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rano, na które zaprasza

Na wyższych uczelniach w Warszawie
NOMINACJA KOMISARSKICH |

KURATORÓW
Dotychczasowy- kurator Bratniej

Pomocy U. W. prof. Tatarkiewicz u-
stąpił. Na jego miejsce mianował se-,
nat komisarskiego kuratora prof. ks. |
Grabowskiego. Na Politechnice mia-|
nowano ikuratorem komisarskim pro|
fesora Straszewicza.

OPIECZĘTOWANIE LOKALI
ORGANIZACYJ AKADEMICKICH
W związku z rozwiązaniem orga-

AO WODZAOWYDa iiAN S

& + P.
KAROL KIEŽUN

b. nadleśniczy lasów państw. w Bra-
sławszczyźnie, po krótkich cierpie-
miach izmarł dn. 31 marca rb. w fol.
Roubiszki i pochowany został na
cmentarzu parafialnym w  Korko-
żyszkach.

O czym zawiadamia stroskana
RODZINA.

 

Echa sprawy „I. K. C.“
(Teleionem od wiasnefo korespondenta).

WARSZAWA 3.4. W związku ze;

sprawą „I.K.C.* zarząd Klubu Spra-

wozdawców sejmowych podał się |

przed świętami do dymisji. Dziś od-|

było się walne zgromadzenie Klubu,

na którem uchwalono nieprzyjmo-|

wać rezygnacji członków Zarządu,

DRZEWKA
owocowe, ozdobne, iglaste i liściaste,

 

Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p.

kpt. TADEUSZA GRABIANKI, por. STANISŁAWA GRABIANKI

poległego w obronie Ojczyzny 1920 roku oraz WŁADYSŁAWA

GRABIANKI :
odbędzie się w kościele po Dominikańskim (św. Ducha) dnia 5 bm. o godz. 9

|po której lokal opieczętowano.

Wilno, Niedziela 4 kwietnia 1937 r.

przyjaciół i znajomych.
RODZINA

nizacyj akademickich i  zawiesze-
niem działalności Bratnich Pomocy
przeprowadzono w ich lokalach re-
wizje, po czym lokale te opięczeto-
wano.
W czwartek o godz. 23 przepro-

wadzono rewizję w lokalu Młodzie-
ży Wszechpolskiej (ul. Smolna 36)

Nacito opieczętowano lokale Brat-
nich Pomocy na Uniwersytecie, Poli
technice i $.G:G.W. oraz kuchnie
akademickie na U.J.P. i P. W.

Przed lokalami Bratnich Pomocy
stoją silne posterunki policyjne.

A „SANACYJNY“ BRATNIAK
FUNKCJONUJE...

Jak zddłaliśmy stwierdzić sana-
cyjna Bratnia Pomoc Uniwersytetu;
Warszawskiego nie została zawieszo |
|na i do wieczora dnia 2 bm. wszyst-
|kie jej agendy pracowały.

zatwierdzono jednomyślnie tekst

rezolucji, uchwalonej przez Zarząd

11 marca i polecono zarządowi рго-.

wadzić ńadal sprawę represji p. Ca- |

ra wobec sprawozdawców ULICE:

zgodnie z wytycznymi rezolucji.

i KRZEWY
KRZEWY ŻYWOPŁOTOWEit. p.

 

polecają na sezon wiosenny w dużym wyborze

Wizaż-

Szkółki Podzameckie
Hr. Franciszka ZAMOYSKIEGO i

poczta Maciejowice, wojew. lubelskie, Cenniki na żądanie wysyła się bezpłatnie,

Hołd Berlina i Niemiec
dia Szymanowskiego

BERLIN 3,4. Dziś w południe ków lotniczych armii niemieckiej.

złożono hołd. pośmiertny zwłokom Na wprost wagonu szeregiem usta-

śp. Karola Szymanowskiego, odby- | wili się uczestnicy ceremonii żałob-

wającym ostatnią drogę powrotną nej Polacy i Niemcy. : I

do kraju. Uroczystość rozpoczęła się cho- |

Na dworcu anhaltckim trumnę| pinowskim marszem żałobnym, 0-

ze zwłokami mistrza. przystrojoną|degranym przez niemiecką orkiestrę

krepą w obramowaniu zieleni, ustą-|wojskową, poczym przemówili: rad-

wiono w otwartym wagonie. W po: |ca ambasady R. P. Lubomirski i pre-

bliżu stanęła okryta czernią mówni-| zydent izby muzycznej Rzeszy p.

ca, a za nią orkiestra jednego z puł- Feinzihlert.

Program uroczystości żałobnych

 

i
B

MA
NA
NA

RZĄD W WALENCJI OSKARŻA
WŁOCHY

PARYŻ 2.4. Agencja Havasa do-
nosi, że rząd w Walencji złożył rzą-

dom irancuskiemu i angielskiemu

notę, oskarżającą Włochy o bezpo-

średnią interwencję w wojnie domo-
wej w Hiszpanii. .

WALKI NA FRONCIE
BISKAJSKIM
 

     | | ze VITORIA
Między Ochandiano a Villa Real
powstańcy przeałmali iront czer-

wonych.

POWSTAŃCY WYPARLI WOJ-
SKA RZĄDOWE Z ZAJMOWA-,
NYCH OD 6 MIESIĘCY POZYCYJ.

AVILA 3,4. Agencja Havasa do-|
nosi: w dniu wczorajszym  przepro-|
wadziły wojska powstańcze operacje ,
na odcinku frontu madryckiego, po-
łożonym na prawo od Cogolullodo,
miejscowości zajętej podczas ostat-
niej oiensywy na Guadalajara. Po-
wstańcy wyparii wojska rządowe z

 

Kronika telegraficzna
** Ojciec święty rozpoczął udzielanie

audiencji, przyjmując w dniu wczorajszym

400 par nowożeńców.

** Zatarg w górnictwie angielskim .za-
kończył się przyjęciem przez górników
Walii nowej umowy zbiorowej.

** Około 10 bm. w miejscowości Saint

Saens w Normandii odbędzie się ślub b.

króla angielskiego, obecnie ks. Windsoru
z p. Simpson. a

** W Rzymie odbyła się wczoraj pro-

mocja 8.000 wychowanków wioskich  woj-

skowych szkół lotniczych. w Krakowie

KRAKÓW 3.4. Dzisiaj na ratuszu Ustalono następujący program u-|

krakowskim odbyło się posiedzenie roczystošci pogrzebowych: Dn. 7,

komitetu uroczystości pogrzebo- kai:o godz rzek pocz zo.

„ch śp. K. Szymanowskiego. ‚ пу śp. K. Szymanowskiego na kata-

A Р й = ` | falku w kościele N. M. Panny.
i O godz. 11 nabożeństwo żałobne.

 

O godz. 12 — wyniesienie trum-

Nowa konferencja | ny i pochód do grobów zasłużonych!

rozbrojeniowa? | na Skałce. Szlak pochodu udekoro-|
wany będzie chorągwiami żałobny

BERLIN 3.4. Ze Stanów Zjedno- mi. W. czasie pochodu pożeśnają|

czonych otrzymano tu wiadomość kondukt dzwony kościelne z Zy-|

jakoby wbrew urzędowym  zaprze-|gmuntem oraz orkiestry krakow-|

czeniom, we wtorek 6 bm. w roczni- skie.

cę przyłączenia się St. Zjednoczo- O godz. 13 — uroczystość przed:

nych do aliantów podczas wojny| kościołem św. Michała na Skałce u)

światowej, prezydent Roosevelt za-|wejścia do grobów zasłużonych.

mierzał wystąpić z orędziem, w któ- Do Krakowa na dzień pogrzebu

rym zaproponuje odbycie šwiato- przybywają liczne delegacje z рго-

wej konferencji rozbrojeniowej la-| wincji, szczególnie liczne z Podhala,

tem tego roku w Kopenhadze. ulubionych stron zmarłego.

 

 

** W Waszyngtonie została otwarta

międzynarodowa konferencja ekspertów

włókienniczych, w której biorą udział
przedstawiciele 23 państw.

* Sąd Okręgowy w Sosnowcu, po roz-

patrzeniu sprawy adw. Hoitmokl-Ostrow-

skiego (ojca) oskarżonego o obrazę Sądu,

podwyższył mu karę z miesiąca do trzech

miesięcy aresztu,

 
 

BOLE GŁOWY ZĘBOWiŁtr
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Powstańcy posuwzją Sie pod Bilbao.
Kolumny gen. Mola zdobywają kraj Basków

. JM i A V OiI

Bezwątpienial...
Najelegantszy płaszcz demisezonowy od zł. 36—, najmodniejszy dzisiaj nieprzemakalny

płaszcz „Chevalier” od zł. 26—, najmodniejsze koszule od zł. 4,90, krawaty od

nabędzie w wielkim wyborze ELEGANCKI PAN

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZEK FRLICZKA: =
WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-46 "2

MMM

zajmowanych od 6 miesięcy pozy-
cyj, znajdujących się na wysokich,
pokrytych jeszcze śniegiem górach,
zajmując trzy wsie i docierając do
skalnego masywu Vadadou. W chwi-
li obecnej trudno ocenić ważność tej
„operacji, która w przyszłości może,
|decydująco wpłynąć na przebieg,
j kampanii madryckiej. |

O 2 KLM. OD OCHIANDANO.
| SEWILLA 3.4, Generał Queipo
|de Llano oświadcza, iż wojska gen.
Mola na froncie biskajskim znajdu-

lją się obecnie zaledwie w odległości
2 klm. od Ochiandano.

Na froncie południowym kolum-
ny rządowe nacierają na' pozycje
„powstańcze w pobliżu drogi do Po-
zoblanco. Wszystkie ataki zostały
jednakże odparte.

NAD BILBAO
BAYONNE 3.4. Agencja Havasa

donosi, że wczoraj popołudniu po-
jawiła się nad Bilbao powstańcza
eskadra złożona z 20 samolotów.

AKCJA GEN. MOLA
| VITORIA 34. Korespondent Ha-
vasa donosi, że armia gen. Mola
prowadzi operacje dwiema  potęż-
jnymi kolumnami, z których jedna
  

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

_Koato P. K. O. Nr. 700.206.

Nr. 91
 

zł 0.90

działa na północ od Villa Reai dru-
ga zaś posuwa się w kierunku Ei-
bar. Wojska powstańcze  postrięły
się dalej w kierunku Durango i za-
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kę.

jęły silne pozycje, położone na po- *
łudniowym i zachodnim stoku góry°
Ampoto.

PO BOMBARDOWANIU JAEN
WALENCIA 3.4. Korespondent `

Havasa donosi,
bardowania miasta Jaen przez sa-

iż podczas 'bom- *

moloty powstańcze zginęło 80 osób,
a 125 jest rannych. Szkody, wyrzą* -
dzone przez
bardzo znaczne.
przeszło 30 bomb.

DESANT NARODOWCÓW. °
, HENDAYE 3.4. Jak donosi Havas,
krążownik powstańczy ,, р
oraz kanonierka „Bato“ bombardo-
waly wybrzeža baskijskie w odleg-
łości kilku kilometrów na
od Ce Lequitio, Jednocześnie pie-
chota powstańcza zaatakowała Mar-
quina, miejscowość odległą o 10
klm. od wybrzeża.

Kolumna powstańcza zajęła
rę Arrieniota. Operacje są
trudne ze względu na górski cha-

bombardowanie, są
Na miasto spadło

babo
rakter kraju oraz zaciekły opór, ja-
ki stawiają górale baskijscy.

Z FRONTU WALK W HISZPANII

   

   
 

Okręt armii rządowej „Mar Caspio został zbombardowany przez
stątki powstańcze.

Zapowiedź nowych prześladowań Polaków
na Litwie

KRÓLEWIEC 3.4. W związku z nie języka polskiego w domu. Za-

atakami urzędowej „Lietuvos Aidas" znaczyć należy, że władze litew-

na nauczycieli polskich w  Dubin-|skie zamknęły wszystkie szkoły
kach, gminy Gedroycie, pow. wiłko-|polskie w tej okolicy.
mirskiego, w kołach polskich na Li-
twie panuje przekonanie, że zanosi
się: na dalsze prześladowania Pola-| -

ków, specjalnie w gminie Gedrovycie,|

ponieważ  ikażda dotychczasową| *
akcja antyjpolska rozpoczynała się
od ataków na łamach „Lietuvos
Aidas“. Prześladowania Polaków,
na Litwie charakteryzują mastępu-
jące dane, dotyczące represyj, za-

stosowanych przez władze litewskie
wobec Polaków na terenie tylko

Koniec Jagody

MOSKWA 3.4. W dniu dzisiej-
szym na mocy postanowienia C.LK.
ZSRR były szef GPU, a ostatnio lu-
dowy komisarz łączności, Jagoda
został zwolniony z zajmowanego
stanowiska za przekroczenia natu-

Е я ; : = służbowej. Sprawa jego zostałajednej gminy Gedroycie od r. 1935.|TY JOE: у :
Zesałno 9 nauczycieli, ukarano są-a władzom  sądowo-śled-
downie 25, administracyjnie 6. Poza
tym ukarano 25 osób grzywnami od
25 do 250 litów, albo aresztem od 5| skwie pogłosek, Jagoda został już
dni do jednego miesiąca za naucza- aresztowany. ь

 Według obiegających w Mo- -

Gw



Sokolstwo
Pisma sokole oraz specjalnie wy-

dawane w Katowicach w okresie
przedzlotowym „Wiadomości Zloto-
we' przyniosły radosną wieść, że о-
bok Marszałka Polski generała Śmi-
głego - Rydza, przyjął rówinież pro-
tektorat nad Związkowym Zlotem
Sokolstwa Polskiego w Katowicach
(w czerwcu r. b.) Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał August Hlond.
Naczelny Kapelan Sokolstwa Pol-

skiego ks. dr. Г. Jachimowski wita
wiadomość tę w marcowym numerze
„Przewodnika Gimnastycznego So-
kół” (organie związkowym) m. in. w
następujących słowach:

„Dla Sokolstwa Polskiego tężyz-
na i sprawiność fizyczna niejest.je-
dynym celem. Sokół Polski dąży do
wszechstronnego wytwarzania róż-
nrodnych wartości, ale zarazem wi-
dzi i uznaje hierarchję tych wartości.
Służba Bogu, owo Chrystusowe:
„Oddajcie, co jest Bożego, Bogu: —
zajimuje w życiu organizacyjnemi
wychowawczem Sokolstwa Polskie-
go miejsce naczelne.

Stąd płynie szczere i synowskie
przywiązanie do Kościoła, najlep-
szego i doświadczonego wychowaw-
cy wielkich i szlachetnych charakte-
rów,

Wychowanie pełnowartościowe-
$o obywatela - gatrjoty, który zaw-
sze i wszędzie potrałi godnie spełnić
swój obowiązek względem Ojczyzny,
Sokolstwo Polskie prowadzi w o-
parciu o autorytet pasterski naucza-
jącego Kościoła. Stąd też, na Zlocie
Związkowym, gdzie Sokolstwo pra-
śnie wystąpić z dorobkiem swojej
pracy, pragnie ono zarazem ujawnić
swoje olblicze ideologiczne. Nasza
wiara, rzymska, katolicka jest tego,
najpełniejszym wyrazem.

Łaskawe zadośćuczynienie proś-
bom i pragnieniom. Przewodnictwa
Związku przez Jego Eminencję Kar-
dynała Prymasa posiada swoją szcze
gólną wymowę: to Sokolstwo, wier-
ne Kościołowi, i Kościół, błogosła-
wiący zbożnym pracom Sokolstwa.

Poza tym zasadniczym punktem
widzenia jest jeszcze wzgląd szcze-
gólny, który nas skłania do podkre-
ślenia doniosłości protektoratu J.
Em. Ks. Kardynała Prymasa, To
właśnie osoba Dostojnego Protekto-
ra.

PLANY PODZIAŁU PALESTYNY
pomiędzy Arabów i Żydów

LONDYN 2.4. „Daily Herald"

występuje dzisiaj z sensacyjną wia-

domością, że obradująca w Londy-

nie komisja królewska do spraw Pa-
lestyny, rozważa obecnie rzekome

możliwości podziału Palestyny mię-

dzy Arabów i Żydów. Według dzien
nika istnieją dwa plany podziału:

pierwszy przewiduje stworzenie
dwóch niezależnych organizmów

państwowych, a mianowicie do-
minium żydowskiego, obdarzonego
samorządem 'w ramach imperium

brytyjskiego, oraz zupełnie nieza-
leżne państwo arabskie.

Drugi plan ma przewidywać po-
dział Palestyny na autonomiczne
kantony żydowskie i arabskie na
wzór federacji szwajcarskiej w ra-

AE ZESZZOWSOOZOCZEZZDZBSZOWEZEEODOZWOOTGCOŃROSZZOCZZEZAOOREOASSOWO.

NIEPOKOJE

 

zawsze będzie wierne
Wspaniałe, klasyczne listy i orę-

dzia pasterskie, idące od stolicy św.
Wojciecha, wytyczają drogi do spo-
łecznej działalności wiernych na

| wszystkich polach zbiorowego życia
polskiego.
i One torują śród manowców po-
gmatwanych stosunków współczes-

|nej rzeczywistości drogę Chrystuso-
wej Ewangelji, jako odradzającego
czynnika zarówno jednostki, jaki
ludzkości, narodu czy państwa.

Od 17 do 25 b. m. Liga Popiera-|
nia Turystyki organizuje zjazd tury-|
styczny do Warszawy na „Wiosen-
ne atrakcje w stolicy”. Wszyscy
przybywający w tym czasie do Va
szawy korzystać będą z 50 proc.|
zniżki kolejowej,
sadzie kart uczestnictwa Ligi. |

 

„The Banker“ poświęca wiele
miejsca rozwojowi i obecnemu stano

| wi sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy. Na
' czele ich stoi ministerstwo spraw
i wojskowych, któremu podlegają o-
sobne ministerstwa armii lądowej,
powietrznej i marynarki. Rzesza po-
dzielona jest terytorialnie na 13 okię
gów wojskowych, Wihrkreise. Zało-
żono 9 inspektoratów armii, a dzie-
siąty organizuje się dla opancerzonej
dywizji. Siły zbrojne obejmują 27
korpusów i 54 dywizje. Przeciętny
stan liczebny dywizji wynosi 12.500,
tak że liczebny pokojowy stan armii

z r. 1937 ogółem wynosi 675.000

żołnierzy. Nie jest w tym uwzględ-
niona rezerwa. Do tej liczby doli-
czyć trzeba trzy opancerzone dywi- 
mach mandatu brytyjskiego. Wie-

dług planu pierwszego, (żydzi о-

trzymaliby część madbrzeżną, na

której mógłlby osiedlić się milion ży-

dów. Ludność żydowska w Palesty-

nie wynosi obecnie 400 tys. Pań-

stwo arabskie obejmowałoby pozo-  stałą część Palestyny Transjordanię.

Plan ten przewiduje, że arabska

część Falestyny zostałaby wcielona|

do Transjordanii, pod suwerennością

| Emira Abdullaha,
Jerozolima i inne miejscowości

posiadające specjalne znaczenie dla

świata chrześcijańskiego zostałyby,

umięczynarodowione na zasadzie

pewnego rodzaju mandatu brytyj-

skiego z ramienia Ligi Narodów. 
W INDIACH

 

 

 | = LX
Nowa konstytucja w Indiach spotkała się
nacjonalistów hinduskich. W rółno
do cstrych zamieszek na tle religii
wieżę twierdzy angielskiej, na prawa w górze: od
granicznych. Na prawo w dole: sc

sami a mahometanami,

   
z gorącą opozycją ze Strony

Kościołowi

Społeczne listy pasterskie, prze-
jaw zatroskanej myśli i gorącego ser
ca Jego Eminencji, są dla całego
Sokolstwa Polskiego drogowskazem
życiowym, wiodącym ku tęžyžnie
moralnej,

Święta Rzymska Purpura J. Em.
Ks. Kardynała Prymasa rzuca swoje
blaski na całe Sokolstwo. Polski So-
kół rozumie ich wymowę. Polski So-
o wierny i wiernym pozosta-
nie!

Zniżki kolejowe na przejazd do Warszawy
Obsługę turystów w stolicy prze-

prowadzi. Związek propagandy tu-
rystycznej. Turyści korzystać będą
z bezpłatnego wstępu na wystawę
„Stara Warszawa” w Muzeum Na-
rodowym, bądź też na wystawę

udzielanej na za- kosmetyczną, oraz wezmą udział w |
wycieczkach po Warszawie pod fa-- Mieszkowski
chowym przewodnictwem.

 

W4 RA ©; 0РНЕ2 А мО 515//‘@/5 AIG krystaliczna lub prosz-

kowana - znakomiłe środki w nawykowym_zaparciv stolca, Żądać w aptekach I składachapi.

Stan liczebny armii niem
Trzecia Rzesza nie może jeszcze prowadzić wojny

zje, mające 30.000 ludzi, oraz lotni-|
ctwo, w którym służy około 80.000
żołnierzy. Całkowity stan pokojowy.
armii niemieckiej wynosi więc oko-
ło 785.000 ludzi.

Autor artykułu stwierdza, że o-
biegające zagranicą wiadomości i po
stępie niemieckiego lotnictwa wojen
nego są przesadzone, Niemcy: mają
najwyżej 3.500 — 4.000 wyszkolo-
nych i zdolnych do aktywnej służby
pilotów. Pomiędzy lotnictwem a ar-
mią nie ma jeszcze potrzebnej koor-
dynacji. Typy, maszyn lotniczych nie
są jeszcze talk wypróbowane i udo-
skonalone, aby pozwalały na maso-
wą. produkcję. Trudno jest ocenić si-
łę liczebną rezerw na wypadek mo-
bilizacji. Oddziały S, A., wbrew pa-
nującej opinii, nie mogą być uważa-
ne ze rezerwy, gdyż nie są przygo-
towane do aktywnej służby. Wiłaści-
wie wschodzą w rachubę tylko te re
zerwy, które zostały r'wyćwiczone
przez Reichswehrę. Autor dowodzi,
że pierwsza rezerwa liczy 27 dywi-
zji a druga 21, razem więc oblicza
rezerwę na 600.000 ludzi. Druga re-
zerwa nie ma dostatecznej ilości o-
ficerów, artylerii i jednostek tech-
nicznych. Brak oficerów odczuwa
także Reichswehra. Zdaniem autora

w pole 81 dywizji, 3 dywizje opanx
rzone oraz pomocnicze formacje, ra-
zem od 1.260.000 do 1.300.0000 lu-
dzi,

Armia niemiecka nie może dziś,

Program kwietniowy

„Palais de Danse“
nie prima aprilisowy, a prawdziwie

atrakcyjny!!

DELA-BLANDO
POLKOWSKA
SZAJDZIŃSKA

to asy międzynarodowych kabaretów-

varietel!

ANONS! 11 kwietnia r. b.

WIELKĄ REWIĘ MODY
WIOSENNEJ

z udziałem renomowanych firm wileńskich

urządza Dyrekcja „Palais de Danse*

WRZ BOO TDEZOCREAR RRZEŁEDIR

STOTIS

LEšNICZY
Ślązak, lat 40 kawaler, dobry administrator

z wykształceniem zagranicznem, obeznany

wszechstronnie w swojem zawodzie, (ba-

żanternik, łowczy) na miewypowiedzonem

stanowisku szuka od 1.VII ewen. LVI br.

posady leśniczego lub zarządcy na  Wi-

leńszczyźnie. Oferty nadsyłać J. Szczepań-

ski, Murki (Tartak) pow. Pszczyna Śl
EeKASIWC

Samobójstwo na tie
zawodu miłosnego
Jan Hwiećko, lat 27, kowal, zam.

we wsi Słobodzie, śm. worniańskiej
w dn. 2 bm. popełnił samobójstwo

 

  

Trzecia Rzesza mogłaby dziś wysłać | BR

  

| czowymi,

Wystrzegajcie się brzyd.|
kich plam I piegów,
występujących na wiosnę.
Usuwajcie piegi, stosując
odżywczy, udelikatniaiący

biodermiczny

REM PREGIOŻA PERFECTION

Rozoigzanie szeregu UMÓW kartelowych
WARSZAWA 3.4.

ministra Przemysłu i Handlu roz*
wiązano jako gospodarczo szkodli-
we i zagrażające dobru publicznemu|o: o., „Gazolux” w Warszawie,

następujące umowy kartelowe: 3] Umowa producentów siatek
1) umowa trzech iabryk siatek|żarowych ze spółką z o. o., „Gazo-

żarowych: a) sp. alkc. Żar”, w No-|lux“ organizującą jej funkcje jako

wym Tomyślu (woj. poznańskie), b)|wspólnego biura sprzedaży.
fabryki żarówek gazowych „Pol-| 4) Umowa międzynarodowa spół-
gaz” we Lwowie i c) warszawskiej |ki akcyjnej „Żar z „The Birtthe
wytwórni siatek gazowo-żarowych|British gas mantle association" w

„Śiat” w Warszawie. Londynie, reprezentującej międzyna-
rodowy kartel siatek żarowych.

5i 6) Dwie umowy trzech fabryk
cegły w okręgu kieleckim.*

7) Umowa trzech fabryk gipsu w
okręgu stanisławowskim.

8) Umowa dwóch fabryk wapna
w okręgu stanisławowskim.

9) Umowa trzech miejscowych
oddziałów we Włocławku firm: a)
„Standard-Nobel w Polsce” sp. akc.,
„Galioja“ galicyjskie tow. naftowe
sp. akc., ©) „Karpaty” — sprzedaż
producentów naftowych sp. z ©. 0.
zawarta we Włocławku.

10) Umowa kartelowa trzech
firm, a to: 1) bracia Borkowscys:a.
zakłady elektrotechniczne Warsza-
wa, 2) fabryka artykułów  elektro-
technicznych inż. St. Cieszewski,

  ŻĘ
,

 

2) Umowa o utworzeniu wspól-
nego biura sprzedaży producentów
siatek żarowych w postaci spółki z

Orzeczeniem

ma kapelusz
dla każdego

ieckiej
   

liczyć na zwycięstwo, jeśli się jej
przeciwstawi koalicja innych mo- sp. z o. o. Bydgoszcz, 3) s. a. Prze-
carstw. Zdamiem autora, zadaniem : R A.
Trzeciej Rzeszy jest budzić niepo- DE= Aw Czechowicach.
ikój i strach przed wojną. Ten strach
wyzyskuje Trzecia Rzesza, aby so-
bie umożliwić politykę sztantażu po
litycznego i gospodarczego. Dopóki
mocarstwa będą tę politykę tolero-
wać, niebezpieczeństwo wojny nie handel i przemysł
zniknie. chrześcijański

DAS DNA III EOO AASTASKANSI I

Zajścia antyżydowskie
w Sokołowie Podlaskim

 

Popierajcie 
WARSZAWA 3.4. W dn. 1 kwiet- wano lekko 8 osób, rozbito jeden

nia podczas targu w Sokołowie pod- stragan oraz wybito około 200
laskim doszło do zajść antyżydow-| szyb. Wiładze sądowe i bezpieczeń-

skich. Podczas tych zajść poturbo-|stwa prowadzą energiczne docho-
| dzenie.

42 tomy akt sprawy Parylewiczowej
Akta w sprawie afery śp. Wandy ; lewiczowej zostały umorzone. Przed

z Pierackich Parylewiczowej prze- | sądem staną: Hinda i Izydor Flei-
kazane zostały wiceprokuratorowi| scherowie z Tarnowa, siostra Flei-
Garbasińskiemu, który wygotuje akt | scherowej Estera Ferberowa z Kra-

Alkta wynoszą 42 tor у| кома, Josek Hofman z Krakowa,
po 200 stron maszynowego pisma Maria Neuteldowa, Josel Holender i

oraz 2 wielkie paki z dowodami rze-| Maurycy Feld z Rzeszowa. W! wię-
|zieniu pozostaje jedynie Fleischero-

Dochodzenia przeciwko śp. Pary- | wa. Rozprawa ma się odbyć w koń-
,cu czerwca,

392 braci Wielkiej Loży działa
na terenie Polski

„Polska Agencja Narodowa' o-, „Wolność  Przywrocona“ | (1920),
publikowała listę lóż masońskich na „Łukasiński' (1920), „Wiernych

terenie Polski. Wygląda ona nastę-| przyjaciół (1923), „Prawo Ludu"

pująco: | (1927).

Wilno — „Tomasz Zan“, Łódź —| „Narodowa Wielka Loža Polska“

„Gabriel Narutowicz” (rok założe-| została założona w 1677 r., zamknię-

nia 1926), Sosnowiec — „Słaszyc |ta w 1822, ponownie otwarta w

(1934), Warszawa —  „Kopernik'| 1921 r. Liczy ona obecnie 11 lóżi

(1920) „„Prawda“ (1920), „Machnic-|okolo 302 „braci“ na terenie catej

iki“ (1920), „Košciuszko“ (1920),| Polski.

0©606©0660660©0066000000©©006660
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MORSZYN-ZDROJ
JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH,

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.

Iniormacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie
placówki Orbisu.

0888800980640490+462434690098606

Bolszewicy wynaleźli „ropę Śmierci”
Kilku profesorów w Moskwie |jące istoty i zamienia ziemię w praw

wynalazło nowy płyn, nazwany „ror| dziwą pustynię,

pą śmierci”. Płyn o barwie fioleto-| Pierwsze doświadczenia przepro-

wej, nawet rozcieńczony w wodzie,|wadzili bolszewiccy proiesorowie na

tamuje działanie dróg oddechowych| ludziach na poligonie artylerii pod

i wywołuje. oparzenia na skórze. Moskwą. Z więzienia na Łubiance

Ziemia nim skropiona na długi czas|przewieziono 4 więźniów politycz-

pozostaje nieurodzajna. Nowy za-|nych i wprowadzono ich do do mu-
krańcach kraju przyszło nawet

rzedstawia na lewo
ział hinduskich wojsk

ena z walk religijnych między Hindu-

enych
nym, Zdjęcie za pomocb starej lufy, do której na

łożył prochu i śrutu. Samobójstwo
zostało dokonane na tle zawodu mi-   łosnego. bójczy materiał ma przewyższać na-

wet iperyt. Bomba lotnicza, napeł-
miona płynem, zabija wszystkie ży-

rowanej piwnicy, do której wrzuco-
no ampułkę z nowym gazem. W prze
ciągu minuty wszyscy 4 więźniowie
udusili się, =

 

 



 

Nr. 91

PESYMIZM
GDAŃSZCZANINA

Redakcja miesięcznika „Morze za-

mieściła na łamach swego wydawni-
ctwa obszerny list b. prezydenta se-

natu gdańskiego d-ra Rauschninga,

dotyczący obecnych stosunków poli-

tycznych na terenie Wolnego Miasta,

Dr. Rauschnin$ uważa, że panujące
dziś w Gdańsku stosunki nie sprzy-

jają prowadzeniu takiej linii poli-

tycznej, która by w równej mierze u-

względniała interesy Polski jak i
Gdańska.

„Gdańsk—pisze dr. Rauschning —
jest ośrodkiem handlowym. Służy on

celom gospodarczym, celom wymiany

towarowej i to nie tylko na swoim

własnym obszarze. Funkcja Gdańska

— to funkcja pośrednika, zadaniem

jego jest propagowanie i nawiązywa-

nie stosunków. Może się on stać miej-

scem udoskonalonej gospodarki, pro-

dukcji o charakterze specjalnym”.

Niestety stoi temu na przeszkodzie
atmosfera polityczna Gdańska, którą

dr.Rauschning krytykuje bardzo suro
wo, sądzi bowiem, że dla roli oraz in-

teresów Wolnego Miasta „stan abso-

lutnej dyktatury i polityki totalnej

jest nie tylko zbędny, ale wręcz za-

bójczy”. Szczególnie dziś, kiedy życie
gospodarcze walczy z tyloma trudno-

ściami, ścisła reglamentacja politycz-

na w duchu hitlerowskim wszystkich

jego przejawów staje coraz bardziej

w jawnej sprzeczności z zadaniami,

jakie zarówno statut, jak i położenie
geograficzne wytknęły Wolnemu Mia-
stu.

Głos dr. Rauschninga nie minie w
opinii polskiej bez echa.Świadczy on,

bowiem, że panujące obecnie w Gdań-
sku stosunki nie tylko nie odpowia-

dają naszym poglądom na jego rolę :

interesy, ale że i wpływowe koła gdań

skie bardzo krytycznie zapatrują się
na ich całokształt. Wynika stąd ja-

sno, że zaprowadzony w Gdańsku sy-

stem nie wyrasta organicznie z miej-

scowego podłoża, że jest czemś ob-
cym narzuconym z zewnątrz.

Podobne w swojej istocie zjawisko

widzieliśmy już uprzednio w Wolnym

Mieście. Było to usilne prusaczenie

Gdańska, rozpoczęte po rozbiorach i

prowadzone systematycznie do dni

ostatnich. Odebrawszy  Gdaiskowi

wielką rolę gospodarczą jaką odgry-

wał w dawnej Rzeczpospolitej, spro-

wadziwszy go do poziomu małego, za-
mierającego miasta prowincjonalne-

go, rząd pruski usiłował wzamian za
to obdarzyć go dobrodziejstwami na-
cjonalizmu pruskiego.

Ludność Gdańska została poddana
drylowi pruskiemu, tępiono w niej

dawne tradycje gdańskie, narzucono

jej nową warstwę kierowniczą w po -

staci licznej biurokracji rekrutującej

się z Prus i mającej specjalne poli-

tyczne zadania.

Z chwilą kiedy Gdańsk został ode-
brany Rzeszy Niemieckiej i kiedy
ponownie utworzono zeń Wolne Mia-
sto, napływowy element pruski robił

wszystko, aby nie dopuścić do ułoże-

nia się normalnych stosunków z Pol-

skąiaby nie dać rozwinąć się, budzą
cej się zwolna, niezależnej świado-
mości gdańskiej.

Długoletnia walka z postanowienia-
mitraktatu i ciągły opór w stosunku

do uprawnień polskich kosztowały

IWolne Miasto bardzo wiele, uniemoż-

liwiając jego ludności wyciągnięcie

wszystkich korzyści, jakie jej dawało

nowe położenie gospodarczo - poli-

tyczne Gdańska. Walka ta pod ha-
słem powrotu do Rzeszy trwa w
zmienionej formie nadal, wewnętrz-

ne zaś stosunki polityczne w Gdansku
‚ 5а jednym z jej głównych przejawów

Podobnie jak w pierwszej-fazie jej

rozwoju tak i dziś jest ona dziełem

nie tyle starej ludności Gdańska. co

elementów napływowych, słabo zwią-

zanych z tradycją i życiem kultural-

mo - gospodąrczym Wolnego Miasta,  

 

Sobota, dnla 3 kwietnla 1937 roku

„Mussolini sta! sie antysemitą"
Tytuł powyższy bierzemy z „Na-

szego Przeglądu". Nie możemy go u-
ważać za informację o zamiarach
czy stanowisku Mussoliniego, lecz za
wyraz obaw członka redakcji orga-
nu syjonistycznego w Polsce. Bo
przeczytajmy, co pod tym sensacyj-
m tytułem przynosi „Nasz Prze-
gląd":

, «Korespondenci z Włoch sygnalizu-
ją interesujące wydarzenia polityczne,
mianowicie ostatnią metamorfozę Mus
soliniego stał się on nagle entysemitą.
W poważnym organe parti; „Vita Ita
liana“ druku'e się już słynne „Protokó
ły Mędrców Syjonu” w odcinkach fe-
lietonowych. Redaktor pisma Preciosi
zóstał za ten swój „śmiały czyn” nagro
dzony przez Mussoliniego nawiększy-
mi zaszczytami. Współredaktor psma
b. generalny sekretarz partii faszystow
skej Farinaocj dodaje do „Protokó-
łów'>dłuższy komentarz własny, oczy
wiście zredagowany w duchu norym-
berskim. Ten zwrot w piśmie naczel-
nym faszyzmu był syśnałem dla in-
nych organów i dla całej prasy prowin
c'onalnej. Wszędzie pisze się zupeł-
nie wyraźnie i szeroko o Żydach, jako
wrogach ustro'u i kra'u, gdzieniegdzie
dyskutuje się nawet sprawę ustaw wy-
jątkowych dla Żydów włoskich.

Prezes włoskich związków rebotni-
czych Cicuretti. naczelny komendant
robotników — faszystów, odbył nie -
dawno pielgrzymkę do Norymbergi,
do swego kolegi Juliusza Streichera,
Prawdopodobnie szło mu o to, iakby
mądrości .narymberskie-snopularvzo -
wać i przeszczepić we Włoszech, w
kra'u gdzie procent Żydów jest mini-
ma!ny. Udzielono mu tam prawdnpo-
dobnie wyczerpujących wskazówek i
obdarzono obfitym bagażem materiału
propagandowego.

dzie'e się to, jak wszystko, zresz-
ta we Włoszech, nietylko za zgodą,
ale za rozkazem z góry, za widoczną
aprobata Mussolinieśo.
Mussolini stał się antysemitą! Wszy-  

scy stawiają sobie pytanie: Dlaczego?
kąd taka metamorfoza i to z dnia na

dzień?
Odpowiedź jest dość prosta,
Mussolini rozpoczął jak wiadomo

wielką akcę w celu zjednania Ara-
bów dla Włoch, ściślej mówiąc w celu
wykorzystania ich dla planów imperia-
listycznych Italii. ] doszedł do prze-
konania, iż jeśli chce być obrońcą,
„ojcem“ Islamu, musi przede wszyst-
kim... nie lubić Żydów. Stad jego ostat
ninagły zwrot ku  antysemityzmo-
wi“. ,

Najprzód kilka słów o ścisłości in-
formacyj podanych przez owych bli-
żej nieokreślonych  „koresponden-
tów".

Miesięcznik „Vita Nuova" wycho-
dzi bodaj dłużej niż od lat dwudzie-
stu pod redakcją p. Preciosi'ego. Nie
był nigdy organem faszystowskim,
natomiast już przed zjawieniem się
faszyzmu był pismem an'yžydow-
skim. Р, Farinacci był przed laty se-
kretarzem generalnym partii, lecz
dawno n'm być przestał i — po-
wszechnie wiadomo — nie posiada
już wybitnego stanowiska w rurtu.
To, co się ukazuje tedy w „Vita
Nuova“ nie jest ani „urzędowe“, ani
„miarodajne“, ani tež nie jest z ne-
wnością następstwem wskazań idą-
cych od Mussoliniego. Słowem, sen-
sacja „Nasześo Przeglądu” jest pło-
dem buinej wyobraźni i nie zasłuduje
doprawdy na to, by się prze'warza-
ła w „telegram własny'* poszukują-
cych 'sensacyj dzienników... i
Dotychczas mało sie zajmowano we

Włoszech sprawą żydowską. Nie ma
łam bodaj więcej, jak jakie 50.000
Żydów, a ci przeważnie należą do
wars'wy inteligencji i starają się
być dobrymi obywatelami Włoch.  

Niektórzy dochodzili nawet do wy-
sokich stanowisk, jak np. Luzzati,
polityk i znany działacz społeczny i
współdzielczy, który był premierem
i na którego cześć, gdy zmarł, wy-
głosił przemówienie w parlamencie
sam Mussolini.

Nie dziwilibyśmy się jednak, gdy-
by się Włosi zaczęli żywiej zajmo-
wać międzynarodową działalnością i
polityką Żydów: Wszak w czasie o-
statniej wyprawy afrykańsk'ei do
najżarliwszych przeciwników Włoch
i organizatorów przeciw nim opinii
na obydwu półkulach nalażeli właśn'e
Żydzi i idąca z n'mi ręka w rękę ma-
soneria. Bo Żydzi, wiedząc o tym, że
ruchy narodowe prowadzą z żelazną
koniecznością do usuwania ich z
Europy, wypowiedzieli tym ruchom
energiczną walkę. Żydzi wiedzą też
dobrze, że powodzenie faszyzmu we
Włoszech przyczynia się bardzo do
wzmocnienia ruchów narodowych w
innych krajach i dlateśo bardzo nie-
żvczliwie patrzą na ów faszyzm i
taką czują w s*'osunku do nieśo nie-
cheć, że wszelkie prądy narodowe na
świecie nazywają bezsensownie „fa-
szvzmem"“,
Nie byłoby przeto nic dziwneśo w

tym. śdvby we Włoszech, idąc za
przykładem innych kra*ów. w k'ó-
rych prądem panuiacym jest nac'o-
nal'>m, zaje*o sie politvką miedzvna-
rodową žvdawską. gdvbv zrozum'>-
no, že nolityla ta jest iednvm z nai-
po'ęžviejszvrh czynnikėw, Kh-darvch
w wrlce z faszyzmem i z Whorhomi
współczesnymi. Tak rzeczv sądzac,
możnaby rowiedz'eć, że informa'2
„Nasześn Prześlądu" grzeszą tym, że
są przedwcześne.

 

ala bezbożnictwa w Europie
Nowe metody agitacyjne wolnomyślicieli

Nadchodzą niezwykle _charaktery-
styczne informacje o działalności
związków wolnomyślicielskich na te-
renie krajów Europy. Wychodzący w
Genewie biuletyn p. n. „Entente In-
ternationale Anticomuniste“ zamiesz-
cza opinie kilku pionierów bezbożni-
ctwa o „nowych metodach pracy wol-
nomyšlicieli“ (les nouvelles methodes
du travail des libre - penseurs).

P. Jansen, sekretarz „Unii świato-
wej wolnomyślicieli" (Union mondia-
le des libres - penseurs) ogłosił nastę-
pujące instrukcje, do których wszys-
cy stowarzyszeni w związkach wolno-
myślicielskich winni się stosować w
swym działaniu:

1. Punkt ciężkości walki z religią
należy przenieść na teren społeczny,
walcząc z wszelkiego rodzaju „łaszyz
mem” i wykazując, że religia służy za
narzędzie w rękach kapitalistów do
ujarzmiania mas pracujących (!).

 

Sędzicwie nie m”gą
wstępować do 0.Z.N.

Jak donosi „Kur. Pozn.“, minister
sprawiedliwości Grabowski wysłał
dnia 9 b. m. pismo, w którym (na za-
pytanie jednego z sędziów ze Lwo-
wa) wypowiedział taką opinię o or-
ganizacji politycznej p. Koca:
— „Wprawdzie „Obóz Zjednoczenia

Narodowego nie posiada do chwili o-
becnej statutu organizacyjnego, nie
mniej z istoty swej jest organizacją
polityczną, co wynika zresztą z okre-
ślen'a w tytule deklaracji jako „ideo-
"wo - politycznej”, przeto należen'e sę-
dziów i prokuratorów do wspomnianej
organizacji podpada pod zakaz art.
121 u, s. pe«— '

Z tego wynika, że ani sędziow'e
ani prokuratorowie nie mogą wstę-
pować do tej nowej organizacii poli-
tycznej. Ten słuszny zakaz obow'ą-
zuje — oczywiście — z większym
jeszcze rygorem wszystkich woj-
skowych, znajdujących się w
czynnej służbie. ‹

„Nie uderzać wprost w dogmaty, nie
obrażać uczuć religijnych, ale sze-
rzyć pozytywnie takie tezy łilozofń.
materialisłycznej, które *same przez
się wykluczają możliwość « wszelkich.
wierzeń religijnych. :

2. Przeprowadzać ankietę wśród
przedstawicieli wiedzy takich, którzy
akcentują swą niewiarę i posiłkować
się w ar$umentacji ich autorytetem.

3. Działać, jeżeli chodzi o masy,
przede wszystkim na wyobraźnię
głównie za pomocą t. zw. muzeów an-
tyreligijnych, w których należy sku-
piać to wszystko, co było ujemne w
historii kultów religijnych.

4. Dążyć wszelkimi siłami do usu-
nięcia wpływów religii z dziedziny
wychowania, a głównie do usunięcia
wykładów religii z programów szkol-
nych, a przynajmniej narazie do
zmniejszenia ilości godzin po-
święconych nauce religii.

5. Organizować systematyczną
propasandę pod hasłami „kultury”
w celu pomniejszenia wpływu religii.

6. Dyskredytować wszelkimi spo-
sobami kler, wmawiając w społeczeń
stwo, że antyklerykalizm to nie to sa-
mo, co pomniejszanie znaczenia reli-

ii. :
! Według sprawozdania Renć Stri-
veau, jednego z najczynnniejszych
przedstawicieli „Unii Wolnomyślicie-
li* specjalny „kongres antyklerykal-
ny”, który odbył się w marcu roku u-
biesłego w Brukseli, wykazał, że naj-
lepszą metodą w walce z religią jest
osłabianie wpływów kleru na życie
moralne społeczeństwa. я
Na terenie Belgii - do organiza-

cji wolnomyślicielskich należy już 6
federacji, 150 sekcji zrzeszających
9.354 osoby. Około 12 czasopism pro
paóuje tam idee wolnomyślicielskie.
W Anglii (według sprawozda-

nia wolnomyśliciela Bredlow - Bon-
ner) istnieje kilka różnych ugrupo-
wań, mających za zadanie walkę z re-
lisią, a przede wszystkim t. zw. „A-
teiści wojujący” oraz założony w. 0-
statnich czasach „Kościół etyczny” na
czele któreśo stanął Jnrd Shnell. Naj-
większą jednak ruchliwość -okazuje

natomiast tkwiących korzeniami w ży

ciu politycznym Rzeszy. !

* Ostatni kompromis w sprawie gdań-

skiej zawarty przy współudziale Pol-

ski w Genewie, nie sprzyja poprawie

tego stanu :zeczy. Uzależnia on w

wyższym jeszcze stopniu niż do-

tychczas ludność Gdańska od tolaliz-  mu niemieckiego i utrudnia budzenie

się poczucia niezależności gdańskiej,
niezbędnej do prawidłowego ułożenia
się stosunków pomiędzy Polską i

Wolnym Miastem.

Pesymizm bijący ze słów listu dr.

Rauschninga w zupełności mniema-
nie to potwierdza,. i  

„Stowarzyszenie prasy racjonalistycz
nej“, którego ośrodkiem propagandy
jest t. zw. „Czytelnia myśliciela”
(Thinker Library) rozrzucająca po ca-
łym kraju tanie wydawnictwa podry-
wające ze snoscóka rzekomo nauko-
weóo wszelkie wierzenia religijne.
We Francji po osłatnim kon-

gresie wolnomyślicieli w Chalons ak-
cja antyreligijna przybrała na sile.
Francuska federacja wolnomyślicieli
(„La fėdėration des libre-penseurs“)
zdolala zgrupowač 16 rėžnych orga-
nizacji mających charakter antyreli-
śiiny).
W Czechosłowacji wostat-

nich czasach wykazuje wielką ruchli-
wość założona w końcu ub. roku „U-
nia proletariackich ateuszów”, która
liczv już ponad 10.000 członków.
Widzimy wiec, że fala bezbożnictwa |.

w Europie, które jest kierowane i fi-
nansowane przez Komintern
moskiewski, wzmaga się, a me-

і

 

PRZEGLĄD PRASY
ZARZĄDZENIE

P. MINISTRA OŚWIATY
Rozwiązanie akademickich . orga*|

nizacyj ideowych i zawieszenie dz.a=
łalności Bratniaków w Warszawie i.
Wilnie, inauguruje — zdaje się —
nowy albo może przywraca stary,
jędrzejewiczowski, kurs wobec mło=
dzieży akademickiej. Ale właśne
eksperyment p. Jędrzejewicza do+
starczył tyle interesującego materias
łu, że powinien przyszłym ministrom
oświaty służyć jako niezmiernie waż-
ny element orientacyjny w ich poli«
tyce „mlodziežowej“. Czyż można.
zarządzeniem Ministerstwa odsunąć:
młodzież od polityki? Czy można.
zmienić jej nastroje i przekonania.
polityczne? Teren akademicki leży;
w samym centrum życia narodowe*
$o i to, co się w Polsce dzieje, odb'ja.
się żywym echem w kołach mlo-
dzieży. Jeśli się mówi o akcji anty=
żydowskiej na wszechnicach, to n'e
należy zapominać, że pewne jej, taki
przez prasę żydowską i lewicową
zniekształcone i  wyolbrzymiane,
przejawy, nie miałyby zapewne m'ej»
sca, gdyby młodzież czuła, że istnie=
je w polityce ogólnej wyraźny ak=
cent nacjonalistyczny i antyżydow=
ski.
O zarządzeniu p. ministra ošwia<

ty pisze „Goniec“:
„Wprawdzie wynika z niego, že

min, ośw'afy rozwiązał wszystkie uśru
powania ideowe. bez wzgledu na ich
zabarwienie polityczne, ale pon/ewaž
publ czną tajemnicą jest. że sanacyjne
organ'zacie nie odśrywają żedneiroli,
zarządzenie min. Świętosławsk'ego
godzi głównie w organizacje młodzie-
ży narodowej. 8
Mn. Świetosławski. rozwiązując cr<

ganizacje *deowe, twierdzi, że stały
się one terenem dr'ałalnośc; politycz=
nej, „niedopuszczalnej w myśl ustaw
akademickich”. Mój Boże! Czy, pozba=
wienie młodzieży lesalnych stowarzy=
szeń odzwyczai młodzież od polityki?
Zamknie sę ona w konsoiracii. a kon=
s»'racie sa zawsze radyka!niejsze w
działaniu.jak legalne stowarzyszenia.Ta
droga sookoiu na uczelniach wyższych
się nie osiaćnie. с

Organ ZZZ. „Głos Powszechny“,
uważa natomiast za „niezrozumiałe'*

tylko rozwiązanie Legionu Młodych
i Zw. Polskiej Młodzieży Demokra-
tycznej, gdyż organizacje te „prze-
ciwstawiały się metodom gwałtu i
teroru“. SAI

Socjalistyczna „Walka  Ludu“
twierdzi (oczywiście!) — że ,wszyst«
kiemu winni endecy“.

„Wieczėor Warszawski“ zwraca u+
wagę, że

„wśród rozwiązanych organizacyf
nie figuruje organizacja sanacyjn
młodzieży narodowej, której odpowie=
dnikiem_poza terenem wyższvch uczel<
mi jest Związek Narodowców*.

Dodajmy, że w Wilnie zorganiza<
cyj ideowych rozwiązano tylko Mło-

dzież Wszechpolską.

„Jutro”wys'ępujePi

czo przeciw Ministerstwu wiaty

twierdzi, że do takich zarządzeń

! „nie uciekał się nawet p. Jędrzeje-

tody walki z religią (nawiasem mó- .
wiąc żywo przypominaiące metody :
naszych wolnomyślicieli) wykazują,
że akcja zakrojona jest planowo i na
szerokąskalę. (KAP).

——me

Spadek
ludności żydowskiej

Z „Naszego Przeglądu” dowiadu-
jemy się, że :

„znany statystyk į dzialacz Keren
Hajesod w Berlin'e dr. Michael Traub
wygłosił referat na temat „Žydodskej
emigracji jako problemu światowego”,
w którym podał następujące dane: od
dnia 1 lutego 1933 roku do 31 grud-
nia 1936 r. opuściło Niemcy 110.000
Żydów. Weźmy > sa ję także
zmniejszony przyrost naturalny, а ©-
każe się, że żydowska ludność A
ciej Rzeszy zmalała w przeciągu 3 lat
i trzech kwartałów o 24 ргос. t į, 0
126.000 dusz.. Nie kon ec na tym. Dr,
Traub przedstawił plan pięcioletni, któ
ry przewiduje w przeciągu lat nai-
AA dalszą ewakuację 100.000
usz”,

Jest to bardzo wysoki procent u-
bytku. W Polsce wyrażałby się on
cyfrą ok. 800 tys. Żydów.

„Osiaśnieto tyle (w Niemczech):—|
wołał dr, Traub — przy niemal her-
metycznie zamkniętych wszystkich
miejscach imigracji, przy wyraźnie
antysem'ckiei polityce rządu  ktėrv
nie zadał sobie najmniejsześo trudu
by żydowską imigrację do Palestyny
ja do innych krajów ułatwić i wspo-
mi

Polska natomiast jest gotowa e-
migrację Żydów i ułatwiać i wspo-
magać,  

wicz“. Pismo przypuszcza, że repre<

sje te przyczynią się doskonsolido<

wania żywiołów narodowych”. \

Natomiast sanacyjny „Kur. Wie+

czorny* aprobuje w pełni zarządze<

nie min. Świętosławskiego.

WILNO JAKO SODOMA

Że poczciwe-spokojne Wilnostało

się óstatnio Sodomą, dowiadujemy

się dzisiaj z artykułu p. Stupnickiego

w „Momencie“:

„Dlaczego Wilno stało się Sodomą,
miastem, gdzie wybuchają: mby,

je Żydzi nie są pewni życia, gdzie
ażdy musi drżęć w obawie, a nuż po

jego drzwiami leży bomba ; wybuch=
_mewłaśnie w chwili, gdy ludzie prze«
chodzą ulicą, lub w chwili, gdy. on,
właściciel _ mieszkania, roztworzy.
drzwi?”

W Wilnie rzucono dwie petardy, |

które nie raniły nikogo. Że p. Stup*
"niski nie odróżnia petardy od bomby,
ale wszystko, co wybucha, a więc.
nawet „żabki” wielkanocne, zalicza
do groźnych bomb — to można jesz=
cze zrozumieć. Lękliwy Szloma, wi-
dzący w kiju karabin, a w pistolecie
armatę — jest postacią już przysło*
wiową. Ale że w biblijnej Sodomie
rzucano bomby na Żydów i że sodo*
mici byli „endekami“
to iest dla nas rewelacją. O sodomi-
tach i ich występkach panowała do*
tąd zupełnie inna opinia. ‚

Jeśli jednak Wilno jest nowoc7e+
sną Sodomą,
domi wileńskim nic innego do zro*
bienia, jak pójść za przykładem ich
biblijnego przodka Lota, który wraz
z rodziną wyemiśrował z Sodomv.
I niech się żaden z n'ch nie ogląda
na potępione miasto. Wiadomo, со
się stało z żona Lota.

зууебо схави, |

to nie pozostaje Ży«-     
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"KAROL
Umarł Karol Szymanowski. Stra- |

tę tę w: całej pełni ocenić może ten;
tylko, kto wie ile konkretnych zdo-|
byczy przyniosła Polsce praca tego,
człowieka i ile jeszcze nieziszczo-
nych nadziei schodzi z nim do grobu. '
Umarł wielki chorąży sztuki poł-
skiej, duchowny wódz całego poko-
lenia, twórca miary najwyższej, za
szczytnie reprezentujący muzykę
polską na obu półkulach.

Chociaż sztuka Szymanowskiego
nie jest łatwa, dawno już umilkły w
Polsce spory na temat wartości Je-
$o muzyki. Nawet ci, którzy złośli-
wie starali się związać Jego imię z
walkami różnych koterji, gustówi
śuścików, przyznać musieli w koń-
cu, że żył i pracował z nami artysta
takiej miary, jakiego jeszaze od cza-
sów Chopina w Polsce nie było.

Szeroki ogół nie zna utworów
Szymanowskiego. Wykonywano je
zbyt rzadko, przytem każde nowe
dzieło Szymanowskiego jakby odsu-
wało w cień poprzednie i niewielu
jest dziś w Polsce ludzi, którzyby
mogli zdać sobie sprawę z całości,
Jego twórczości. W tym stosunku|
do dzieł zmarłego mistrza jest jak
zawsze w Polsce wiele lenistwa, nie-
dbałej przypadkowości.  Tłomaczy
się to jednak takiże i tem, że linja
twórczości tego artysty biegła za-
wsze stromo w górę. Każde nowe
dzieło przynosiło ze sobą przezwy-
ciężenie zdobyczy poprzednich, było
krokiem naprzód. W twórczości Szy
manowskiego znajdujemy kilka eta-
pów, świadczących O przerzucaniu
się kompozytora od jednego stylu do
drugiego. Od zarania twórczości za-
znaczat się jednak wyraźny kieru-
nek linji rozwojowej. Szymanowski
praśnął wypełnić testament Chopi-
ma, stworzyć muzykę narodową w
jej naigiębszym szopenowskim rozu-

Pierwsze Jego utwory  fortepia-
nowe nawiązują do Chopina. Potem
kompozyior stopniowo wschiłania w
swą sztukę istotne 'wartości, winie-
siohe przez dzieła wielkich repre-
zentantów muzycznej kultury euro-
pejskiej, takich jak Brahms, Ryszard
Strauss, Skriabin, Debussy, współ-
cześni moderniści francuscy, Igor

NAAAASAAAAASAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAA

SZYMANOWSKI
Strawiński, aby wrócić znėw do|nienie idealu muzyki, wyzwolonej z
punktu wyjścia, do po szopenow- |pęt akademickošci. Wszystkie ma-
sku pojmowanej polskiej ludowości. | rzenia rozwichrzonej epoki Młodej
To terminowanie u obcych, nigdy Polski o muzyce, która byłaby czy-

nie popadające w naśladownictwo, stą liryką, jedną wielką ekstatyczną
bezkrytyczne przejście na cudzą pieśnią, ulatującą w krainę złudy,
wiarę artystyczną, dało Szymanow-  ziściły się w muzyce Szymanowskie-
skiemu olbrzymią wiedzę muzyczną, go. Przepaja ją tęsknota, jakieś wie-
wzbogaciło niesłychanie jego środki kuiste nienasycenie, głód duszy. —
wyrazu, uczyniło Go istotnym wir- | Jest to sztuka nastrojona na wysoki

tuozem rzemiosła [kompozytorskie- diapazon, wyrafinowana, arystokra-
go. W Jego twórczościsą rzeczy tyczna, prawie egzotyczna. Szyma-
lepsze i gorsze, nie znajdziemy jed- nowski zajmuje w niej wyraźnie ro-  nak ani jednej rzeczy słabej, płyt- mantyczne stanowisko wobec rze-
kiej. W najdrobniejszym nawet utwo 'czywistości. Takiemi są druga i trze
rze znajdujemy odbicie indywidual- |cia sonata  fortepianowa, opera
ności człowieka o niezwykle boga-| „Król Roger", wspaniała III symfo-|
tym życiu wewnętrzym. . nia, no i takie arcydzieła literatury

rdzy, CzęstochowaI Ostra Branta
Pobyt J. E. ks. biskupa Gerlier'a,

ordynarjusza Tarbes i Lourdes, w|
Polsce, mimoiwoli nasuwa porówna-
nie naszych słynnych  Sanktuarjów
Maryańskich z Sanktuanjum francu-
skiem.

Lourdes jest nietylko miejscem
cudownem, ale nadewszystko miej-
scem wybranem przez Opatrzność,
jako miejsce kultu N. Marji Panny
pod wezwaniem Niepokalanie Po-
czętej. у

Dziś możemy śmiało powiedzieć,
„že Lourdes zajmuje czołowe miejsce,
z cudownych miejsc pielgrzymiko-
wych na Świecie ku czci N. Maryi
Panny. Powagę tę zyskuje Lourdes

| wszystkiem ucieczka
stości w krainę marzeń

Jeżeli pragnęliśmy znaleźć jakąś
, najogólniejszą cechę, charakteryzu-
jjącą Jego sztukę, c
„chowienie byłoby może najwłaściw-
szym określeniem. To uduchowienie
mie ma nic wspólnego z mistyczną
programowością takiego np. Skria-
bina, przeciwnie jest czemś zupełnie
naturalnem, bo wypływającem z
istoty osobowości twórcy.
Szymanowski, mistrz nowoczesnej

techniki kompozytorskiej, wcale nie
był człowiekiem współczesnym.

współczesności wydawał się samot-
nikiem, duchowo związanym raczej
z epoką z przed Wielkiej Wojny, niż
z chwilą dzisiejszą.

Syn ziemiańskiej rodziny, wycho-
wany w bardzo kulturalnej atmosie-
rze polskiego dworu na Ukrainie,

jeszcze jako dorastający chłopiec
cał się porwać prądom umysłowym
i artystycznym, jakie się złożyły na

ruch Miedej Polski. Czar mistycznej
poczji Tadeusza Micińskiego, Deh-

mila i innych, nastroe dekadenckiej

chordbliwości, tragiczny sto:unek

do życia i jego zagadnień, a przede-
od rzeczywi-

i snów na

jawie, tak charakterystyczne dla tej

epoki, wycisnęły na Szymanowskim

piętno, którego nie zdołały zetrzeć

ani czas ani zmienione warunki ży-

cia..
Środkowy etap twórczości Szy-

manowskiego, przypadający na lata

Wielkiej Wojny — to urzeczywist-

AAAAŁAŁARAAŃ.

RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacja ładowanie akumułatorów, słuchawek i radioodbiorników

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — —
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Gwałt ortograficzny
JAK BYŁO W WILNIE? !

Lekceważenie przez prof. Nitscha
uchwały Wileńskiego T-wa Przyja-
ciół Nauk z dn. 16. IV. 1936, uchwa-
ły potępiającej jeszcze wówczas do-
piero projektowaną refosmę pisow-
mi, jest conajmniej nietaktowne. Na
owem zebraniu było około 100 osób,
majświatlejszych w. Wilnie, w tem
około 20 profesorów U. S. B. na
czele z prot. Marjanem Zdziechow-
skim; referaty wygłosiło pięciu z
pośród nich, uchwały zostały przy-
jęte jednogłośnie, przy dwu tylko
wstrzymujących się od głosu.

„„I GDZIEINDZIEJ!
Ale że Wilno nie jest tylko „odo-

sobnionem ogniskiem (protestu) zni-
komej wagi w obliczu całości”, jak
tekkomyślnie, świadomie mijając się
z prawdą, twierdzi prof. Nitsch, o
tem može go przekonają przykłady,
cytowane przeze mnie powyžej,
oraz. chociażby redaktorzy tych
pism, które, przystosowawszy się
już oficjalnie do nowej pisowni, (ak-
że często otrzymują artykuły do
druku z natarczywemi prośbami au-
torów, by jednak utrzymać w ich
pracach pisownię dawną. (Prośby te
wszakże spełniane są, niestety, tyl-
iko wtedy, gdy redaktorom Które
mazwisko imponuje. Tak n. p. red.
Piasecki liczy się z Iłłakowiczówną,
Grzegorczyk z Briicknerem).

Bywa zresztą i tak, że autor, nie
chcąc wykoszlawiać swej pisowni i
mowy, kompletnie unika w ewym
artykule wszystkich spornych pun-
któw, zastępując je wyrazami zbli-

žonemi, n. p. miast: historja p'sze:
dzieje, miast: poczem pisze: następ-
nie i t. p. Talk n. p. niżej podpisany
napisał co Prosto z Mostu artykuł
O szkodliwości legend (druk. w
Dzien. Wil. 1936, nr. 275—6).

Tak, różne bywają straszaki, któ-
re działały i działają na rzecz nowej
pisowni. Jednym z nich szermowano
też i w łonie Komitetu Ortografcz-
nego, gdy każdemu przed posiedze-
niem powtarzane na ucho: „Tyflko
ostrożnie, (bo on ma słabe serce.
Mote jeszcze nie wytrzyamė!“
sądzę, by to była godziwa metoda
forsowania uchwał, by mie ubliżało
ciału zbiorowemu wprowadzenie do
obrad tego rodza'.u motywów osobi-
stych.

SPRAWA OTWARTA!
Tak więc

Polsce jest wciąż otwarta. Nacisk
oficjalny nic tu nie znaczy. Szkoły i
urzędy są jeno na marginesie kultu-
ry. To tylko bolszewicy pragną
kształtować właśc'waą kulturę środ-
kami policyjnemi. Taka to też kul-
tura! Gdyby prof. Nitschowi rze-
czywiście kultura polska była droż-
sza, niż miłość własna, samby. wi-
nien prosić odpowiednich p. p. mi-
mistrów o cofnięcie jeszcze na jakie
dwa lata udzielonego tak niezpatrz-
nie placet, aby przez ten czas można
było przedyskutować całą rzecz sine
ira et studio, bez niepotrzebnych
zaośnień w tego rodzaju sprawie,
która nie powinna budzić niezdro-
wych namiętności takich jak te,
których wyrazem jest właśnie do-

to właśnie udu- |

| wagę duchową,

 

Nie:

sprawa  ortografji w

skrzypcowej jak I koncert skrz
| sowy i „Mity”.

| Szymanowskiego od „Solpiešni“ i
|mazurków poczynając, przyniósł u-
spokojenie wewnętrzne, rozjaśnienie
atmosiery. Kompozytor jakby od:
wrócił się od spraw swego we-
wnętrznego życia i odnalazł równo-

stapiając się z ży-
ciem zbiorowem narodu.

bat Mater i Veni Creator, a przede-

go muzyka. Szymanowski odnalazł
siebie w tem, co go wiązało ze zbio-
|rowošcią w rasowej polskości.

Lecz nawet w tym ostatnim olkre-
sie, w którym drogi twórczości Szy-
manowskiego zbiegły się z narodowe
mi kierunkami w muzyce współczes-
nej, daleki był Szymanowski od
wispółczesnych formułek. Jego lu-
dowość nie bylła czemś zewnętrznie
stosowanem, nie była stylizacją, szu-
kaniem nowych dreszczów w szorst-
kich formach muzycznego prymity-
wu „Jego ludowość jest „sublimowa-
na”, podniesiona do potęgi, ogarnia-
jącej. ludzkość całą.

To genjalne określenie Norwida,
zastosowane przez niego Čo muzyki
„Chopina, nie jest tutaj frazesem.
Szymanowski w formach muzyki lu-
dowej, w linji melodyjnej, nie dają-
|cej się ująć w żadne szkolarskie
formuliki, gietikiei, tchnącej prze-
dziwną świelżością, odnalazł mowę
muzyczną, która prócz oryginalno-
ści i jakże szlachetnej powściągli-

ską. Nie jest to już „zašpiew“ na
muzykę narodową. To już jest mu-
zyka narodowa.

Trzeba było całego życia twórcy,
aby tuż przed zgonem marzenie sta-
ło się ciałem. Jakiż tragizm w tem,
że ta nowa wspaniała pieśń została
prawie na początku.

Czy znajdzie się ktoś, kto potrafi
snuć jej wątek dalej?

Stanisław Węsławski.

piero co omówiony artykuł prof.
Nitscha.

- Uczyniłby on to, sądzę, gdyby.
pozory nie przesłaniały mu rzeczy-
wistości. Mianowicie twierdzi on,
że obecna reforma pisowni przyjęła
się szybciej, niż owa z r. 1918. Złu-
dzenie, beznadziejne złudzenie! Toć
tam nie było nacisku olicja!nego, jak
to było obecnie. Ze zmianą mini-
strów nacisk osłabnie i wreszcie
zniknie zupełnie. Rzeczywistość du-
chowa, t. zn. żywa mowa pzilska od-
zyszkiee swe prawa — a wiedy cóż
się stanie z kaskadą tyrańską prot.
Nitscha?

NASI PÓŁ-CUDZOZIEMCY.

Ale cała ta heca z pisownią wy-
wołała jeden skutek przez nikogo
zdae się nieprzewidziany. Nie spo-
sób tego przemilczeć. Mówię o tem
barczo poważnie, będąc nader da-
leki od zamiaru kogokolwiek ukłuć

, lub skrzywdzić.
|. Jeszace rok temu rasizm wyda-
wał mi się pomysłem mniemądrym i
ikrzywdząęcym. Oczywiście wyjątek
robiłem tu dla Żydów, raz dlatego,
že rasa ich, dzięki zgoła wyjątko-
wym warunikom ich historji, jest tak
silna, że nawet po 4 czy 5 pokole-
niach się odzywa; powtóre zaś z po-
wodu ich równie wyjątkowej prze-
wrotności i obłudy (przypomnijmy
n. p. tylko dzieje hiszpańsk'ch ma-
ranów, lub chociażby takiego Neu-
mana, wyżsześo urzędnika minister-
falnego w Warszawie, zmarłego w
lecie r. 1936, który nie tylko że się
ochrzcił, ale też gorliwie pełnił
praktyki kościoła katolickiego, że
tak powiem, nacliczbowe, np. nale-
żał do Bractwa Różańcowego, jed-
nocześnie płacac składki do gminy
żydowskiej i obrzezując swego sy-

 

YP- | nietylko

joraz ze względu na

„ wielkie
| czyinniki

wości w wyrazie, jest naprawdę pol-|

łaskami, których tam N.
Panna udziela, lecz tym wyjątko-

50 1 samej Stolicy Apostolskiej.

| Jakkolwiek katolicy francuscy
uważają Lourdes za swoją własność

ze względu ma liczny napływ pielg-
rzymek ze wszystkich stron świata

ikatastrofalne
szerzenie się we Francji komunizmu

saniktuarjum całej ludzkości, wszyst-
Wśród wybitnych przedstawicieli wszystkiem natchniona IV symtonia| kich katolików świata.

są jakby „Księgą Ubogich“ wielkie-! Turysta przejeżdżający przez
Francję nawet się mie domyśli, jak

wpływy mają we Francji
socjalistyczno - komuni-

styczno - masońskie. I grubo by się
mylił, ktoby z Lourdes sądził o Fran
Gi, jak i odwrotnie, Lourdes jest vil-
le sainte, lecz Francja znajduje się
na manowcach, a sojusz z kominter-
nem, niesienie pomocy bolszew'kom
hiszpańskim, słuchanie dyrektyw
Stalina jest tego wymownym dowo-
dem.

Kiedy talk spoglądamy na Lour-,
des na tle obecnych stosunków we
Francji, przychodzi myśl, że być mo-
że, Lourdes odegra w życiu relig:j-
nem Francji taką rolę, jak u nas
olmgiś Czestochowa w życiu poli-
tycznem Polski.

W Polsce obecnie mamy dwa
wielikie sanktuarja: Częstochowę i
Ostrą Bramę.

Lourdes podobne jest do Często-
chowy. I tu i tam widzimy wspania-
łe świątynie ku czci Matki Boskiej.

‚ W Lourdes miejscem 'naczelnem pielg

      

   

 

- bluzki jedwabne,

 

na). Ale dla zwykłych cudzoziem-
ców  zasymilowanych: Niemców,
Francuzów, Rosjan, Czechów i t. p.
miałem stuprocentowy kredyt mo-
ralny, pomnąc zasłużone nazwiska
Leleweiów, Lindów, Polów, Estrei-
cherów, Baudouinów, Trauguttów,
b.rkeamajerów, Matejków, Szajno-
chów, Finklów i t. p. ;

Ale pod wpływem dziejów ostat-
niej reformy ortograficznej dokonała
cię we mnie radykalna zmiana. To
nie przypacek, sądzę, że w tej re-
tormie p.erwsze skrzypce wzięli w
swe ręce ludzie obcego pochodzenia.
Zaczynam myśleć poważnie, że

| słusznie Mickiewicz doszukiwał się
'wpływów rasy nietylko w Klaczce,
ale też w takim, powiedzmy, Gosz-
czyńskim. Że łowacki  biadał:
„Strach ilu śród nas jest ruskich.
Że Wyspiański narzekał ma nieo-
patrzną i powierzchowną asymilację,
iktóra sprawia, że „wytwarza się
tłum ludzi obojętnych dla naszego
narodowego społeczeństwa”,

Boć to zważmy. Taki Nitsch ne-
guje wpływ pisowni na wymowę;
twierdzi, że dla jego ucha, rzekomo
polskiego, nie brzmi obco, dajmy na
to, imię Tintoretto. Taki Szober
oświadcza mnie w żywe oczy, że ja,
jal też nie wymawiam -dźwięcznego
—h— w takim wyrazie, jak: hrabia.
A gdym mu kilka razy powtórzył:
hrabia, hrabia, lojalnie mi się przy-
znał, że pierwszy raz w życiu
usłyszał ten dźwięk. (Dziś
tenże Szober planuje wydać Słownik
ortoepiczny, t. zn. słownik wymowy.
Można sobie wyobrazić, jak tam mo-
wapolska będzie wyglądać). Taki
Lehr pogardliwie odzywa się o spo-
łeczeństwie polskiem, że ono da so-
bie wszystko narzucić. Nie zna go

ji lekceważy: Taki Kleiner używa

  

WIOSNA i MODA... to:
haftowane, apaszki gazowe,

czoszki, rękawiczki, torebki, bieiizna damskai męska

krawaty — OSTATNIE NOWOŚCI sprowadzone przez firmę

J. KŁODECK

|rzymek jest grota, w Częstochowie
kaplica ze starożytnym obrazem

Rodzicielki. Podobnie jak
jLourdes, tak i Częstochowa mają
|awoją Kalwarję, mają swoje place,
|na których odbywa się błogosła-
|wieństwo chorych, procesje. Lecz i
Lourdes i Częstochowa podobne są
jwreszcie pod względem zażydzenia
rynku dewocjonaljami. Przedmioty
kultu religijnego w Lourdes znajdują
się (jak da się sądzić z pootwiera-
|nych rw niedzielę sklepów) w 50
proc. w rękach żydowskich.

| A Ostra Brama? Być może kult
Ostrej Bramy jest mniejszy od takie-
goż kultu w Lourdes i Częstochowie,
ale różni się on tak od Lourdes jak
i Częstochowy swoim specjalnym

|Bożej

Dopiero ostatni okres twórczości wym stosunkiem świata katolickie- i otwartym charakterem.
| Specjalny kult Ostrej Bramy pole-
ga mie na kaplicy ostrobramskiej lub
czci cudownego obrazu, lecz na

"|isą z niego dumni, ostatniemi czasy. modlitwie ludu na ulicy miasta i na
| czci jaką oddają Ostrej Bramie na-
„wet inowiercy łącznie z żydami.

| Ulica Ostrobramska przed kapli-
cą zmienia w ciągu dnia nieraz kil-

Balet „Harnasie”, kantaty: Sta-|i laicyzmu Lourdes wyłania się jako kakrotnie swoją fizjognomię, akcen-
| LBjSĖ w maiejszy lub większy sposób
swój religijny nastrój.

| Otwarty kult Ostrej Bramy też
zasługuje na podkreślenie. Lourdes
stanowi kościelną posesję, do któ-
rej wstęp mają zasadniczo tylko ka-
tolicy, podobnie zresztą dzieje się i
w Częstochowie.

Ulica Ostrobramska nie ma bram,
nie jest zamknięta, nie stanowi ko-
ścioła 'w ścisłem tego słowa znacze-
niu, przejść przez ulicę Oistrobram-
ską i spoglądać z ulicy na obraz cu-
dowiny mogą wszyscy. tak katolicy
jak i róinowiercy. ć

Szkoda 'tyllko, że czynniki miaro-
dajne nie umieją nadać o. powiednie-
go tonu naszym świętościom kato-
lcko - narodowym, mało dbają ©
rozgłos, no i najprzeróżnie'sze akce-
sorja w postaci panoram, filmów do-
kumentalnych, muzeów, sal z przez-
roczami stereoskopowemi i t. p,
które jednak przyciągają turystów i
powodują, iż wynoszą oni z pielg-
rzymiki jak najlepsze wrażenie. In-
westycje, łożone na ten cel, nie
przyniosłyby straty.

Ks. Tadeusz Sieczka.

BIE

poń-

ZAMKOWA 17

tel. 9-28

niepomiernych wysiłków, by zdys-
kredytować religijność Słowackiego,
które" nie rozumie. (Porównaj np.
nawskroś przewrotną interpretację
wiersza ,„Wiesz Panie, iżem zbiegał
świat szeroki...'').

Oto właśnie czterej najczynniejsi
Akos Komitetu Ortograficzne-
go!

Wiem, że tego rodzaju pół-cudzo-
ziemcy wnoszą do naszej polskiej
kultury  miektóre cechy, których
nam brak: pracowitość, systema-
tydzność. To też jeśli się ograniczają
do roli nie twórczej, tylko przetwór-
iczej i formalnej, jak to robili Linde,
Estreicher, Finkel, Briickner — są
nieocenieni. Wiem również, że po-
siadają nieraz bardzo <cenne cnoty
indywidualne, ale to wszystko nie
zmienia tego faktu, że ludzie ci jak-
że często nie są zdolni zrozumieć i
odczuć psyche narodowej polskiej i
śdy się bezpośrednio do niej zabio-
rą, przy najlepszych zresztą chę-
ciach, szkodę jej tylko przynoszą.

Powtarzam, nie chcę nikogo
krzywdzić. Z osób powyżej wymie-
nionych, znam bliżej i bardzo wyso-
ko osobiście cenię profesora Szobe-
ra. Toteż gorąco Go przepraszam,
jeśli mimowoli go dotknąłem. Sed
amicus Plato, magis autem amica
veritas. Dzieje Komitetu Ortogra-
ficznego, nie co innego, dokonały we
mnie radykalnej zmiany i wiem, że
ilekroć teraz spotkam się z Pola-
kiem o nazwisku obcem, zawsze bę-
dę się zastanawiał, co i ile w jego
postępowaniu trzeba przypisać temai
jego obcemu pochodzeniu.

Tego mnie nauczyły nadzwyczaj
smutne dzieje ostatniej reformy pi-
sowni polskiej.

(Dok. n.)  



 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 4.15 po cenach propagandowych

sztuka O. Indiga „CZŁOWIEK POD MO-
STEM'.

Wieczorem o godz. 8.15 sztuka J. Va-

szary „MAŁŻEŃSTWO” z pp.: Niedźwiecką

i Szpakiewiczem w rolach głównych.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś trzy

przedstawienia: o godz. 12.15 w poł. ukaże

się „KSIĘŻNICZKA NA GROCHU", bajka
czarowna dla dzieci, urozmaicona licznemi

tańcami w wykonaniu studjum baletowego

L. Murawskiej. Ceny specjalnie

O godz. 4 pp. z występem J. Kułczyckiej op. |

M. Józefowicza „KSIĘŻNICZKA BŁĘKITU'
Ceny propagandowe. O godz. 8.15 wiecz.
op. Stolza „TANIEC SZCZĘŚCIA”.

Jutrzejsze przedstawienie propagando-

we w „Lutni*, Jutro po cenach propagan-

dowych op. M. Józefowicza „KSIĘŻNICZ-

KA BŁĘKITU",

2 za kotar studio
Ostatni moment.

W. poniedziałek minie ostatni dzień

zapisów na sześciotygodniowy kurs robót

ręcznych dla Pań, który z inicjatywy Pol-

skiego Radia zorganizowała Rodzina Woj-

skowa. Kurs ma bardzo bogaty i niezwykle

praktycznie zestawiony program. Wykłady

prowadzone będą w godzinach  wieczoro-

wych.

Opłata za cały kurs tylko 10 złotych.

Zapisy przyjmuje Rodzina Wojskowa w lo-

kalu kursu ul. Biskupa Bandurskiego 4 Żeń

ska Szkoła Zawodowa).

Idziemy po szczęście.

Szczęście to rzadka rzecz. A już bar-

dzo rzadko oglądać można szczęście... tań-

czące. Nic więc dziwnego, że. „Taniec

szczęścia” interesuje. tak szerokie rzesze

radiosłuchaczy.

Zainteresowanie to łatwo będzie moż-
ma zaspokoić zakupując bilet wstępu na

przedstawienie organizowane przez Rozgłoś

nię Wileńską w teatrze „Lutnia' we wto-

rek 6 kwietnia. Bilety po cenach rekordo-

wo niskich nabywać można w Księgarni

Zawadzkiego przy ul. Zamkowej od 12 — 13 '
i od 17 — 19. Szatnie bezpłatne.

Uroczystości pogrzebowe ku czci Szyma-
nowskiego transmituje radio na całą Polskę

W niedzielę dnia 4 kwietnia około go-
dzinie 19.30 przybywa na dworzec Główny

pociąg ze zwłokami Karola Szymanowskie-
go. Polskie Radio transmituje na wszystkie

swoje rozgłośnie moment  przywiezienia

zwłok ś. p. Karola Szymanowskiego do sto-

licy, Na pół godziny pnzed przyjazdem po-
ciągu program radiowy nadawać będzie mu

zykę poważną, po czym po marszu żałob-

nym rozpocznie się reportaż red, Tadeusza

Strzetelskiego, odtwarzający przebieg uro-

czystego powitania zwłok Wielkiego Mu-

zyka na Dworcu Głównym w Warszawie.

We wtorek, dnia 6 kwietnia, o godz.
10.15 Polskie Radio transmituje żałobne na-

bożeństwo, które odprawione będzie przy

trumnie Karola Szymanowskiego w koście-
le Św. Krzyża w Warszawie, W czasie na-;

bożeństwa orkiestra symfoniczna Polskiego
Radia oraz chór i soliści wykonają nieśmier

tedne dzieło Szymanowskiego „Stabat Ma-

ter".

Poza transmisją nabożeństwa Polskie:

Radio przewiduje reportaż @  eksportacji|

zwłok Karola Szymanowskiego z kościoła|

Św. Krzyża. Sprawozdawcą będzie Antoni|
Bohdziewicz. Į

Zwiększenie programu stacji Warszawa IL:

Dalszy ciąg próbnych audycyj. j
Z dniem 1 kwietnia rb. stacja radiowa|

Warszawa II nadaje program od godz. 13.10!

do 15,30 w dni powszednie.

Począwszy od dnia 12 kwietnia War-

szawa Il nadawać będzie ponadto program

w godzinach nocnych od 23.00 do 24.00, Z

chwilą rozpoczęcia audycji nocnych przez|

Warszawa II — stacja raszyńska kończyć

będzie program o godz. 23.00.
Audycje te będą nosiły, jak dotych- |

czas, charakter prób techniczno - progra-'

mowych. * |

Po ukończeniu prób technidzno - pro-
gramowych Warszawa II nadawać będzie

program odrębny od programu stacji ra-
szyńskiej przez 5 godzin dziennie, w g0-

dzinach po południowych oraz późnym

wieczorem. й

Zmiany w programie niedzielnym,
W związku z transmisją fragmentu po*

grzebu ś.p. Karola Szymanowskiego, która
nadana będzie z Warszawy w niedzielę o

godzinie 19.30, wieczorynka braci Pietkie-
wiczów nadana będzie o godz. 16.00—16.30.
Natomiast audycja dla świetlic w opracowa

niu Fr. Dowejki nadana będzie o g. 19.15.

Związki gospodarcze Śląska z Pomorzem
Odczyt radiowy.

Prawdziwa niepodległość kraju opierać

się musi o realną samodzielność gospodar-

czą, której czynnikiem podstawowym jest

nie tylko posiadanie własnej wytwórczości,
ale i własnych dróg handlowych, a przede
wszystkiem dostępu do morza. Najlepszym
tego przykładem jest Górny Śląsk. Produk-
cja dzięki otwartej drodze do morza — za-

sięg eksportu węgla polskiego jest już ol-
brzymi. Sytuacja kopalni śląskich, bez da-

lekich, zamorskich dostaw byłaby wprost
dziś tragiczna. Za polskim węglem podążyło
za morze żelazo, poprawiły się również

iznacznie warunki importu surowców, po-

trzebnych produkcji przemysłowej Śląska,
Zdźietała to wszystko racjonalna polityka

zniżone.

! 

 

poszczycić się||
moze kazdy
kto używa
Akuleczny Brodeh
wzmacniający porośl
włośów iżapobioga:
jacy ich wypadaniu.

JEDYNIE2 FABRYK DONA

Neli dedaAU
PRZED UŻYCIEM ZMA ZE
GŁÓWĘ SZAMPONĘEJ

`

 

   

  

w Banku
Wizoraj rano polioja  šledcza;

zaalarmowana została, iż w Banku
Polskim skradziono 5 tys. złotych.

Jak okazało się, około godziny
10 rano do okienka Banku Polskie-
go przy ul. Mickiewicza, zwróciła
się kasjerka Olga Sylwanowa, która
w asyście woźnego Sławińskiego
miała wpłacić 40 tys. zł. na rachu-
nek P, K. O.

  

| Sprytna | kradzież

50 osób demoluje
mieszkanie z zemsty
W. dn. 1 bm. trzech Kuszlewiczów

wraz z innymi mieszkańcami wsi
Dudniki, gm. worniańskiej, w liicz-
bie około 50 osób, wtargnęli do
mieszuania Jana Ajdukowicza, we
wsi Korwele, gm.  worniańskiej,
$dzie zdemolowali mieszkanie i po-
bili matkę. Ajdukowicza Bohdziewi-
czową, której zadali kilka ran w gło
wę. Najścia dokonano z zemsty za
kradzież wczu u Kuszlewicza, doko
naną przez Ajdukowicza. Skradzio-
ny wóz znaleziono u zięcia Ajduko-
wicza — Stefanowicza w Miciunach
gm. gierwiackiej.

  
5 tys. zł.

Polskim
Podczas segregowania paczek z

banknotami, nieznany sprawca
skradł paczkę 50 zł. banknotów na
sumę 5 tys. złotych i zbiegł.

Policja wdrożyła energiczne po-
szukiwania za złodziejem. W, mieś-
cie dokonano obławy w wyniku któ-
rej zatrzymano kilku podejrza-
nych. (h)

Fałszywy alarm przyczyną paniki
Dnia 2 bm. w czasie wyświetla- ściowym. W! czasie tłoku kilka ko-

nia w kinie „Mars* przy ul. Ostro- |biet zemdlało, poturbowano również

bramskiej filmu żydowskiego „Pieśń|kilku osób. Kierownictwu kina u-

nad pieśniami”, na który przybyło
ckoto 1000 ludności żydowskiej,
ktoś na galerii krzyknął nagle: „Pa-

(li się”. Okrzyk ten wywołał na wi-
|downi panikę. Powstało zamiesza-
nie. Rzucono się ku drzwiom wyj-

dało się z trudem opanować panikę
powstałą "na skutek  łałszywego
alarmu. Wznowiono wyświetlenie
filmiu, które trwało do godz. 2 w
nocy.

OEVAD

® NA SEZON WIOSENNO-LETNI =
= otrzymałem materiały najnowszych deseni. Pierwszorzędne =

= S z wlasnych, jak i zaa i =

Žž A ui. Wileńska 32 m.21 E
= KRAWIECKI St. KRAUZE I piętro, tel. 15-5 =
Е CENY KONKURENCYJNE iii

BSIKDD DAAD) PAB0 A Ai ADADE

Zatrzymanie żydów-wywrotowców
Wczoraj na terenie Wilna prze-

prowadzono szereg rewizyj w związ- żydów i
żydowskich i w | „Igla“.kach zawodowych

mieszkaniach kilku studentów  ży-

no rewizję w Związku Metalowców
w Związku żydowskim

W. związku z powyższym zostało
dów. Miedzy innymi przeprowadzo- | zatrzymanych 15 osób.

 

  
Ostatnio odbył się w Oslo chrzest

—
—

syna następcy tronu Norwegii,

gospodarcza konsekwentnie prowadząca w

kierunku wykorzystania dostępu do morza.

Temat ten omówi Wacław Olszewski dn.

5 kwietnia o godz. 17.05 przed mikrofonem

radiowym.

Chirurg filozofii w audycji radiowej.

August Wilkoński, jak sam siebie na-

zywał żartobliwie „chirurgiem filozofii”' a-

utor uciesznych ramot i ramotek, będzie

tematem wieczoru literackiego w opracowa

miu Stanisława Wasylewskiego. Audycja ta

nadana zostanie dnia 5 kwietnia o godz.

21.00. W lekkim felietonie pozna radiosłu-

chaczy St. Wasylewski z niezrównanympol

skim humorystą drugiej połowy XIX wie-

ku, zwanym „kawalerem krzyża naturalne-

go.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 4 kwietnia 1937 r.

8.00, Czas i „Polonez wielkanocny”,

/ sława Nikitina. 8.03, Audycje dla wsi, 8,18, Muzyka. 8,27,

Rozmaitości rolnicze. 8,35. Muzyka ludowa.

8.50. Dzien. por. 9.00. Transm. nabożeństwa.

10.30. Płyty. 11.57. Czas i hejnał, 12.03. Kon

cert poświęcony twórczości Alireda Stadle

ra w 25-lecie pracy muzycznej. 13.00. Życie

kulturalne miasta i prowincji. 13.12. Muzy-

ka operetkowa. 14.00. Transmisja fraśm.

Liegu rozstawnego o nagrodę Polskiego Ra

dia „Raszyn — Warszawa”. 14,30. Koncert

wileńskiej orkiestry salonowej. 15.30. Audy

cja dla wsi. 16.00. Melodje cygańskie. 16.10

Audycja świetlicowa. 16,30. Prem. słuch.

p. t. „Podkrakowskie namówiny'. — 17.00,

Koncert symfoniczny. Pogadanka aktualna

19.00. Mechanizm powieści sensacyjnej —

szkic lit. 19,20. Wieczorynka w wyk. zesp.

braci Pietkiewiczów. 19,50. Koncert ży-

czeń 20.20. Wiadomości sportowe. 20.40.

Przegląd polityczny. 20.50, Dzien. wiecz.

21.00. Zaręczyny speakera — skecz Jaro-

21.20. Kołysanki różnych

narodów — rep. muz. 21.50. Transm, zakoń

czenia meczu piłkarskiego „Pogoń Lwów

— „Garbarnia” Kraków, 22,05, Muzyka ta-

+)

„Odznaczenie lekarzy,
mylnie podano nazwisko jednego z
pp. lekarzy. Powinno być Dr. Bole-
sław Hanusowicz, a mie Hanuse-
wicz.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda naogół chmurna, z większymi

rozpogodzeniami w dzielnicach wschod-

nich, a z drobnymi deszczami — wz

chodnich.

Dość ciepło.

Umiarkowane wiatry z  południo-
wschodu i południa, w górach — halny.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
— Otwarcie Bazyliki Wileńskiej.

W, poniedziałek dn. 5 bm. o godz.
10-ej rano J. E, ks. Arcybiskup
Jałbrzykowski odprawi uroczyste
nabożeństwo w Bazylice.
— W kościele św. Katarzyny dn.

6 kwietnia, we wtorek, przypada
doroczny odpust św. Benedykta.

Porządek nabożeństwa:
1. W wigilię tj. 5 kwietnia uro-

czyste nieszpory o godz. 5 po poł.
2. O godz. 6.30 w sam dzień od-

pustu prymaria.
3. O godz. 10.30 uroczysta suma.
4. Całodzienna adoracja Najśw.

Sakramentu.
5. O godz. 5 po poł. na zakończe-

nie uroczyste nieszpory.
Niezależnie od uroczystości św.

Benedykta w niedzielę tj. 4 kwiet-
nia przypada całodzienna adoracja
Najśw. Sakr., jako w pierwszą nie-
dzielę miesiąca. O godz. 5-ej po poł.
uroczyste nieszpory.

Z MIASTA.
— Wycieczka z Katowic w Wil-

nie, Do Wilna przybyła liczna wy-
cieczka katolicka z Katowic. Goście
zwiedzili miasto i świątynie. (h)
— Pierwsze pielgrzymki do

Kalwarii. W. okresie Wielkiego Po-
stu, Kalwarię wileńską  Zwiedziło
około 3 tys. pielgrzymów z Wilna i
okolic. (h)

ODCZYTY.
— „Wilno w nowej szacie*.

Pocztowe Przysposobienie Wojsko-
we zaprasza swych członków, sym-
patyków i bratnie organizacje P. W.
ma cykl odczytów pod hasłem „Wil-
no w nowej szacie”.

Pierwszy odczyt pt. „Katedra

1 26,— zł
2 tyg.

pa

z

Kronika wileńska
— Sprostowanie. W. notatce pt. Wileńska'* — związany z otwarciem

wileńskich” | Bazyliki — odbędzie się w  ponie-
działek 5 ibm. o godz. 20.15. Lokal

Dominikańskawiłasny — ul. 15,
Wstęp bezpłatny.

 

" }
7 *YCIA STOWARZYSZEN.

— Sodalicja Mariańska Akade-
miczek U. S. B. podaje do wiadomo-
ści, że zebranie Sekcji Samopomo-
cowej odbędzie się dnia 6 bm. o go-
dzinie 19.15 w Ognisku własnem
(Dziedziniec Sarbiewskiego). Obec-

ność wszystkich członkiń konieczna.
Goście mile widziani.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Chrześcijański Związek Zawo-

dowy Szewców. Zebranie Związku
odbędzie się w poniedziałek dnia 5

Jsm. o godz. 7-ej wiecz. przy ul. Me-

[ropolitalnej Nr. 1. Na porządku

dziennym sprawy pilne i ważne.

— Związek Rzemieślników Chrze-

ścijan powiadamia swych członków

i sympatyków o miesięcznym infor-

macyjnym zebraniu, które odbędzie

się dnia 5 kwietnia o godz. 20 w lo-

kalu wł. przy ul. Ś-ej Anny 2 m. 1.

RÓŻNE.
— TEGOROCZNA LOTERIA na

cele N.O.K. odbędzie się w dniach

4 i 5 kwietnia tj. w niedzielę i po-

niedziałek w lokalu Sodalicji św.

Piotra Klawera — Wielka 64 (obok

kościoła św. Kazimierza). Co drugi
bilet wygrywa. :
Narodowa Organizacja Kobiet ma

nadzieję, že tak jak zwykle, spole-

czeństwo Wileńskie zechce poprzeć

jej imprezę, kupując bilety w cenie

50 gr.
Estera czynna od ii-ej do B-ej wieczór.

|==INOWROCŁAW ZDRÓJ
artretyzm, reumatyzm, choroby kobiece i dziecięce

choroby serca, górnych dróg oddechowych, nerwowe

KURACJĘ RYCZAŁ
Kąpiele, opieka lekarska, pensjonat z utrzy manien, taksa kuracyjna

solanki, borowina, kwasowęgiowe

185.—° zł ;
`&3 tyg.

! Bezplatne prospekty wysyla Zarząd 4 tyg.

TOWE

wodolecznictwo, inhaiatorium
źródło słono-gorzkie do picla

240—zł

  —— —————| DO SPRZEDANIA
| еаФФовоочччФФо-те®т|ас wł, ziemi 1038
lą KuPro „Įm! pod owoc, ogro-

Iš 1 SPRZ.DAZ dem, strona słonecz-

фооолеютос-- -. |na. Cena 7.500 zł. Na

SPRZEDAJE SIĘ |Zwierzyńcu kolo ul.

sklep spożywczy z| Tomasza Zana, Infor-

urządzeniem i wyro-|macje: Mickiewicza

bioną  klientelą v|46 m. 9 od godz. 3—

ruchliwym punkcie|4 popoł. 745

miasta. Adres w ad-| —
ministracji „Dz. Wil.

6 Эец ЛН
DO SPRZEDANIA |įeiiemyAjuV łup 84
dwa lėžka na kana-|- (1 OLjiiNaOZAS
dyjskich siatkach z|9Z „ YoAUEMOJOSAM
włosianemi  matera-|qe7tisj zepozidAy
cami, żelazne łóżko, ivrzva0
zegar ścienny, eta-| —. -—

ei taburet do SPRZEDAM
ortepianu, obrazy i|sklep spożywczy. Wi-
stalugi  Przewodnik||eńska 52—11
„Katolicki za rok 35 il———

-kuusq z oroglajy

36. Oglądać od 12 MEBLE
do 1. Mostowa 19 przedwojenne
m. 6. do sprzedania: szafa
—- (gdańska), otomana

FOLWARK dębowa (gdańska), o-
61h.6 klm. od Wil-įtomana orzechowa
ina z inwentarzem lubę(Ludwik), stół jesio-
bez, sprzedam w ca-|nowy stołowy (Lud-
łości lub na parcele.|wik), lustro rzeźbio-

 

Adres w administracji|jne (renesans), lustro
ini  |mahoniowe, lodowien

PIANINO ka (pokojowa), Cho-
knzyżowe w dobrym|cimska 48 m 1, od 10
stanie marki zagra-|do 17 wieczór.
nicznej sprzedam za —
900 zł. ul. Sawicz 11 OKAZYJNIE
m. 11. 749|sprzedają się meble

jesienio-—įstarožytne
DO SPRZEDANIA |we, mahoniowe, ze-

kamienica o5 mieszk.|gary, porcelana oraz 
 

ka, solidnej budowy,!
dochodowa.
tys. zł, na Zwierzyń- meble
cu koło cerkwi. In- krzesła,
formacje:  Mickiewi- wantka i

fotel

4—5 ppol: 146 8 m. 6.
— m | —

DO SPRZEDANIA
pieski 6-cio
niowe

pudli,
Dar 3 m. 2, bramska 15, 

plac przeszło 1000 m*j,
po zł. 2 mtr. przy ul.| eeswęrrno"uonosoe

Strycharskiej 15. Do- POSZUKUJĘ
2% Kamien-korepetytora, "który

na wejście z podjąłby się w naj-

M. Pohul.). |krótszym czasie wy-
judzenia grania utwo-

OWOCARNIA - _ rów tanecznych na

4 SODOWIARNIA  Iortepianie, Adres w
3 w Adm. „Dz. Wil.“,

dobrym punkcie sprze WE 2Ma
daje się z powodów £ PRACA

i „Arodzinnych dres “Iš POSZUKIW. i

ia 2 ……М

SPRZEDAJE SIĘ |$ „Auka i

 

GOSPODYNI; dres w redakcji,
potrzebna na wieś. -
Zgłoszenia 6 kwietni. |  OCHMISTRZYNI
godz, 8—10 rano i| oszukuj @
6-—10 wieczór. Wilno, |modzielnej "do nie-

dużego majątku, znaHotel „Bristol“ Ma-

dobrze kuchnię, go-twiejewa.

A spodarstwo, wyrób
ZAKL. WYDAWN. Imasia na TT
M. ARCT S-ka Akc. с

$ : M'ymagania skromne
w Warszawie zatrud- Szkaplerna 35—19 od

 

 
łazien-|łustra. Od godz. 10— pośród b. nauczycieli|$

posadz-!17, Moniuszki 5 m. 1.:w charakterze przed-|**004+400400-00400000
-— lstawicieli Praca sta-

Cena 70 DO SPRZEDANIA ła, Pisemne oferty z|ulokowania
mahoniowe, referencjami

ser- na ręce Kier, Oddz.|rującej
umywalka Wilno Sawicz Nr. 11|6.000 do 8.000 zł. na

cza 46 m. 9 ой godz. marmurowa. Zarzecze —8 od godz 10—13.
760

i

rasy małych ny przy Ostrej Bra- ny domu. k

Bielmont, ul. mie sprzedam. Ostro- się: ul, Gimnazjalna|pocz, Lachowicze ko-

mią kilku inteligent- 0—3
nych Panów-Pań_ z KE = raj
wykształceniem śred- į
mim, najchętniej z RÓŻNE

w  pol-
składać|skiej dobrze prospe-

firmie od

warunkach: posada
įw/g uznania firmy,
wynagrodzenie  śred-

umowa roczna,
POTRZEBNY

murarz dla otynko-|nie,

tygod- piśmienno - dewocyj- wania szczytowej ścia Zgłoszenia do J. Ka-
Zgłaszać|walca. Florianów, 

6-6. łe Baranowicz. A,

wzi DE Na ovOYPEOOtoz0044000

DOM“ „EMERYT |

z oficyną, placu 500 ss тр
s. Sprzedam. Anto- DS, Iisešdss T

pa" OPR GE | šešias, zrówdować

2000000000000000->009 | ŻONY, najlepsze świa-

PO PRACA UA Neal mako:į ZAOFIAROW. į „7 A с
wą, zarząd domu,

KUCHARKA > majątku, kasjera, etc.
< 'Skromne warunki, A-

.

 



 

Początek

o g. 12-ej
Film dia wszyst-

kich

Nadprograin: Kolorowy dodatek i najnowsze ąktualia
 

 

 

FREDRI
 

ОСА оо SŁAWY
CMARCH

 

„UA Ua
KOSZULE NOCNE, GARNITURY E

I HALECZKI JEDWABNE.
Modele zeszłoroczne po cenach

zniżonych poleca F-my

L. PLIRKAL i S-ka
Mickiewicza 15

Prosimy obejrzeć wystawę.
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W rol. głównej й

GRETA A!
i ROBERT TAYLOR

GOSTWDMECENEDZZNCA

HELIOS|

 

 
FILM KTÓRY WSZYSTKICH OLŚN

Przy kominku
Reżyseria W. TĄRŻAŃSKIEGO

w rol. główn: Król Cyganów, niezrównany wykonawca

skich ALFRED RODE i żywiołowa cyganka MIRA PERY
ALEXA I8LESCO. Orkiestra kubańska. Słynny Jaz Symf

60 osób Królewskiej orkiestry Cygańskiej wykona ,,2-gą Rapsodję wę-

gierską* Liszta. Cygańskie tańce, Śpiew, sentyment, romantyzm. Imponu-

Jąca;wystawa. Nad program: Atrakcje i aktualia. Poc

Honorowe i znižkowe bilety niewažne
 

Polskie Kino

w monumen-
talnym filmie 35

połeca:
Wykwintną bieliznę damską | męską. Trykotaże, Bluzki, Swstry, Pulowery. Nał-
nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartuszki erkolno

| gospodarcze. PO Cenach wyjątkowo najniższych

CEJING Dziś Najwybitniejszy film najnowszej produkcji 1937

KAMELIO
'ВО
 

Naiwię Sza rewelacja doby obecnej

m ma CER+
Królowa polskiego ekranu

Światowid| Jadwiga Smosarska
Barbara Radziwiłłówna”

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

   
M

 

MIĘDZYNARODOWEJ! Szczegóły w kinie,

Г.

W-g głośnej powieści A, DUMASA

Nad program: Piękny DODATEK KOLOROWY pt. „KU WIOŚNIE* fin.

Uprzejmie prosimy o przybycie na początki seansów punktualnie 2,4,

6, 8 i 10.15 bil. honorowe bezwzględnie nieważne,

UWAGA! Premiera filmu „Dama Kameliowa* jest zapoczątkowaniem

rewelacyjnego konkursu, dostępnego TYLKO dla publicz-

ności naszego kina! Nagroda: BEZPŁATNY PRZEJAZD i

8-DNIOWY POBYT W PARYŻUPODCZAS WYSTAWY

 

     
i ad

DATUJE WŁOSY
amэ=BI

tną
„Motory do łódek

dwucylindrowe składane o wadze 18 klg.
nadające się do każdej łódki.

Przedstawicielstwo

M RONCZEWSKI
Wilno, Wiłeńska 10, tel. 22 — 02.

CDSA NARIAI

TSRSITA NIN TORAZOO ZRT TRS

Paryska Mistrzyni długoletnia
z dyplomem

„W MISIONÓWNA*
Otworzyła pracownię Damskich Ubrań,
Wilno, ul. Poznańska2 front (róg Wileńskiej)

 

I I ZACHWYCI Pocz,MARS| DZIS

romansów cygaf-
. CHÓR CYGANÓW
on. Lucjana Goldy  zątek o godz. 2-el

 zi

 

   
gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze ;

ist. od 1860 „r. w. WELER tel. 1057
wiino, Sadowa 8

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

EDM: GHEEGE
та ОПИОСЧИНЫЕСТОВАЙ:ЧОО ЧОЛОСЕНЕРНАИЕОРИННИЕТЕЫЬч0 П OBdA SATATSS

Galanteria damska, meska I dzierinna

Nad program
atrakcje

Wielki wybór. Najniższe ceny. Poleca

JULIA GNIADKOWSKA
+ WILNO, UŁ. WIELKA 26

Gorsety. Pasy lecznicze: Wyrób własny. Reperacje
MAT RORGTYADA DYWOTPELACZECROPPOE SRODAORK TZOPERAABY PA DOE KK ННаСЛЕЬ  

c   
SAMOCHODY

CHEVROLET
osobowe, ciężarowe,

« autobusowe, ciągnikiod 7.600 z

MOTOCYK
"DKW ва 900 zł.

„Auto-Garažė“
i T. 52 Wilno, Tatarska 3.

Reklama jest dźwignią handlu

 

Na sezon wiosenny I letni gustowne -

SUKNIE, BLUZKI, SPOUN:CZKI, SZLAFROK:,
SWETERKI, BIELIZNA

wytworna konf -k:ja, gal :nteria, trykotaže
Największy wybór

koszui, krawatów, skarpet, pończochI t. d.
wł iasna 0 bu Ww i a nowošci

wytwórnia sezonowe

 

Metryką Pani jest Jej wygląd
Zaniedbanie i braki czynią Panią starszą. Od Jej chęci i woli
załeży, by wygląd świadczył o jak najmiejszej ilości lat, Wystar-

czy zwrócić się do największego w Wilnie Zakładu

„NEO-KOSMETYKA“
ktėra na wszelkie dolegliwošci zewnetrzne Pani znajdzie

skuteczną radę. JAGIELLOŃSKA 16-6, w godz. 10 19

 

 

   
: | Radość życia ..
L E i al — to dobre wykorzystanie czasu,

= czyli dobry zegarek
Najlepsze, gwarantowane poleca:BMW Mickiewicza 4,

w JYREwi(Ei25-15w Wilaie  

 

CZYTAJCIE' |

Tal Пя 8 i
NARODOWĄ

|| BRETYTYIIJ

ge parseświętabez Krupnikai |

| 1 FILTROWANIA KRUPNIK |
sporządzisz przy pomocy zaprawy |

ziolowo - korzennej *
Flakon 1 zi. wysiarcza па 1—3

litry wódki :
POLECA SKLAD APTECZNY !

Wiadystawa Trubitty |
WILNO, LUDWISARSKA 12, |

(róg Tatarskiej). +
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.

 

 

 

goda“ 2-ej

Najnowszy polski film sensacy jno-krymi' ainy

0 CZYM MARZĄ
KOBIETY L--—

W ro .gł. Żelichowska Cvhulskil, Sieiański, Różycki i in.
Nadprogram: piękna kreskówka p.t.: NOCNA PRZYGODA“į aktualia

rLIIФФ@э

Przyjmuje wszelkie obstalunki po cenach

konkurencyjnych.

  

PTNT

PRZY

NEMOROIDACH
Ь—«ОЬ

aa
OOOZERMIEPAIO    
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DO WYNAJĘCIA
mieszkanie dwa po-
koje.z kuchnią z wy-
godami, Zarzecze 8.

1—2 POKOJE
umeblowane do wy-

| DZIERŻAWY .EE 
w dzierżawę folwark
wpobliżu Wilna 20

$ MIESZKANIA Ż 150 hektarów. Wil- | POKOJE wynajęcia, nowoczes-|o, Wileńska 8—%
Ž. me wygody. Mestowaj Werciński. 748

tee ROCKY |da ias a a Еаа
słoneczny z całodz. aż WYDZIERŻAWIĘ

utrzymaniem do wy-
najęcia. Antokol, Pia-
ski 9—4, 699

iai 1 kwietnia r. b.
działkę ziemi ogrodo-į LOKALE

4 $lwej o obszarze '10 h
2000000090000020%007 zabudowaniami $0-

Poszukujęj Lokale |zozez esi”,
mieszkania 2 pok. ilości
kuchnią w cd sklepowe AB Ni rą
ściu. Zgłosz. do adm. wynajmowane obec-- piej 2. Dowiedzieč
„Dz. Wił”* dla „K. nie przez. restaurację. _- я p я
Ww”. 320 „Bukiet” i księgarnię Ul 3 mas

: - — | „СебБегёвпега i Woli- „5 768
MIESZKANIA Ija" (Mickiewicza 7), — ё

34 5 pokojowe z wy-|do wynajęcia. Można 200000000000060000008
godami do  wynaję-je podzielić na mniej- į POMÓŻMY
cia przy ul. Lwow- sze. Informacje u do- ż * BLIŹNIM
skiej w domu Nr.11. |zorcy. j3-4600000000060000002

8 — 10 POKOJOWE MESZKANIE WDOWA
lub dwa nadające się do połączenia na I-m

piętrze — potrzebne na instytucję od kwiet-

nia lub maja b. r. na ul. Mickiewicza do
3 Maja lub pl. Katedralnym. Piśmienne ofer
ty pod „Z. K.* do Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

SKUTECZNIE I TANIO . |

Opryskasz drzewa owocowe
gdy nabędziesz chemikalje w

z trojgiem dzieci, w
wieku szkolnym, z po-
wódu choroby i nę-
dzy, prosi o pomoc.
Adres w admin. „Dz.
Wileńskiego".

į

 

CENTRALi ZAOPA:RZEN OGRODNICZYCH:
i Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48,

A Wypożyczanie opryskiwaczy
R

= |

K. GORZUCHOOSKI 
ZAMKOWA 9

Zegarki szwajcarskie] wyregułowane.  Bižuteria, zloto, srebro,
Platery nowe fasony. i

į Reperacje zegarków z gwarancją.
==

| GRAMOFONY i PEYTY
poleca z 'ej pranžy Chrzešcljanska F-ma

1, Маска
Wilno, ul. Micklewlcza 6

Tamžs przeišw ątec:na wyprzed+ž naczyn |

TANET NSI, 

 

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 ©# 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

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

słowo zł 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25%/ drożej. Dla poszukujących pracy 50%/ zniżki. Administracja xastrzega

sobie prawo smiany termiau druku ogłosseń i nie przyjmuje zostrzeżeń miejsca.
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