiejskiej, skupiające się pod sztan-

darami naszego ruchu. Wynika ona z
poczucia własnej siły i ze zrozumie-

nia pilnej konieczności zmiany panu-

jących w Polsce stosunków. Jest rze-
czą charakterystyrzną i świadczącą

0 dużej dojrzałości obywatelskiej mas

chłopskich, że w dążeniu do zmian
nie ograniczają się one do zagadnień

tyczących się wyłącznie wsi, że zda-
fa sobie sprawę z całości zagadnienia
narodowego i rozumieją, że potrzeb-
ne są tu zmiany, obejmujące cało-

kształt tego zagadnienia.
Równocześnie rośnie wśród lud-

ności wiejskiej świadomość, że w na-

szym kraju są dwa ośrodki woli poli-
tycznej i dwie wynikające z nich, a

wzajemnie się wykluczające polityki.

Jednym z tych ośrodków jest naród
polski, drugim — społeczeństwo ży

dowskie. Polityka polska najpełniej
wyrażająca się w ruchu narodowym,

zmierza do opanowania przez naród
polski całości życia publicznego i
podporządkowania naczelnym  inte-
resom tego narodu państwa,

Żydzi nie chcą dopuścić do tego.
Pragną oni zachować swoje zdoby-
cze i zapewnić sobie, naszym kosz-
tem, pełny rozwój w ramach pań-
stwa, które byłoby nie własnością
narodu polskiego, ale „ogólnym do-

brem wszystkich jego obywateli”,
Głęboka, istotna treść walk poli-

tycznych, rozgrywających się w Pol-

sce, sprowadza się do starcia tych

dwu sprzecznych ze sobą dążeń, dwu

wykluczających się wzajemnie inte-
resów. Dlatego też u podstaw wielu
poczynań politycznych, wymserzo-

nych w polski ruch narodowy, łatwo
się doszukać natchnień, płynących ze
strony polityki żydowskiej, umiejęt-
nie posługującej się różnymi grupami

i ideologiami polskimi.
Jak nadmieniliśmy, ludność wiej-

ska często łatwiej się w tym wyznaje,

niż inne warstwy naszego spole-

czeństwa,pozostające nierzadko pod

wpływem idei, zaciemniających im

pole widzenia.

Przykładem tego może być stosu-
nek tej ludności do poczynań tego

rodzaju, jak front ludowy, front de-

mokratyczny oraz różne umiarkowa-

ne „konsolidacje'* społeczeństwa. Po-

czynania te nie znajdują na ogółod-

dźwięku w masie chłopskiej, która

przede wszystkim zwraca uwagę na

stosunek tych poczynań do zagadnień

narodowych i do kwestii żydowskiej.

Podobnie rzecz się ma z komuniz-

mem, używanym przez politykę ży-

dowską jako ważne narzędzie w wal -

ce z Polską narodową. Robota komu-

nistyczna weszła obecnie w bardzo

niebezpieczną fazę. Kierownicy jej

zrozumieli, że dopóki nie zanarchi-

zują wsi, dopóki nie wywołają na jej

terenie silnych zamieszek agrarnych

inie oderwą ludności wiejskiej od

poczucia jedności z narodem, dopóty

nie mogą myśleć o opanowaniu wła-

dzy w Polsce.

Stąd płynie silny atak komunizmu 

Anglia i „Miiteleuropa*
We wczorajszych pismach warszaw

skich znajdujemy telegram z Londy-
nu tej treści:

„Niedzielny „Observera“
przyniósł sensacyjny artykuł naczelne
go publicysty, recaktora Garwina. Sta
je on na stanowisku, że porozumienie
niemiecko - sowieckie jest. bardziej
możliwe, aniżeli możnaby przypusz-
czać, sądząc z wzajemnych wrogich
We przywódców obu państw.

orozumienie niemiecko - sowiec-
kie zdaniem 0. Garwina, dałoby moż-
ność uporządkowania sytuacji w Eu-
ropie i zadowolenia aspiracyj niemiec
kich przez oddanie Niemcom Europy
nadduna'skiej. W ten sposób powsta-
łaby pewnego rodza'u „Mitteleuropa”,
która reprezentowałaby błok gospo*
darczy liczący 150 milionów mieszkań
ców. Państwa, któreby weszły w
skład  „Mitteleuropy”  zachowałyby
swą odrębność narodowo . kultural-
ną, a związane by były uniami celny-
mi i politycznymi. «
„Autor nie wymienia wprawdzieja -

kie państwa ma na myśli, lecz z treści
artykułu można wywnioskować, że od-
daje na pastwę Niemiec Czechosłowa-
cię, Austrię, Węgry, Rumunię i Jugo-
sławię”.

numer

P. Garwin jest publicystą: bardzo
poważnym i dobrze poinformowanym.
Zdarzyło się już niejednokrotnie, że
jego stanowisko w ważnych spra-
wach politycznych było w zgodzie 7©
stanowiskiem rządu angielskiego, Zda
rzało się też często, że redaktor „Ob-
servera" pisał rzeczy, których nie
miał ochoty powiedzieć rząd W. Bry
tanii, lecz które służyły polityce bry-
tyjskiej. To też wszystkoco pisze p.
Garwin, musi być brane bardzo na se
rio. Oczywiście nie zawsze tak cał-
kiem dosłownie, jak było napisane.

Zastrzeżenie powyższe należyza -
stosować do sprawy, która nas dziś
zajmuje. P. Garwin pisze o możliwoś-
ci porozumienia między Niemcami a
Rosją na podstawie zadowolenia Nie-

WRAZE
Nędzne uliczki, wzdłuż których u-

szeregowały się skromne, ciche, na-
pół wiejskie dworki i chałupy i szpet-
ne żydowskie kamieniczki i baraki;
powódź błota, — błota, które tylko
na podłożu wołyńskiej, lessowej gle-
by potrafi być tak. gęste i. lepkie;
tłumy Żydów — : chłcepskie, ruskie
furmanki. Wśród tego wszystkiego
jedna, długa, porządna ulica, o gład-
kiej dziś jezdni i porządnych chodni-
kach. Piękna, biała, dominująca nad
miastem katedra, w której cieniu
przyeupnął gmach Urzędu Woje-
wódzkiego. A wreszcie mroczna, wy-
niosła i groźna, wspaniała sylweta
ruin zamku Lubarta na samotnym
wzśórzu pośród łąk nad Styrem.
Tak wygląda Łuck, dzisiejsza stoli-

ca Wołynia, Nie byłem w Łucku lat
kilkanaście — i stwierdzam, że poza
polepszoną nawierzchnią jezdni i
chodników na głównej ulicy, oraz po-
za zjawieniem się pewnej liczby no-
wych domów, nic się w Łucku nie
zmieniło zewnętrznie.
Zmieniła się jednak atmosfera mia-

sta. Przynależność do Polski. robi
swojel O ile dawniej Łuck robił wra-
żenie miasta niepolskiego, o tyle dziś
nastrój jego jest nastrojem miasta pol-
skiego nawskroś. Nie znaczy to, by
się w mieście zbytnio zmieniły sto-
sunki narodowościowe. Polaków

 

miec przez danie im wolnośc: ekspan
sji w Europie środkowo - wschodniej.
Oto mamy poważne, bardzo poważne
wątpliwości co do tego, czy przez 0-
twarcie Niemcom dróg ekspansji na
wschód i na południe możnaby dopro
wadzić do porozumienia sowiecko-nie
mieckiego. Niemcom trudno jest z po-
wodów ideowych 1 wewnętrzno - poli-
tycznych pójść na porozumienie z So-
wietami, wątpimy czy dla Rosji by-
łaby rzeczą dogodną bezpośrednia
granica z krajami, będącymi — jeśli
się tak wyrazić wolno — wasalami
trzeciej Rzeszy. .

Nie mamy natomiast žadnej wątpli
wošci co do tego že pewnym kolom
angielskim dogadzaloby bardzo skie-
rowanie ekspansji gospodarczeji po-
litycznej Niemiec na wschód, na tery-
toria państw Europy. środkowo -
wschodniej, włączając w to także Pol
skę, która przecież w marzeniach nie
mieckich o „Mitteleuropie“, związa-
nej z nimi 'unią celną i węzłami poli-
tycznymi, musi odgrywać najpoważ-
nieiszą rolę.
Tak na te rzeczy patrząc, sądzimy,

że wystąpienie publicystyczne p. Gar-
wina jest w ścisłym związku z przygo
towującymi się rokowaniami Anglii i
Francji w sprawie t. zw. „Locarna
wschodniego", oraz z akcją p Ribben
tropa dotyczącą odzyskania  kolonij
przez Niemcy. :
Powiemy krótko i brutalnie — kie-

rownńicy polityki angielskiei rozumie-
ją, że nie jest rzeczą możliwą zam-
knięcie wszystkich dróg ekspansji
niemieckiej, a rozumiejąc to sądzą,
że z punktu widzena interesów W.
Brytanii jest rzeczą bardziej pożąda
ną, by Niemcy obrały drośę ekspan-
sji na wschód i południe kontynentu
europejskiego, zamiast koncentrować
się na ekspanscji zamorskiej, godzą-

TEKSTAI :
 
wprawdzie bardzo w Łucku przybyło,
ale nie stali się oni większością; Ży-
dzi z grupy ludności, stanowiącej
większość absolutną, spadli do roli

| większości względnej, Rusini i Rosja-
nie i nadal są w mieście obecni, dro-
bniejsze grupki (Czesi;karaimi i $. d.)
też z miasta nie znikły.A jednak coś
się w Łucku, niejako w powietrzu, w
atmosferze kulturalnej, w trudnych
'do -zanalizowania, a jednak dających
się spostrzec cechach wyglądu miasta
i ludzi zmieniło. Mimo, że Połacy nie
są najsilniejszą grupą ludnościową w
a. miasto ma dziś cechy pol-
skie.

Polska zrasta się! Ślady niewoli
zmywa samo życie — i wpływ czasu.

X
Łuck — to siedziba wojewody Jó-

zewskieśo. Tutaj, w tutejszym urzę-
dzie wojewódzkim, skupiają się od
dziesiątka lat nici akcji, która posta-
wiła sobie za cel zrobienie z Wołynia
„Piemontu! ukraińskiego.
Byłoby zresztą przesadą przypisy-

wać „ukrainofilski” kurs polityki rzą-
dowei na Wołyniu inicjatywie same-
go tylko woj. Józewskiego. Odkąd
Wołyń wrócił pod panowanie polskie
— z wyjątkiem krótkiego intermezza
w postaci rządów późniejsześo dzia -
łacza O.W.P., wojewody A. Dębskie-
$o — województwo wołyńskie stale

I było administrowane w duchu kon-
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na wieś, usiłowanie zdobycia na rzecz
ideologii marksistowskiej rządu dusz
ludności wiejskiej. Pomimo sprzyja-
jących dla tych zamierzeń okoliczno-

ści, tkwiących w naszych stosunkach

politycznych i gospodarczych, pomi-

mo strasznej nędzy panującej na wsi,

próby te spotykają się ze zdecydo-

wanym odporem ze strony narodowo
myślącej ludności.

Widzi ona w nich bowiem zamach
na przyszłość narodu, na niezależny

byt naszego państwa, na wiarę i na

to wszystko, co stanowi całość cywi-

lizacji narodowej.

Walka wsi polskiej z komunizmem

toczy się już na całym froncie i je-

dnvm z najważniejszych jej wyrazów

jest skupianie się ludności wiejskiej:

w szeregach naszego ruchu i zdecy-

dowane jejdażer*edo polskiego pań-

siwa narodowego.

„Zjazd przedstawicieli pracy.na-.
rodowej na wsi” pełen był odgłosu tej

walki. Różnił sie on bardzo od in-

 

aku,STARKA, MACHANDEL| inne.
nych zjazdów, mających przedsta-

wiać oblicze wsi polskiej.

Przede wszystkim był to zjazd
prawdziwie chłopski. Jego uczestni-
cy — to dżiałacze, którzy z terenu

wsi wyrośli, którzy na tym terenie

ofiarnie pracują i którzy organicznie
są z nim związani,

Przybyli oni do Warszawy nie ce-
lem przypodobania się komukolwiek
lub zrobienia na tym „kariery“.
Przybyli powodowani żywą troską o

całość sprawy narodowej, nie oba-
wiając się, że mogą się niejednokrot-

nie narazić „silnym tego świata”.

 

Obawy tej nigdy nie mieli, czego
dowodem jest ich przeszłość oraz o-

fiary,, jakie w ostatnich latach pon'e-
śli na rzecz swoich przekonań i u-
czuć. Ponadto dziś czują się om: już
siłą, która niebawem rozstrzygnie o

przyszłości Polski. -, 
na całym froncie |

 

 
Pochód naprzód rozpoczą!. się już |

cej bezpośrednio i przede wszystkim
w interesy W. Brytanii.

Kanclerz Hitler wybrał wprawdzie
kierunek zamorski, lecz przecież nie
jest rzeczą wykluczoną, że można go
skłonić do zmiany decyzji i do na-
wrotu ku pomysłom, zawartym w
głośnej jego książce „Mein Kampf”,
a streszczającym się w twierdzeniu,
że „przestrzeń" potrzebną dla swe-
ro rozwoju narodowego mogą Niem-

cy zdobyć przede wszystkim na
wschodzie.

Są różne względy, dla których o za.

gadnieniu ekspansji _ niemieckiej
(wschód czy kraje zamorskie) n'e mó-

wi się otwarcie i publicznie. Czytel-
nik polski jednak powinien, zdaniem

naszym, zdawać sobie sprawę z tego,
że wysuwa się na porządek dzienny
w polityce światowej zagadnienie
wielkiej wagi, zasadnienie, mające

dla przyszłości Polski znaczenie za-
sadnicze,
Może się mylimy; wiele jednak

przemawia za tym, że niespodziewa-
me wystąpienie publicystyczne p.

Garwina jest próbą ania w u-
mysłach polityków niemieckich pyta-
nia — czy nie jest rzeczą słuszn'ej-

szą i bardziej odpowiadającą intere-
som niemiecl"m, zwrócenie się na
wschód europe'ski, podjęcie na nowo
planów „środkowo - europejskich”,
mawtót do idei „Mitteleuropy”, niż
występowanie z pretensiami o zwrot
dawnych kolonij niemieckich.
A gdybyśmy się nie mylili, to wy-

padałoby stwierdzić, że artykuł p.
Garwina jest zapowiedzią rozpoczę-
cia „wielkiej gry”, wobec którei nie
może być obojętna pol'tyka polsta,
ko Polska może w tej grze być albo
objektem rozgrywki, albo też partne-
rem,

S. K.

 

NIA WOŁYŃSKIE
cepcyj „federalistycznych“ i ukraino-
filskich. Wojewoda Józewski dopro-
wadził tylko do ostatecznych konse-
kwencyj metody i system, stworzone
już przed nim.
Punktem ambicji obecnie stosowa-

nego na Wołyniu systemu administra-
«yjnego jest — urobienie z prawo-
sławnej masy ludności wołyńskiej, aż
do końca wojny pozbawionej wszel-
kich śladów jakiejkolwiek samowie-
dzy narodowej — świadomego siebie
społeczeństwa „ukraińskiego.
Ruch „ukraiński szczepiony jest

na Wołyniu, pracowitym wysiłkiem
kilkunastu lat, przezczynniki adm'ni-
stracyjne. W. braku miejscowych
działaczy i agitatorów, sprowadzono
na Wołyń po pierwsze liczny zastęp
„ukraińców'* — Halyczan, jako opła-
canych z kasy państwowej nauczycie-

„li (podobno paruset), po wtóre óarść
polityków petlurowskich z nad Dnie-
pru (których musiano częściowo wy-
szukiwać aż w Czechosłowacii i któ-
rym musiano na poczekaniu dać oby-
wa*elstwo polskie).
„Ukrainizm państwowy”, pieczoło-

wicie hodowany na Wołyniu przez
system wojewody Józewskiego, ma na
celu budzenie tam ruchu nacjonali-
stycznie ruskiego, lojalnego wobec
Polski. Takie już jest jednak prawo
przemian społecznych, że siły społecz
ne, raz zbudzone, nie zatrzymują się
wpół drogi, nie stosują się do z $óry
im zakreślonych granic — lecz docho
dzą do swych ostatecznych konsek-
wencyj.
Na podłożu świadomości narodo-

wej ruskiej, budzonej przez państwo-
wą szkołę, przez ukrainizowaną pod
naciskiem władz cerkiew, przez poli-
tykę aparatu państwowego i samorzą
dowego, przez organizacje społeczne
prorządowe — kiełkują z czasem i u-
rastają w siły dwa ruskie ruchy nieza
leżne.
Są to: ruski nacjonalizm, promie-

niujący z Ziemi Czerwieńskiej i zale-
wajacy zwłaszcza południowo -wo -
łyńskie powiaty — oraz ruch, który
ma swój wyraz organizacyjny w Ko -
munistycznej Partii Zachodniej U-
krainy.

Solidarny wysiłek nacjonalizmu u-
kraińskiego pochodzenia galicyjskiego,
zachodnio - ukraińskiego komunizmu,
oraz prorządoweśo ukrainizmu „józe
fińskiego", od kilkunastu lat wytrwa-
le montuje gmach separatyzmu „u-
kraińskieśo' na Wołyniu, oraz podci
na tam stanowisko polskości.

- Przez długi czas ten stan rzeczy nie
budził poważniejszego odporu miej -
scowego społeczeństwa polskiego. O-
statnie resztki zoróanizowanej opozy-
cji Polakówwołyńskich przeciwna -
rżuconej przez władze polityce ukra-
inizacji wygasłybodaj por. 1930, t. į.
po ostatnich wyborach sejmowych we
dług dawnej ordyrsejł.

 

PRZEGLĄD PRASY
ZZZ. PROPONUJE LEWICY

SOJUSZ
Odciąwszy się od organizacji p.

Koca, steruje ZZZ. coraz.wyraźniej
ku zarysowującej się konsolidacji u-
śrupowań lewicowych, z wyłącze-
niem jednak komunizmu. Organ ZZZ.,

„Głos Powszechny”, zestawiając u-
chwały ostatnich trzech kongresów:
Stron. Ludowego, PPS. i ZZZ., widzi
w nich punkty zbieżne:

„Zapewne, różne mogą tu być sty-
lizacje rzy redakcje uchwał, przez te
ludowe sejmy podjętych—zależnie o
tradycyj i prośramów poszczególnych
organizacyj. Ale stanowsko — wobec
rzeczywistości dnia i jwira — przeko-
aj teło: i w Stronn'ctwie Ludowym,
iw PPS, iw ZZZ, z niedwuznaczną
jasnością, o tożsamości dążeń i zasa-
dniczych celów”.
Dziennik p.Moraczewskiego zwra-

ca się przeto do pozostałych dwóch
partyj z wyraźną propozycją  soju-
szu:

„Wyznając wielką, niekłamaną tezę
obrony Niepodległość i Pokoju, oraz
bezsporną tezę ludowego sojuszu, —
masy polskie pra całą siłą ku. demo-
kratycznej konsolidacji. Mil' ony. odpo*
wiedziały, tak — na nie pisane, ne
celebrowane na uroczystościach, py-
tanie:
—Czy chcecie pracować dla Polski
— dla wolnej Polski Ludowej ?...”
„Głos Powszechny” ma już nazwę

dla nowej konsolidacji narodowej: O-
bóz. Zrzeszenia Ludowego.

Niewiadomo, jak na tę propozycję
odpowiedzą: Stron. Lud. i PPS. Po-
średnią odpowiedź dała dziś socjali-
styczna Komisja Centralna  Klaso-
wych Związków Zawodowych, uzna-
jąc „konieczność stałego współdzia-
łania z partiami socjalistycznymi" 0+
raz współpracy

„dla walki o demokrację i o przebu-
dowę ustroju z wszelk'mi warstwami
pracującymi w kraju wszystkich naro-
owości, a przede wszystkim z tvmi

wielkimi masami włościaństwa,
są zorganizowane w ruchu ludowym".
Komisja Centralna odrzuciła je-

dnak projekt ZZZ. utworzenia Komie
sji Porozumiewawczej ,,z innymi cen-
tralami robo'niczego ruchu zawodo-
wego“ (t. j. ZZZ.), oświaczając się za
zupełną fuzją obu związków. Tak
chyba bowiem rozumieć należy о-
kreślenie: „Konsolidacja — w duchu
całkowitej jedności — na terenie za-
wodowym ugrupowań robotniczych". ‹
Zwracamy uwaśę, że uchwała Ko-

misji Centralnej głosi współpracę m.
in. z żydowskimi „warstwami pra
cującymi'* (mówi bowiem о „wszyst+
kich'* narodowościach). Ten akcent
żydofilski nie znajdzie zapewne u lu-
dowców 'dobrego przyjęcia. i
"WIEJSKI SEKTOR PŁK. KOCA
Prasa sanacyjna zamieszcza spra*

wozdanie z nowego „„historycznego'*
zjazdu na warszawskim ratuszu.
Zjechało się kilkuset sanacyjnych
„działaczy wiejskich”, by stworzyć
sektor wiejski „Obozu Zjednoczenia
Narodowego”. Inscenizacja normalna,
a więc była najpierw mowa p. Koca,
potem czwiadczenia „przedstawicie-
li" dzielnic, uchwałai depesze hoł-
downicze. Wodzem sektoru został
gen. Galica.
W zjeździe brali udział dość licze

nie „kadzichłopi” z b. Wyzwolenia i
Stron. Chłopskiego. Mimo to — zaw
waża p. Reśnis w „Naszym Przeglą«
dzie" —

„$órował nastrój reliś'jny, mówiono
© przywiązanu do Kościoła, wypowia-
dano się ostro przeciwko wałkom kla-
sowym, Miało się więc wrażenie, że n0+
wa organ:zacja zbliża się kier
do dawnego stronn'ciwa katolicko-lu-
dowego, które powstało na terenie Tar-
mowszczyzny dla wałki ze Stronnice
twem Ludowym przy poparciu bisku*
mWałęgi'. й 3 та
a ostatnia uwaga jest oczywiście

ironiczna. Znamiennym jest, że jeden
z głównych działaczy dawnego stron*
nictwa katolicko - ludowego, ks. po+ . .
seł Lubelski, do obozu p. Koca nie
przystąpił.

Zjazd zakończył się hymnem naro
dowym. Pp. Róg, Waleron, Wyrzye
kowski, Miłguj, Langer, przez lata
całe mieli zwyczaj śpiewać: „O cześć |
wam panowie, magnacił*, Obecnie
zmienili słowa i melodię. Nawrócenie
budzi wątpliwości.
вныти иЦиГЕЧСССЫЕНТСОВЕТЫЕМТИ7ТЕЛТОТЕИР

Następne 6 z górą lat — to był o=
kres silneśo skrępowania społeczeń«
stwa przez system sanacyjny, w woje
wództwach kresowych stosowany o0-
wiele bezwzględniej niż w innych zie
miach Polski i spotykający o wiele
mniej samorzutnego odporu w miej =
scowych siłach społecznych. Społe-
czeństwo zwiesiło głowę —i biernie
pogodziło się z istniejącym stanem
rzeczy. Kismetl

Dopiero czasy najnowsze przyno*
szą gruntowną przemianę. Społeczeń+
stwo polskie na Wołyniu budzi się.
Panujący system ukrainizacyjny wy*
wołuje głęboki prad opozycyjny, nie
tylko wśród Polaków, ale, rzecz cie-
kawa, nawet i wśród wiejskiego, pras
wostawnego ludu

(i. 4)

       



 

Przed rokiem
Tutaj przyznajemy całkowitą

słuszność pisarzowi iemu.
Dotknął on zagadnienia nie tylko

Dnia 7 marca upłynął rok od|
wprowadzenia wojsk niemieckich na
terytorium Nadrenii. Pamiętamy
wszyscy wrażenie, jakie krok nie-|wojskowego, lecz i politycznego. Na
miecki wywarł na opiniępolityczną | przylkładzie konkretnym pokazał, co
w Europie, pamiętamy wszyscy było słabością Francji w marcu ro-
ostre wystąpienia prasy. francuskiej ku 1936 i co jest warunkiem niezbęd
i przemówienie ówczesnego prezesa| nym mie tylko wszelkiego działania
ministrów, p. Sarraut. Dziś dopiero | wojskowego, lecz i działania poli-
żednalk dowiadujemy się o tym, że| tycznego w czasach obecnych, po-
Francja była bliska mobdlizacji, co; dobnie zresztą, jak we wszystkich
mogło pociągnąć za sobą daleko idą-| czasach i miejscach.
ce, a nieprzewidziane następstwa... Ten warunek niezbędny, jeśli

Pisze o tym w piśmie „La Repu | chodzi o duszę narodu, określilibyś-
blique' jego redaktor naczelny, zna-; my jeno nieco inaczej. Nie o nieo-
my publicysta, p. Pierre Dominique. | kreśloną zgodę tu chodzi, o żakieś
Pismo jest jednym z naczelnych or-| zjednoczenie wynikające z Ikompro-

 

to i tamto zdolne jest wyzwolić. Ta-
jemnicę tę posiadają kierownicy
państw narodowych, oraz  inicjato-
rzy ruchów marddowych w różnych
krajach Europy współczesnej.

Dzięki posiadaniu tej właśnie ta-
jeminicy, współmyślełnia i współczu-
cia z narodem, potrafił Miussolini po
prowadzić Wiłochów na wyprawę do
Afrylki. Wywołał entuzjazm, poświę-
cenie i ofiarność, mimo, że nie! cho-
dziło o obronę przed najazdem, ani
o obronę nabytych praw, lecz o wy-) pomi
siłek pozytywny — o zdobycie no-
wych terytoriów: i howych upraw-
nień. aa

Proszę porównać zachowanie się

List otwarty
W) „Merkurjuszu Polskim” (Nr. 9

1937) Stanisław Kobyliński w dłuż-
szym artykule „Parnas i Chochot“
zajmuje się sprawą masonetji w H-
teraturze i stosunku do niej wybit-
nych pisarzów polskich.

Nie pominął Sienikiewicza „„ma-
sona' (!), Słowackiego miał rzeko-
mo wprowadzić do loży Niemcewicz,
sugeruje nawet udział Mickiewicza
w tajemnej organizacji. Szkoda, że
Krasińskiego nie uznał za właściwe

ieścić w: loży. Wspaniały by to
był komplet i wyborna kompania, w
której gronie nie wstyd być takimi
jalk oni masonami.

Oprócz jednak tych potentantów

|jblicza, nakłada na mnie obowiązek
|unoczystego zaprotestowania prze-
pe podobnemu twierdzeniu.

Po śmierci ojca, który uas opu-
ścił jeszcze w wieku niemowlęcym,

| wychowani zostaliśmy w zasadach
|arcy-katolickich i arcy-patriotycz-
nych przez naszą świętobliwą i ro-

| zumną matkę. Z tego wychowania
| wyniósł śp. mój brat, jak sam o so-
| bie pisze, „ten jasny wgląd w ży-
| cie”, którego nie utracił nigdy, po-
|mimo przeżywanych burz. Wyniósł
głęboko wżarty w duszę religijny
„posmak prawdy i wstręt do wszel-
,kiego konspiracyjnego przemycania
destrukicyjnych haseł. W, zawodzie

$anów stronnictwa radykalnego, jest
tedy dobrze poinformowane, a opi-
nie jego nabierają szczególnego zna-
czenia:
Oto co pisze p. Pierre Dominique:
„Upływa rok, dokładnie rok od czasu. |

gdy Niemcy wbrew  traktatom i bez żad-|

nego uprzedzenia zajęły Nadrenię. Chwila|

była doskonale wybrana. Francja była wi

okresie wyborczym, a Francuzi byli podzie-
leni. Ludzie się nie biją, lub biją się źle na

sześć tygodni przed wyborami, które zapo-
wiadały się jako bardzo ważne.

Na Radzie ministrów mówiono jednak
o mobilizacji, jak się zdaje, pięciu roczni-
ków. Minister wojny zauważył na to coś w

tym rodzaju:

— Wszystkc albo nic.
Minister wojny miał rację. Opinse lu-

dzi przezornych odniosły zwycięstwo.
Później p. Paul Reynaud mógł był po-

wiedzieć z trybuny w Izbie, że nie prze-

ciwstawiono się zamachowi niemieckiemu

z bronią w ręku, bo było to niemożliwe, W

rzeczywistości było to możliwe z punktu

widzenia wojskowego, tylko że Francja nie

była gotowa moralnie, bo nie panowafa nad

swą duszą (n'avait pas le commendement

de son Ame). Rozdarta walką ideową, od-|

bywającą się na wszystkich placach pubłicz

mych, mogła była zgromadzić bataliony i

materiał wojenny. Tymczasem operacja woj

skowa tej miary wymagała rzeczy więk-
szych i lepszych: trzeba było móc liczyć na

wszystkie siły duchowe kraju ;w dniu 7

marca 1936 r. żadne ministerstwo liczyć na

to nie mogło. Inwazja wywołałaby zpew-|

mością taki cud, lecz czyż wejście Niemców

do Nadrenii było inwazją
Opinia tak tego nie oceniała. Jeślina- |

wet niektórzy to mówili, to ich nie słu-

chano.

Historycy w przyszłości napiszą co na-
stępuje: 7 marca 1936 r. Francja cofając

swą linię wyjściową z Renu na Sarrę.

zmniejszyła do połowy siłę swego uderze-

mia na wypadek najazdu niemieckiego na
Polskę lub na Czechosłowację. Można dy-
skutować, czy to cofnięcie się prowadziło

do osłabienia zdolności obronnych Francji,

pewne jest natomiast, że prowadziło do

osłabienia jej możliwości działania. Praga

i Warszawa straciły na skutek tego rzeczy

istotne dła swego bezpieczeństwa.
Belgia i Szwajearia są w razie konflik-

tu francusko-niemieckiego bastionami, któ:

rych Francja by nie pogwałciła. Nic prze-

to łatwiejszego dla Niemiec, jak — w razie|
ataku ma Pragę — zorganizowanie naj
przestrzeni od Bazylei do Longuy, przy po-
mocy małej ilości wojska, linii obronnej, na

której wojska francuskie byłyby zdziesiąt-,
kowane..."

Nie jesteśmy w stanie oceniė —|
bo brak nam do tego kompetencji— |
czy wnioski strategiczne p. Domini-
que'a są słuszne. Nie o to taż chodzi
mam w tej chwili. Interesują nas jego
poglądy polityczna, jego opinia, że
dla podjęcia skutecznej akcji wojsko
wej, zarówno obronnej jak zaczep-
mej, jest potrzebny odpowiedni stan
ducha narodowego. I
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Grupa pracownic w magazynie

nasiedzą

Francji po dn. 7 marca 1936 r. i za-
chowanie się Włoch w tak ważnym
dla nich roku 1936, roku wielkiej wy:

,misów między różnymi dążeniami
| czy poglądami, lecz o zorganizowa-
nie woli narodu, oparte na przewa-

ducha, pan Kobyliński , zapisuje JW pisarskim, tak jak i w życiu pryr
age aan de masonów watnem, występował zawsze z o-

cały szereg polskich pisarzy, a mię- | į, i żbie NiSy imi epai oda wartą przyłbicą „na służbie Niepo-
dze w jego duszy jasnej myśli naro-
dowej i wyraźnego patriotycznego
uczucia.
W duszy ikażdego narodu jest pre-

dyspozycja do takiej myśli i są na-
groma e zasoby uczucia, trzeba
tylko znaležė owo „zaklęcie“, które  prawy afrykańskiej. Zrozumie::

wówczas jedną ż tajemnic życia na-
rodów, zrozumiemy, co miał na my-
śli radykalny publicysta francuski,
gdy pisał, że „Francjaniepanowała
nad swą duszą”.

K.  zela Weyssenhoffa.
Cześć dla pamięci mego śp. bra-

ta, który z za grobu nie może ode-
przeć tego absolutnego fałszu, . do-
tyczącego jego osoby i jego we-
wnętrznego, duchowego za życia o-

 

II-kurs alkohologii w Wilnie
Mileūskie T-wo „Mens“ dla wal-

iki z alkoholizmem i innymi naloga-
mi zorganizowalo II-gi ikurs alkoho-
logii (I-szy odbył sięw 1935 r.), któ-
ry trwał od 8 do 13 marca. Wykłady!

odbywały się w lokalu gimnazjum

im, Króla Zygmunta. Otwarcie kur- walki z allkoholizmem będzie wzra- | zdziczenia kresowej wsi, — i

su zaszczycili swo'ą obecnością: J.
E. Metropolita Romuald Jalbrzyr
kowski, naczelnik Wydziału Pracy,|
Opieki i Zdrowia Wil. Urz. Woj. dr.'

H. Rudziński, inspektor szkół po-

wszechnych ma m. Wilno p. S. Sta-

rościak. |

Otwarcia ikursu dokonał prezes

T-wa „Menis“, prof. Z. Hryniewicz,

który witają obecnych, zaznaczył, że

w bieżącym roku wileńskie T-wo

„Mens“ i „Poradnia Przeciwalkoho-

lowa* obchdizą 10-cio letni jubi-;
leusz swego istnienia, przy czym za-|

znaczył, že T-wo „Mens“ w ubie-|

głym roku poniosło wielką stratę w

osobie profesora U. S. B. Stanisława|

Władyczki „zmarłego dnia 18 lipca!

1936 r. w Wilnie. Profesor Władycz-
ko był organizatorem Т-ма „Мепз“

i „Poradni  Przeciwalkoholowej“.

U-zczono pamięć profesora S. Wła-

dyczki przez powstanie. Następnie

prezes l-wa „Mens”* w swym wstęp-

mym zagajeniu - wykładzie wskazał|
że celem tego kursu alkohologji było|
uświadomienie społeczeństwa o kilę-|

sce alkoholizmu z punktu widzenia|

państwowego, społecznego, lekar-|

skiego, a w szczególności uświado-

mienia nauczycielstwa szkół ро-!
wszechnych, średnich, oraz rodzi-

ców, o powadze i znaczeniu zagad-

mienia wiciąż wzrastającej alkoholi-

zacji naszej młodzieży uczącej się, w

związku z tem zostały wybrane. olH-
powiednie wykłady. W dalszym cią-
gu swego zagajenia preżes w prze-

ikonywujących słowach skreślił zna-

czenie walki z alkoholizmem w o-

becnej chwili ze względu na de-

strukcyjne działanie fego na życie

państwowo - społeczne i  skreślił
smutny obraz alkoholizacji naszego

społeczeństwa, a szczególniej miż-

szych warstw ludności, oraz młodzie

ży uczącej się robotniczej i wiej-

skiej. Wyraził przekonanie, że allko-

holizmu nie można traktować, jako

zagadnienie podnoszone przez garść

  

Woolworth, uprawiająca. strajk
Co. м  

| tropolicie Romualdowi Jałbrzykow-

zapalonych ideowych bojowników o:
zdrowie fizyczne i duchowe społe- miejscowe władze i społeczeństwo bija się symboliczna
czeństwa zatruwanego jadem alko- | do energiczniejszej walki z klęską Księcia i Hetmana

będzie czynnikiem, pobudzającym

brata Jó-. jcalanej Królowej”, którą głęboko
|czcił, przez Nią modlił się do Boga,
!а z Jej wizerunkiem na sercu —
j skonał.
|  Niechby zresztą p. Kobyliński
przeczytał jego dzieła przed poda-
niem do druku tak powierzchowne-
go i z palca wyssanego twierdzenia,
a tak przytem ubliżającego charak-
terowi na wsl prawej i otwartej
duszy zmarłego pisarza, w której
nie powstał nigdy cień zdrady. *
Niechby chociaż tylko wczytał się w -
jego powieść „Hetmani”, gdzie prze-

= Piasta,
arodu przez

holowem, lecz jest zagadnieniem ży- | alkoholizmu, trąpiącą nasz gród pra- | wieki, w przeciwstawieniu do inne-
państwowemciowem _ społecznem,
Popularnośćpierwszorzędnej wagi.

stała, im będzie większa tęsknota
za człowiekiem. : >

Prelegenci w swych trešciwych,
maukowych wyikiadach dali stucha-|
czom wiele rzeczowego i statystyłcz-|
mego materiaju, dotyczącego danego |
zagadnienia. powodu poważnej;
choroby jeden z prelegentów redak-
tor p. Jan Szymański nie mógł przy-
jechać z Warszawy i jego ożćzyty
ma ciekawe tematy jak: „Abstynen-
cja czy umiarkowanie”, „Systemy
walki z alikoholizmem'* — nie odby-
ły się. Frekwencja słuchaczy była
znaczna. Na (kurs zapisało się 145 о-
sób. 12 marca po ostatnim wykła-
dzie nastąpiło zamknięcie Il-go Kur-
su Alkohologji. © - |

Zamyjkając Kurs — prezes mię-
dzy innemi powiedział, że
T-wa „Mens“ uświadamia sobie do-
brze, iż zorganizowanie Kursu Aliko-
hologji, pomyślny przebieg jego jest
uzależniony od różnych czynników,
tak państwowych, jak społecznych.|
To też Zarząd T-wa.„Mens* składa
serdeczne podzięlkowanie Minister-
stwu Opieki Społecznej i J. E. Me-

 
skiemu za zaszczycenia swoją obec-

mością otwarcia Kursu, p. naczelni-

ikowi doktorowi H. Rudzińskiemu, p.
wizytatorowi doktorowi A. Borow-

skiemu, p. S. Starościakowi, inspek-
torowi szikół powszechnych na m.
Wilno za wystosowanie okólnika do

nauczycielstwa szkół. powszechnych

państwowych i prywatnych z zale-

ceniem uczęszczania na Kurs Alko-

hologji. Panu redaktorowi J. Szy-
mańskiemu za przyjęcie udziału w
Kursie. Szanownym prelegentom —

profesonom naszej Wszechnicy pp.

S. Schilling - Siengaletwiczowi, Ё

Rosemu, W. SŠwidzie, + Ks. Sopočce,

oraz prelegentom, pani Marji Prze-

włockie', doktorom: pp. A. Borow-

skiemu, S. Brokowskiemu, L. Gno-

ińskiemu — za ich cenne wykłady;

również dyrektorowi gimn. im. Kró-
la Zygmunta p. J. Żelskiemu za u-

 

'przejme udzielenie sali dla Kursu

oraz kierownikowi księgarni św.

Wojciecha p. B. Żyndzie za urządze-

nie w witrynie księgarni reklamowej

obszernej wystawy książek i wy-

Idawnictw z dziedziny alkohologji

wraz z afiszowym programem Kur-|

su, co pięknie świadczy o obywatel-|

skiem zrozumieniu akcji Pecdal

ikoholowej i osobne podziękowania|
składa Zarząd T-wa „Mens* dokto-

rowi p. J. Genzelowi za wielce o-

fiarną pomoc w trudnych organiza-
cyjno- technicznych pracach związa-
nych z kursem, wreszcie prezes zło-

żył podziękowanie szanownym słu-|

chaczkom i słuchaczom za przybycie

i uczęszczanie na Kurs Alkohologji

i zwrócił się do nich z apelem, by
zdobyty na tym Kursie Alkohologii
pewien zapas wiedzy, pewną orjen-

tację w sprawach, dotyczących al-,

koholu i alkoholizmu, zużytkowali

dla dobra biednych bliźnich, bę.ą-'
cych w kleszczach nałogu, dla dobra
naszego przyszłego pokolenia, które
już poznało truciznę alkoholową,
każda, każdy: odpowiednio na swym
posterunku życiowym, na swym od-
cinku pracy. . a)

Niech ten II-gi Kurs Alkohologji

| względem

do walki ze
moralnego

i słowa-
mi tego wymaga dobro Narodu, oraz
wzmożenia i utrwalenie sił twór-
czych rozwojowych naszego wskrze-
szonego Państwa ogłosił II-gi Kurs

kresy,stary, nasze
objawamiwszelkiemi

| Alkchologji za zamknięty.
 

Czytajcie
miesięcznik

SPRAWA NARODOWA

$o, pseudo-hetmana, wodza między
nanodówiki, działającego Ikonspira-
cyjnie i zabójczo dla interesu Naro-
du. — Czy tak pisze mason? — Nie,

| to nie wytrzymuje wprost krytyki.

Jalko brat i świadek przez lat
blisko 70 prywatnego życia Józefa
Wieyssenhoffa, iprzywodząc na świa

| dectwo jego całą spuściznę literac-
ka, protestuję solennie przeciw za-
ciąganiu go we wszelkie masońskkie

| kadry, bo był on masonerii nietylko
absolutnie obcym, ale i wrogim.

Niech fałsze żalime nie mącą pa-
mięci jego jasnej i szczerej postaci.

| Waldemar Weyssenhoft.

 

 

„Technika Żywej Mowy"
Dr. med. Paweł Gantkowski, prof. higieny na Uniwersytecie Poznań: |

skim. Technika Żywej Mowy(Kielce 1937) str. 148.

Jest wielka różnica między sło-
wem pisanym a żywym: pisane —
działa tylko swą treścią i dlatego
wpływ jego jest połowiczny; żywe
zaś słowo odźwierciadla duszę mów-
cy jego ideały, dążenia, nastroje,
sięga do głębi dusz słuchaczy nietyl-
ko swą treścią, ale zapałem i gorli-
wością mówcy, jego głosem, przeko-
maniem wewinętrznym, objawiającym
się w wyrazie oczu, twarzy, posta-
wie, ruchach i zharmonizowanych z
nimi odpowiednich akcentach. Dla-
tego można przyrównać słowo pisa-
na do kwiatu zasuszonego w zielni-
ku, słowo zaś żywe do kwiatów w
ogrodzie i na łące; tamto — do mu-
mii martwej, a to do żyweśo czło-
wieka. Najlepsza mowa co do treści
przy wadliwym wygłoszeniu pod

technicznym nieraz zu-
pełnie traci na wartości, matomiast
przeciętna mowa, a nawet i nieco
słabsza, ale wypowiadziana głosem
dźwięcznym i poparta należytą ak-
cą podoba się słuchaczom i oddz'a-
ływa na nich skutecznie. Demoste-
mes w pierwszym występie położył
główny macisk na treść, zaniedbując
stronę techniczną, i mowa mu cu-
pełnie się nie udała: wygwizdano go,
wyśmiano i mówca okryty w płaszcz
pobiegł do domu z postanowieniem
nigdy więcej nie przemawiać. Po
drodze spotyka go Eunamiusz i mó-
wi: „Myśli twoje godne są Perykle-
sa, ale nie uwydatniłeś tego dykcją
i akcją”. Wówczas Demostenes udał
się do retorów i tak się pod ich kie-
runkiem wyćwiczył, że wprowadzał
słuchaczy w podziw i po dziś dzień
wchodzi za największego mówcę u
Greków.
W czasach ostatnich technika

mowy u nas powoli uległa zanie-
dbaniu: ma ambonie, kateidrze, w
szkole, na odczytach, akademiach i
kursach występują nieraz mówcy,
podający bardzo bogatą, ciekawą i
pożyteczną treść, ale pod względem
technicznym wygłaszają ją niepo-
prawnie, a często nawet niezdarnie,
wskutek czego nie wszyscy obecni
słyszą, a słysząc nie odnoszą tych
korzyści, jakieby odnieść mogli, przy
wygłoszeniu poprawnym co do gło-
su, artykulacji, dyikcji, modulacji,
mimiki i gestykulacji. Każdy czło-
wiek (z wyjątkiem głuchoniemych)
posiada w stopniu większym lub
mmiejszym zdolności mównicze, któ-

re podlegają prawom fizjologicznym
i psychicznym, ale te zdolności bez
ćwiczeń nieraz zanikają, albo pazy-
najmniej nienależycie się rozwijają.
Aby je przekształcić w sztukę wy-
mowy, trzeba ustawicznie się ćwi-
czyć i usilnie pracować nad wyro-
bieniem swego głosu, artykulacji,
dykcji i wogóle techniki wymowy.
Ćwiczenia te winny się odbywać syr
stematycznie według pewnych zasad
teoretycznych, bez znajomości któ-
rych nieraz największe zdolności są
tylko ślepym instynktem, mogącym
łatwo zejść na manowce. Szczegól-
mie znajomość zasad techniki mowy
i ówiczenie się wadłuś n:ch potrzeb-
me jest tym, którzy często zmuszeni
są publicznie przemawiać, 'ak np.
nauczyciele, księża, prołesorowie,
adwokaci i t. p.

Prof. dr. P. Gantkowski w książce
Technika żywej mowy stara się
przyjść z pomocą wszystkim mów-
com, podając w 18 rog:zialach bar-
dzo cenne wskazówki sztuki wyano-
wy. Nasamprzód omawia znaczenie
i dostojność- języka, wskazując na
siedlisko mowy ludzkiej i jej ośrod-
iki. Dość precyzyjnie analizuje narzą-
dy mowy motoryczne, dźwiękowe i

odźwiękkowe. Następnie przeprowa-
dza fonetyczną analizę alfabetu, po-
równując brzmienia polskich głosek
z cudzoziemskimi, wskazuje na spo-

soby tworzenia się zgłosek i wyra-

zów; podaje zasady akcentów natu-
ralnych, logicznych, symbolicznych ż

mastrojowych; — zasady pauz w mo-

wie, tempie, kadenc'i głosu, jego bar

wy i odcieni; — zasady mimiki przy

„mówieniu i gestykulacji odpowied-

miej, przestrzegając przed rozmaity-

mi w omawianych ikwestjach błęda-

mi. Książkę prof. Gantkowskiego
można nazwać doskonałym podręcz-
mikiem techniki żywej mowy, tem

cenniejszym, że u nas prawie jedyr

nym, podającym nietylko teoretycz-

ne zasady, ale praktyczne ćwicze-

nia, umcżliwiające poprawienie spo-

strzeżonych wad wymowy u siebie.

przez samodzielną systematyczną

mald sobą pracą. Z tego względu za-

sługuje ona na szczególniejsze zain-

„teresowanie wszystkich mówców, a

 przedewszystkiam księży i nauczy-
cieli.

Ks. M. Sopoćko.

J



 

Akademicy! W wyborach do Bratniej
Pomocy U.S.B. głosujcie na
 

Kronika
JAKA D2i$ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie zmienne (malejące) z za-

kającymi opadami na wschodzie kraju.
Po nocnych przymrozkach temperatura

w ciągu dnia od 6 do 10 C.

Słabnące wiatry z zachodu .i południo-
zachodu.

NEKROLOGIA.
„— Nabożeństwo żałobne za spo-

kój duszy J. Montwiłła. Jutro o g.
10 r., jako w wigilię dnia Imienin
niezapomnianego działacza społecz-
nego i wielkiego filantropa śp. Józe-
ia i odbędzie się za spo-
kój Jego duszy w kościele OO. Bo-
nitratrów nabożeństwo żałobne, na
którezaprasza Zarząd Fundacji im.
S: 11. Montwiłłów w Wilnie,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— 1000 osób bierze udział w re-

kolekcjach inteligencji katolickiej,
iktóre już się rozpoczęły w ikościele
OO. Franciszkanów przy uł. Troc-
kiej, Nauki rekolekcyjne (o godz. 7
m. 30 wiecz.) wygłasza przybyły ze
Lwowa ks. kan. Wioroniewski. We-
dług prowizorycznych obliczeń wy-
dano blisko 1000 karty uczestnic-
twa. (m)

Z MIASTA.
—- Środa literacka. Dnia 17 bm.

znana tłumaczka p. Stella Olgierd
wygłosi odczyt o współczesnej lite-
ratirze kobiecej. Odczyt będzie po-
łączony z recytacjami poezji i prozy.
Początek o godz. 20.15.
— Deputaty żywnościowe bez-

robotnym na święta. WczorajMiej-
ski Komitet Pomocy Zimowej Bez-
robotnym rozpoczął wydawać ko-
misjom. rejonowym bony” na deputa-
ty żywnościowe dla bezrobotnych
na święta. Wydawanie deiputatow
rozpocznie się w dniu 20 bm. i bę-
dzie trwało do 26 bm. włącznie. (m)
„— Epidemia odry rozszerza się.

Oficjalnie zanotowano w Wilnie w
ub. tygodniu 183 zachorowań wśród
dzieci. W. bież. tygodniu ilość cho-,
rych wzrosła do 240 dzieci. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Oświadczenie. Komitet wy-

borczy listy narodowej do Br. Pom.
oświadcza w związku z wiadomo-
ścią podaną w
skim” o rzekomym usunięciu
ków Myśli Mocarstwowej z
iż cała wiadomość ta jest niepraw-
dziwą. ;

‚ — Akademickie przedstawienie
najnowszego przeboju „Człowiek
pod mosiem' odbędzie się w nie-

dzielę dnia 21 marca w teatrze na

Pohulance. Bilety wydaje AZS со-
dziennie od 19 do 20.
«Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Koła Wileńskiego Z.

O. R., zawiadamia, iż w sobotę dnia

20bm. o godz. 17 min. 30 rozpoczy-
nają się w lokalu związkowym wy-

kłady Wda ROSE cie

gorji.| y będą się ywać
od dnia: 20-marca do 31 maja rb. 3

tygodniowo 'we wtorki, środy i

"od iny 17 min. 30 do 21.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wieczór dyskusyjny. We śro-
dę dnia 17 bm. o godz. 19-ej stara-
niem Katolickiego Stowarzyszenia
Mężów im. Św. Józefa w Wilnie od-

będzie się w sali Chrześcijańskiego
Uniwersytetu Robotniczego przy! ul.
Metropolitalnej 1 wieczór dysku-
sny = temat „Skąd wiemy że jest

66“. Wstęp wolny.
POSIEDZENIA.

— Żebranie Towarzystwa Lite-
rackiego im. A. Mickiewicza odbę-

dzie się w czwartek 18-go marca o

godz. 17.30 w lokalu inarium
Polonistycznego U. S. B. (Zamkowa

11). Na Po dziennym referat

p. mgr.

tragedii w epoce Młodej
Goście mile widziani.

— Jego Eminencja Ks. Kardynał Au-

gust Hiend Prymas Polski przyjmując pro-

tektorai nad tym filmem, raczył go za-

opatrzyć następującym wstępem:

Don Boscól Olbrzym dziewiętnastego

wieku wyszedł z pod ubogiej strzechy pie-

monckich kmieci. Młodość miał twardą i

hartującą. W. sercu nosił miłość bezbrzeż-

ną do człowieka. Kapłaństwo czcił w s0-

bie jako zaszczytne posłannictwo. Był ge-

miuszem ijak mało kto'wnikałw zawiłą treść

swego czasu, a spojrzeniem  proroczym ©-

garniał religijny i społeczny tragizm nasze-

go stulecia. Był organizatorem niezrówna-

nym i twórcą olbrzymich dzieł, które na-

tchnąt żywotnością i nowoczesnym rozma*

chem. Był bohaterem pracy i najaktyw-

niejszym Gzlowiekiem--swej epoki. Byl pi-

sarzem „płodnym i założycielem pism i wy-

*dawnictw. Jako wychowawca miał niezna-

go w dziejach powodzenie. Kościołowi i

człon-

razy
so

Polski”. —

NADESŁANE.

„Kurierze Wileń-

listy |

eny Sławińskiej: „Próby :

wilenska
Papiestwu służył z całkowitym oddaniem.

Wychylił do dna kielich ofiary, poświęce-
nia, bólu, Wiara w  opatrzność nadawała

jego inicjatywom taką śmiałość, że uważa-

no go za marzyciela i ryzykanta, Prostymi

drogami miłości Boga i heroicznego uko-

chania bliźniego wstąpił na szczyty święto-

ści wzbogacony olśniewającymi  chryzma-

tami i cudami wsławiony.

Don Bosco jest naszych czasów naj-

większym piorokiem i apostołem.

(—) August Kard. Hlond.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zgubił 2 tys. w wekslach. Wacław

Adamowicz (Wiwulskiego 8), będąc w

Banku Handlowym zgubił 2 weksle po
1.000 zł.

O zgubie powiadomił policję. (h)

WYPADKI
Zmiażdżony kołami

Wczoraj podczas pracy przy

wszechnej w Jerozolimce, pod przejeżdża-

jącą wagonetkę wpadł robotnik  Jankow-

ski, któremu koła zmiażdżyły nogi. Pogo-

towie ratunkowe w stanie beznadziejnym

przewiozło Jankowskiego do szpitala św.

Jakėba. (h)
— £ nędzy porzuciła dziecko. Bezro-

botna Szydłowska (Beliny 1), znajdując się

w skrajnej nędzy, a nie chcąc morzyć gło-

dem jednorocznego dziecka, porzuciła, go

wczoraj w lokalu Opieki Społecznej. (h)

—Dzieci coraz częściej giną. W okre-

sie 2-ch tygodni zginęio kilku chłopców.

Wiczoraj do policji znowu doniesiono o za-

i2-letnich uczniów szkoły

powszechnej: Zbigniewa Jankowskiego

(Mostowa 23) i Romana Goraszyńskiego

(Zakretowy 5). (b)

ginięciu 2-ch

„ Teatr i muzyka
— Tetr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 sztuka Indiga „Człowiek
pod mostem”, sl nik

Ostatni pożegnalny występ Nuny Mło-
dziejowskiej - Szczurkiewiczowej odbędzie

| się w sobożę w sztuce „Święty płomień".

Przedstawienie: „Święty płomień" da-

ne będzie po cenach propagandowych.

Nowa premiera teatru „Małżeństwo”.

W przygotowaniu zespołu teatru pod reży-

serią W. Czengerego, znajduje się nowa

premiera teatru, sztuka p. t. „MAŁZEŃ-

STWO". : bał Lich
‘ SAT

— Występy J. Kulczyckiej. Ostatnie

przedstawienie propagandowe „Rose Marie“

Dziś o godz. 8.15 wiecz.
Jutrzejsza premiera w  „Lutni”,

Jutro premiera operetki R. Stolza „Taniec

miłości i szczęścia” z występem gościn-

nym Janiny  Kulczyckiej. W

Wichrowski i Tatrzański. Baletmistrz Cie-

sielski przygotowuje mieznane w Wilnie

balety z udziałem M. Martówny oraz wła-

snym, na tle zespołu baletowego.

w „Lutni”*, We wtorek 23 bm. Janina Kul-

czycka po raz pierwszy wystąpi w op. Jó-

| zefowiczu. „Księżnidzka błękitu”,

Z za kotar studio
MUZYKA KRAJU PIRAMID.

Polskie Radio transmituje Wielki koncert

egipski.

W. piątęk: dn. 19.3. o godz. 20.15 będą

mieli radiosłuchacze niezwykłą sposobność

usłyszenia koncertu z Egiptu. Z Eward Me-

monel Hall, Amerykańskiego Uniwersytetu

w Kairze, transmituje Polskie Radio wielki

koncert międzynarodowy, poświęcony muzy

ce egipskiej. 
! Egipt posiada od wielu wieków własną|

tradycję muzyczną, własny system tonalny

i specyficzny rodzaj dźwięku, instrumenta-

Gji i interpretacji, W ostatnich czasach daje

się zauważyć silny wpływ muzyki europej-

skiej.

Jak wpływy te zmieniły dawną fizjo-

| nomię muzyki egipskiej, w jakim. stopniu

' zachowały się dawne jej cechy — dowiedzą

się radiosłuchacze z tej niezmiernie cie-

kawej audycji radiowej.

W czasie koncertu wykonane będą

dwie części symfonii egipskiej Youssela Gro

issa, kompozytora pochodzenia egipskiego.

Greiss wychowany pod wpływem muzyki

europejskiej używa wprawdzie w swej mu-

zyce rymów i motywów egipskich, podaje

je jednak *w szacie szwajcarskiej. Po sym-

fonii Greissa usłyszą radiosłtuchacze „Ra-

psodię egipską” na fortepian Medhata As-

sem, w wykonaniu samego kompozytora.

Madhat Assem jest kierownikiem działu mu

zyki orientalnej przy radiofonii egipskiej :

zarazem przedstawicielem egipskiej „mo:

derny*, pozostającej pod wpływami Za-

chodu.
Następnym numerem programu będzie

„Pozdrowienie Sfinksa” Samiego Shawa.

muzyka syryjskiego pochodzenia, jednego *

najwybitniejszych skrzypków orientalnych

doby dzisiejszej, Kompozytor liczący obec- 

wagonetki |

szkole po- |

innych| |. : Aš е

rolach wystąpią: Wiawrizkowicz, Wyrwiez-| olidge. W koncercie europejskim orkiestra

Wznowienie op. „Księżniczki błękitu|
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śytacja powodziowa w Wilnie į na Wleńtzczynie
WILIA RUSZYŁA.

W dniu wczorajszym, w gadzi-
nach  przedpołudniowych ruszyła

Wilia na całej przestrzeni przy po

ziomie wody około 4 i pół m. na wo-

dowskazie wileńskim. W! okolicy

Michaliszek, we wsi Widzuny, u uj-

ścia rzeki Oszmianki wskutek gwał-

towiiego spływu lodów zerwane 20-

stały dwa przęsła po 8 metrów mo-

stu na drodze gminnej Worniany-

Szwejlany. Wieczorem stan Wilii w

Wilnie wynosił 229 cm. ponad stan
normalny. Kra spływa normalnie.

Na Wilence utworzył się 15 bm.

zator w Nowej Wilejce, koło wsi

Źwirble, wobec czego saperzy most

rozebrali i przystąpili do rozbijania

zatoru. Popołudniu 16 bm. został

uszkodzony lenugi most w Nowej

Wilejce. Na  Wilence, która ma

szybki nurt o charakterze rzeki gór-

skiej, lody gwałtownie ruszyły w $0

(dzinach rannych 16 bm. i zerwały

w Wilnie, koło góry Zamkowej, mo-

stek saperski. Žerwany most sply-

nąl do pobliskiej Wilii 1 zosta! por-

wany; prądem wezbranej rzeki, wo-

bec czego nie udało się go urato-

wać. т

Na innym dopływie Wilii, rzece

Wace, wmajątkuBiała Waka i ma-

jątiiu Waka Murowana utworzyły

się zatory, wskutek czego zagrożo-

ne były most, młyn i fabryka zapa-

łek. Wieczorem 16 bm. woda spad-

ła o pół m. i zatory zaczęły spły-

wać.

ZALANE DOMY I POTOKI
NA ULICACH

Potoki wody spływające z śóry
Szyszkinie zalały szereg ulic i miej-

scowości niżej położonych. Wi oko-

licach ulic Qgórkowej i Inspektowej

utworzyły się ogromne bajory wody.

Potoki wody zalały 3 domy| na

ul. Inspektowej, 2 na ul. Chocim-

STOKa siaiA SNS

nie lat 47 zajmuje się głównie czystą, kla-

syczną muzyką Wschodu. Sami Shawaode-

gra swą kompozycję, a raczej improwizację.

Audycję zakończą cztery utwory z „Obra-

zów Kairu”, Józefa Huttela, kierownika

działu muzyki europejskiej w radiofonii e-

gipskiej. Józef Huttel, urodzony w Ozecho-

słowacji znalazł w Egipcie swą drugą oj-

czyznę. W roku 1929 uzyskuje za jeden z

swych utworów amerykańską nagrodę Co-

radiofonii egipskiej wykona pod dyrekcją

kompozytora obrazy muzyczne, przedstawia

jące sceny z życia Egiptu. A więc uwaga w

piątek o godz. 20.15.

TEATR DLA RADIOSŁUCHACZY

Kolejne trzecie przedstawienie dia ra-

diosłuchaczy organizowane pizez Rozgioś-

nię wileńską P. R. odbędzie się wponie-

działek dn. 22 bm. w Teatnze na Pohulance.

Na scenie lekka pogodna sztuka lndy-

ga „Człowiek pod mostem”.

Bilety po cenach specjalnie niskich do

nabycia codziennie od 12-do 13 i od 17 do

19 w księgarni Zawadzkiego przy ul. Zam-

kowej za okazaniem radioabonamentu.

ZMIANY PROGRAMOWE

Przypominamy wszystkich radiosłucha-

czom, że przemówienie płk. Adama Koca o

Marszałku Rydzu Smigłym transmitowane

będzie dzisiaj, w środę o godz. 18.50.

Polskie Radio Wilno
Środa, dnia 17 marca 1937.

6.30. Pieśń poranna. Ginnąstyka. Mu-

zyka, Dzien, por. Informacje i giełda. Mu-

zyka poranna, 8.00. Audycja dla szkół, 11.30.

Audycja dla szkół, 11,57. Sygnał czasu i hej

nai. 12,03. Utwory L. van Beethovena. 12.40

Dzien. poł. 12.50. Pogad. gosp. 13,00, Muzy-

ka. 15.00. Wiad. gosp. 15.15. Koncer rekl.

15.25. Życie kulturalne. 15.30. Odc. prozy.

15.45, z operetek P. Abrahama. 16.10. Nad

albumem znaczków pocztowych. 16.25. Ty-

siąc i jedna noc — suita S. Bortkiewicza,

17.00.. Kampania inflandzka Marszałka Śmi

głego Rydza—odczyt. 17.15. Koncert soli-

stów. 17.50. Rozmowa z Elizą Orzeszkową—

wywiad fikcyjny. 18.00. Pogadanka aktual-

na. 18,10. Robotnice ćwiczą — pod. 18.20.

Listy słuchaczów  omówi T. Łopalewski.

18.30. Wspomnienia i dokumenty, 18.50.

Nowe rośliny pastewne — роф. 19.00. „Cno-

ta żołnierska” — aud. 19.25. Wyjątki z op.

Walkiria R. Wagnera. 20.35, Chwila Biura

Studiów. 20,45. Dzien. wiecz. 20.55. Poga-

danka aktualna. 21.00. Opowieści o Chopi-

nie — „W zamkach Szkocji”. 21,45. Kwar-

tet fortepianowy. 22.20. Spiewy Mickiewi-

cza i Filaretów — aud, muzyczna. 22.40,

Muzyka taneczna. 22.55, Ostatnie wiadomoś

ci dziennika radiowego. |

'|nfa dokumentów granicznych, co ma

skiej, 6 na ul. Karpackiej i 1 dom
mą ul. Krakowskiej.

W. innych punktach miasta rów |
nięż zanotowano wczoraj wypaliki ,
zagrožeinia domów zalaniem. Sy-
tuacja jednak nie była narazie alar-
mująca. (h)

NIEMEN I ©6SZCZARA WYLAŁY

SŁONM. Ze Stołpców donoszą,
że Niemen ruszył 16 bm., o godz.
10-ej rano. Grubość powłoki lodo-
wej wynosiła tam około 30 cm.,|

przy stanie wody 2,41 m. Powylžej|
mostu kolejowego przy st. Niemen|

 

 

Białostocki przemysł przędzalni-
czy obecnie już nie powinien narze-/

kać na kryzys. Zdobył sobie bowiem

szereg rynków zbytu i jakością.

swych wyrobów, oraz ich taniością,|

skutecznie wywalcza miejsce w han-

diu światowym. Wieźmiy chociażby

pod uwagę zeszły miesiąc.
Fabryki pracowały w tym okre-

sie w 115 proc. w stosuniku do jednej

zmiany, co nie jest zbyt często spoty|

kanym objawem w przemyśle. Wy-|

wóz w ub. m. wyniósł 174000 kg. wy

robów tekistylnych na sumę 1,255.000|

zł, a trzeba wiedzieć, że w tym wy-|

kazie nie figuruje suma z górą 100

tys. zł. otrzymana za dostawę sukna

i innych telkstylii do jednęgo z pań-
stw Europy.
O wielkiem zainteresowaniu ryn

ków światowych przemysłem biało-

15 bm., o godz. 10-ej rano rozpo-

częła się w lokalu Wileńskiej Izby

Rolniczej dwudniowa konferencja

Iniarsko - konopna, zorganizowana

przez ministerium rolnictwa w poro

zumieniu z T-wem Lniarskim w Wil

nie i wileńską izbą rolniczą,

Na konferencję tę przybyli da-

legaci ministerium rolnictwa z dyr.

departamentu produkcji rolnej i we-

terynarji J. Rudnickim na czele oraz

przedstawiciele biura wojskowego

Zawarcie układu 0
 

Z górą 5 lat trwały prace Polsko|
Łotewskiej komisji nad robotami mel

joracyjnymi i ustalenie granicy pol-

sko - łoiewskiej.

Całe pogranicze polsko - łotew-

skie ulegio osuszeniu. Odwodnie-

niu ulegio tysiące ha łąk, moczarów

i pól. Ustawiono również nowe słu-

py śraniczne, a opracowany mate-

riał przekazano rządom obu państw.

W; związku z tym, rozpoczęły się

obecnie narady w sprawie poxipisa-

nastąpić w bm. (W kwietniu r.b. zo-

ECELgIECKAŻEa

Z U.S. B.
FERIE AKADEMICKIE BĘDĄ
TRWAŁY TYLKO 2 TYGODNIE.

Senat U. S. B. w wyniku obrad

postanowił skrócić ferie akademic-

kie dla wszystkich wydziałów do 2

tygodni, Ferie rozpoczną się 20 bm.

i będą tnwały do 5 kwietnia.

ZNOWU MUSIANO ŻYDÓW
USUNĄĆ Z WYKŁADUJI

W dniu wiczorajszym żydzi znów

tak prowokacyjnie zachowywali się

na wykładzie stomatologii, że prof.

Maniewicz był zmuszony usunąć ich

z wykładu. Jak widać z ciągłych

awaniur robionych przez żydów, nie

myślą oni bynajmniej zaniechać ro-

bienia zamętu na U. S. B. (s)

 

Żonobójca
W dniu 14 bm. Zenon Mackie-

wicz, m-c wsi Dąbrówka, gm. doł-

hinowiskiej, pozbawił życia swoją

żonę przez uderzenie drągiem w

głowę, Powodem zabójstwa były

mieporozumienia rodzinne. Po doko-

maniu zabójstwa sprawca sam zgło-

| kład o statucie

 sił się na Posterunek w Dołhinowie i został zatrzymany.

uliworzyt się zator lodowy, poniżej
zaś mostu rzeka jest wolna od lodu
fa długości 3 km. W: Mostach lód
ruszył 15 bm,

W. Słonimie lód ze Szczary spły-
nął całkowicie i woda opadła o kil-
kanaście cm. Z mieszkań zalanych
wddą w Słonimie ewakuowano 2
rodziny.

W. godzinach wieczornych 16 bm.
zanotowano znaczny przybór wód
w górnej Szczarze w związku z ru-
szeniem lodów ma jeziorze Wyga-
nowskim.

Zarówno Niemen jak i Szczara
wylały szeroko.

Chiny, Mandżuria, Afryka Połudn.
stockim świadczą przyjazdy przed-
stawicieli Chin i Mandżurii. Ostatnio
jest spodziewany przyjazd jednego z
większych importerów z Afryki Po-
łudniowej. Dotychczas na tym rynku
zagrażała nam konkurencja włoska,
ostatnio jednak nadchodzą wia:
mości, groźba ta przestała być
realną ze wizględu na brak odpowied
nich surowców, oraz skierowanie za
interesowań włoskiego przemysłu
Lekstylnego w inną stronę,

Obecny sezon jest na ukończeniu,
są jeszcze tylko do wykonania reszt
ki zamówień połud, - afrykańskich.
Nowy sezon jeszcze się nie zaczął
narazie panuje na rynku atmosfera
wyczekiwania. Importerzy zagranicz.
ni dają zbyt niskie ceny w stosunku
do zwytiki cen surowców. Jednak
są wszelkie dane, że sprawa ta szyb
ko zostanie załatwiona. (S).

Konferencja Iniarsko = konopna
ministerium rolnictwa, Związku lzb
Rolniczych, organizacji rolnicz:
10 izb rclniczych oraz Urz. Woje-
wódzkiego Wileńskiego. Konferencji
przewodniczy dyr, Rudnicki,

Konferencja ma na czelu ustale-
nie możliwości rozwoju produkcji
lnu i konopi na obszarze poszczegól-
nych izb rolniczych oraz omówie-
mie całokształtu spraw związanych z

uprawą i przeróbką Inu i konopi o-

raz usprawnieniem obrotu włóknem.

statucie granicznym
i traktaiu o małym ruchu granicznym

_ polsko-łotewsk.m
stanie zawarty polsko - łotewski ur

granicznym oraz
traktat o małym ruchu granicznym.

Układy te uregulują ostatecznie
sprawę graniczną z Łotwą.

W. połowie maja rb. granica pol-
sko - łotewska zostanie otwarta dla
ruchu rolnego, handlowego, przemy-
słowego i turystycznego. (h).

Giełda zbożowa =towarowa
i Iniarska w Wilnie

Dnia 16 marca 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

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

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

szych ilościach.
W złotych:

Żyto I stand, 696 g/l *) 24.00 — 24.50
Żyto II stand, 670 gl *) 232.50 — 24.00

Pszenica I stand. 730 g/l*) 30.25 — 31.25

Pszenica II stan. 710 g/l*) 28.75 — 29.75

Jęczmień I stand.
678/673 gl 24.00 — 24.50

Jęczmień II stand. 649 g/l 23.00 — 23.50

Jęczmień III stand.

620,5 g/l 2260 — 2250
Owies I stand. 468 g/l 2275 — 23.25

Owies II stand. 445 g/l 21.75 — - 22.50

Gryka 610 g/l 30.50 — 31.00

Siemię lniane b. 90% t-co
wag. stoc. zał. ze a

Len trzep. stand. Wolo-

żyn b. I sk. 216.50 1660.00 — 1720.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I sk. 216.50 1800.00 — 1840,00

Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 1520.00 — 1560.00

Len trzep stand. Traby b.
I sk. 216.50 = =

„| Len czesany Horodziej b.

1 sk. 303.10 1930.00 — 1970.00

Kądziel Horodziejska b. 1
sk. 216.50 1520.00 — 1560.00

Targaniec moczony asor-
tymeant 70/30 9€0.00 — 1000.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powytej

200 klm, й.
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i Nasiona
2 gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze

ist. od 1860 r.
. Wiino, Sadowa 8

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

 

  

 

PRZESTĘPSTWEM KOSIET W STOSUNKU

 

 

(JAN FRLICZKA
WIELKA 11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK“)

: poleca; н
Wykwintną bieliznę damską | męską. Tryk otaże, Bluzki, Swetry, Pulowery. Naj-
nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki, Parasolki. Fartuszki srkolne

| gospodarcze. PO CENach wyjątkowo najniższych.

 

TANIE ŹRÓDŁO POLSKIE

IK. IWOWICZ
- BAZYLIAŃSKA 9

4. Suknie, szlafroki, ubranka dziecinne,

paltociki, bielizna damska, i męska.

Wszelkiego rodzaju galanteria, Bogato

i zaopatrzona manufaktura.

 

  

 

 

 

DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej
brzydoty. Niema kobiet brzydkich, są tylko zaniedba-
ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna,
które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, że dbałość o uro-
dę nie jest kokieterją, a wynika z |naturalnego u kobiet poczu-

cia smaku i estetyki. Dowodniegprzekonuje o tem Panie

„„Neo-Kosmetyka“ u. sagienońska) 16-6.
EPTEDCOAD ORADOOIGTOTBRTRWODUCTBC CAGACOZ GZ

STUDENT U. S. B.
DO SPRZEDANIA| przygotowuje jak rów POSZUKUJĘ

pracy do wszystkiegomież udziela lekcji z
a Aa zakresu gimnazjum z|z b. dobrym gotowa-

      
  
   

  

   

 

Potężny film religijay p. ©

Akcji Katolickiej

Caf IN © premiera. Dziś wielki film sensacyjny

Krwawe perły
Nadprogram: Dodatki i aktualia

posiadający dom wła.

W. WELER .. 1057 |=

„szenia: pod „Roboty

Adm. „Dz. Wil. wynikiem  gwaranto-
е wanym — može byč

SKLEP za mieszkanie lub o-
pišmienno - dewocyj-

ny bez prania, lub za
kucharkę do kasyna,
Posiadam referencje,

niem do małejTodzi-| żyńska 3 m. 1.

С0
ratem

rogram

 

ZASTEPCA: „REPREZENTANT“,
WILNO, WIELKA 30.

Niezrównana książka z przepisami D-ra A.
QOetkera p. t.: „Dobra gospodyni piecze sa-

"ENERGICZNY—|
rutynowany  admini-

A. ma“ jest de nabycia we wszystkich skle-.
pach kolonialnych, księgarniach i u naszego

y) przyjmie zarząd zastępcy. Cena obniżona 30 groszy.

 

w Wilnie, —
zgłoszenia do'

administracji, że

A Giełda warszawska
Pk 3 z dn. 16.3 37.

į RÓŻNE ž Dewizy:
Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
FAmsterd. 288.60 289.30
Londyn 25.79 25.86

€0000000020000000007V

JUŻ CZAS
zacząć przerzedzanie
koron drzew owoco-
wych, cięcie knze- N. J. czeki 527 t pół 528'),
wów, oczyszczanie Paryż 24.23 24.29
pni, przesadzanie ro- Praga 18.41 18.46
ślin pokojowych. Wy- Akcje:
konanie sumie: e
myprzystępne. Zgło-| — Bank Polski 100.50

: Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.00

” ” ” ” 64.50
5 proc. konwersyjna 54.50 55.00
„ kolejowa 53.25 A
„ dolarowa 50.50 kupon 50.77
*zpremj. dolarowa 45.25+ 45.00

stabiliz. 368.00 kupon 73.79
konsolid. 52.50 51.25

waluty:

w Admi-sezonowe"
nistracji.

OBIADY DOMOWE
smaczne i tanie, rów-
nież jarskie.
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AT pa u
ed do inistracji „Dz. wiek średni. Św.. Jac-

OstrejIBramie,Oslo. Wil“ pod „korepe-|ka 7 m. i w godz.
bramska 15,  (674)2 tytor 2—4 pp.

Dol. amer. 528 i pół +526.00i ZGUBY

‹ Marki niem. 124.00 120.00  e ФФФ

į MIESZKANIA
į | POKOJE

! BUCHALTER
ORRCA CJE GZ I Banks

ZAOFIAROW. 3 księgi: kupiecko-han-
dlowe, rolno - leśne,
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zgubiono w Wilnie ajazłotą spinkę. Znalaz-| CHORY, | wDowa -
cy lub nabywcy opuszczony starzec z e i

A a į trojgiem dzieci, w
zwrócę wartość,Zgło , umierający nie ma|„ieku szkolnym, £po-

 

 

  

 

i SERBA| i У S“ ldla wlašcicieli nieru- szemia  w Redakcji ani bielizny, ani о- Ė 3
= сеосчоооосоооофо@ооо BIURO į 5 „POSZUKUJĘ > chomości oraz insty- „Dz. Wil." 665 krycia, mie mówiącwodu choroby 2 a
Zakład optycznyjł | kuPNO — $ „UNIWERSAL" praktycznej gospody. tugiom opartym $o-|, „„zzyazeinizcziz, już 0. odpowiedniej|deyi „Prosi. „o, pomo

I SPR 2 Mickiewicza 4 — 4, A! ze skromnemiwy” „odarką na budže- £9**** *+ |opiece i pożywieniu. |vy; Sj 2
| tlSPRZEDAŻ$ ооа 22%), piłem maganiami na wieś cję Zamkowa 26 m.$ POMÓŻMY $оее sercom| Wileńskiego”, |

POMPY mieszkania i pokoje Pęd: A m. /|l-a, godz. 9—11 i 174 BLIZNIM „ł poleca go CARITAS, OSOBA
automaty: wodociągo- 9d najskromniejszych ax Е. 19: 688 70400000000000000000% | Zamkowa 8,

į we, zbiorniki, boliery, do luksusowych. ARES KA EE 5 sza BEZ ŚRODKÓW

; ; Jal żaluzje okienne. Hy- „оооевееееееетеевееее į PRACA RZĄDCA GINIE BEZ UBRANIA |do życia urzędniczka
SĘ ! Seas drofor, Warszawa, £ samodzielny _ dobryjz głodu i strasznej|; środków do žy- Pocztowa zredukowa-

PRE Z kd t S LAINA | Iwaszkiewicza Królewska 23. NAUKA į POSZUKIW. organizatorwśrednim biedy inžynier z žo-|cia dwóch studentów wana. O pomoc dla
SKUTECZNIE I TANIO OPRYSKASZ | T leasies 08Iwięku samotny 23la-ną i dwojgiem ma-|nie. może studiować, niej prosi CARITAS,

DRZEWA OWOCOWE | Wileńska25, tel. 16-84) „7, POWODU = o AK ik S a k a ST
' S Е wyjazdu sprzedam na я acy, j rzycho-| pierwszorzędnych ma) nel nieszczęśli-|wyjść nawet z domu, "11 "ŚR

gdy nabędziesz chemikalje w Rada woli skie SRA lastytat dach, Ti r jątkach szkoła sołań: a еня=Oubrasie,palta,bie-| 2 =
' ши aniem i towa- i gospodarstwie z szy-|cza, obeznany Zz -| starczenie ywności, |liznę, pościel i żyw- z głodu student na

CENTRALIZAORATRZEN  |zeteptpalekarzy o-|rem za 3000ztPanki  UÓIMADISIYMI em i'reperacja bie. |stwem -+ zybolót.|odieży, opału | bi-|ność dla mich progi wykładzie - -.UkogiWilac, аана 26 L“ 2148 : tów. Poleca naj-| b. dobry,  klientela 7-k w. Michalski Nr.| lizny,  pielęgnowania|wem poszukuje posa-| lizny prosi gorąco: gorąco Instytut CA-'bez' opieki — prosi-
lao, Zawalna ! -48. | nowsze modele. |wyrobiona. = Dowie- 10 m. 2 (obok Kura-|chorej osoby lub t. p.| dy. Oferty do Adm.| CARITAS, Zamkowa|RITAS, Wilno, Zam- my o pomoc, Instytut

, Wypożyczanie opryskiwaczy |——— - |dzieć się: Mickiewi-  torjum Szkoln.) Subocz 39 m. 7. „Dz. | Will“ | podįNr. 8. kowa 8. CARITAS, Zamkowa
WERKE cza 37. PZZĘZ „Rządca', ———— ——— -— Миа

ET STRIAA Li ET ABOSTI DSA,

FRANK BUCK I FERRIN FRASER. 17 Wracając do domu powtarzałem Zacząłem się zastanawiać. Przy-| drapały po twarzy, gdyż z ie:

„Kłyipazury”
Myszedtem na ganek, Wieczór łoszary ogon migał to daleko, to bli-

byłwyjątkowo chłodny. Łagodny sko. My, ludzia, zarażeni jego zapa-
wiatr ciągnął od rzeki, przynosząc z! łem, przyśpieszaliśmy kroku. Psisko
sobą donośne brzęczenie owadów. |było szczęśliwe — wolne, swobodne
Zapaliłem fajkę i przez jakiś czas, — ale trzeba było, żeby człowiek
przyglądałem się gwiazdom. W dżun ! nawoływał je od czasu do czasu i
gli, jak wiesz, gwiazdy wyglądają mie pozwalał się zanadto oddalać.
nad (ialelkiemi drzewami smutnie i Myślę, że pies lubi nade wszystko
samotnie. m Iktóry woła na niego w

Usłyszałem koło siebie szmer i| Liemnościach.
za chwilę Binji położył mi łeb na Doszliśmy wreszcie do pułapki.
kolanie. Nie spodziewał się piesz-| Znasz te puiapiki — wielkie, z pni,
czot, po prostu nie chciał być sam.|jakie budują Malajczycy — obszer-
Może czuł się tak samo opuszczony, ne, z zasuwanymi drzwiami, które
jak ja — zdala od stron rodzinnych. | spadają za pociągnięciem spustu. —

Podrapaiem go po uszach i nagle|  — W: porządku — rzeklem do
zerwałem się ma nogi. To nie był boya. — Weź go do środkai uwiąż.
sposób ma schwytanie tygrysa. W| | Binji dał się wprowadzić do klat-
pułapce w dżungii musi być przynę- | ki bez kłopotu. Myślał, że to jakaś
ta, Inaczej na mic się nie przyda. nowa zabawa. Wszedł skwapliwie
Opanowując się, zawołałem boya. węsząc i boy uwiązał go za obrożę.

>Chodź ‚— powiedziałem. —|Dopiero gdy boy wyszedł, pies spo-
Pójdziemy uwiązać przynętę w pu- | strzegł się, że dzieje się coś niedo-
łapce. Chodź, Binji. | brego i zaczął skowyczeć.

„ Binji przybiegł z ochotą. Zaświe-| Staraj się zrozumieć, Frank, że
ciłem latarką elektryczną. Zesko- Binji był złym, krwiożerczym psem.
czył z ganku bungalowu, zręcznyi że przegryzał owcom gardła, Dick
wysmukły. Niespodziewany spacer Scott tak czy tak zamierzał go za-
w. dżunglę ucieszył go naltzwyczaj- strzelić. Ja po prostu miałem wyłko-

 

chu nie uchylałem głowy. Jeżeli kie-to sobie w myślach. Za sobą słysza-
łem donośne wycie skazańca. Pew-
niel pierwszy raz w życiu został sam
— zupełnie sam — w ciemnościach
i w ażungli, : :
—Pies — bardzo dobra przynę-

ta dla tygrysa — powiedział boy—
Głośno wyć. Tygrys przyjść na
pewno.

Ale jakoś mi to zapewnienie nie
sprawiło przyjemności. Binji, ten
piękny alzatczyk, sam, bezbronny w
ułapice, w ciemnościach—ach, niel
ęgowaty tygrys gdzieś blisko —

tygrys, który mógł go uciszyć jed-
nym uderzeniem okrutnej łapy.

Rozebrałem się i położyłem.
Brzęk owadów byłgłośniejszy., Noc,
z wyłączeniem tej 'dziwnej, cichej
symfonii dżungli, tchnęła głębokim
milczeniem, Tylko za siatkami okien
szumiało i roiło się.

Nie mogłem usnąć. Myślałem
Bóg wie o czym: — o chłopięcych
latc::h w Harrow, o pierwszym wy-
ściju wioślarskim w Oksfordzie, o
zgielkliwym ruchu w mgliste popo-
łunie na Trafalgar Square..- Sło-
w.m przychodziły mi do głowy rze-
czy, o których nie myślałem ód mło-
dości. Ale przez natłok obrazów
przeglądał pies — z wielkimi, brą-
zowymi oczyma, długą, przyjacielską
mordą, wielkimi, ciepłymi, przyja- nie. Biegł, węsząc po zaroślach, Bia- nać wyrok na swój sposób. cielskimi łapami.

wiozłem psa z myślą użycia go na
przynętę. Dotąd nic innego nie przy-
szło mi do głowy. Ale na plantacji
nie mam psa. Binji mógł sobie być
owcożercą, ale na plantacji nie ma
owiec. Dlaczegobym "nie miał go
trzymać? Dlaczegobym go nie mógł
mieć przy sobie, łaszczącego się,
spoglądającego przyjaźnie wielkimi
oczami.

Dziwna rzecz, jak prędko mogą
się człowiekowi odmienić poglądy i
życzenia. Dotąd chciałem schwytać
tygrysa, iktóry straszył moich. kuli-
sów. Teraz pragnąłem gorąco, żeby
Się nie. złapał. Nazwij to czułostko-
wością, jeśli chcesz. Powiedz, że Bi-
nji rozczulił mnie psimi umizgami,
żywością usposobienia i przyjaciel-
skimi ślepiami. Albo nazwij to po
prostu psim kompleksem.

Obudziłem mego boya szturch-
nąwszy go końcem strzelby.
— Chodź! Półdziemy uwolnić psa

z pułapki,
Posłuchał, ale z pewnością posą-

dził mnie, żem gila. Po jakiego licha
zabierać z 'tygrysiej pułapki dosko-
nałą przynętę? Na co się może przy
dać pies, jak nie na przynętę dła ty-
grysa?

Poprzednio szliśmy przez dżun:
glę szybkim krokiem. Teraz przebyj-
liśmy te pół mili wściekłym biegiem.
Pot mi wystąpił na czoło. Gałęzie 

dy miałeś -psa, to mnie zrozumiesz.
Ja właściwie dotąd nie miałem, ale
chciałem go uratować i zatrzymać
do końca życia.

W. ciemnościach dało wię słyszeć”
cicha żałosne skomlenie. Podobnie
muszą popłakiwać maleńkie dzieci,
gdy zostaną same. . Poświeciłem la-
tarką. Binji wysadzał nos przez prę-
ty klatki, Oczy błyszczały, mu nie-
cierpliwie. Patrząc prosto w światło,
machał szarobiałym ogonem ufnie i
przyjacielsko, jakby mówił:

— W tę grę bawiliśmysię dość
długo. Teraz spróbujmy czeźżo in-
nego. :
— Odwiąż go! —  mozkazałem

boyowi. =
Binji wypadł z klatki w podsko-

kach. Nie skoczył na mnie, tylko
podbiegł skwapliwie z wywalonym
pomiędzy białymi kłami czerwonym
ozorem, radując się, że mnie widzi i
trzepiąc ogonem o krzaki,
— Chodź — rzekłem. — Idziemy

(do domu, Binji.
Biegł przodem „tak jak przedtem

w wesołych podskokach — węszył i
szperał, To oddalał się tak, że led-
wie go było widać w smudze światła
latarki, to przypadał mi do nóg z
psim prychaniem. (C. d. n.)
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ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł 6—
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. pr zed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1,— ra mm. jednoszp., nekrol ogi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersr druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuję zastrzeżeń miejsca. >
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