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Rok XIX

Hood ministra Becka © Genewie, | MICHAŁA CHAMUŁYw Wilnie |
WILENDSNA 43

Cuży wybór KILIMÓW' wyrstów 3--: p! ńs:ich

GENEWA (Pat). Na posiedzeniu

Rady Ligi Narodów w dn. 16 bm. mi-
nister Beck wygłosił następujące

przemówienie; *
Zabierając głos w dyskusji nad

skargą rządu trancuskiego, uważam.

za konieczne oprzec się na memo-
ramium Francji z dmią 9. LV.

Według mnie rząd francuski

przedsiawi Kadzie trzy rózne za”

gaamienia: 1) aozbrojenie Niemiec,

4) rozszerzenie zobowiązań  CZiUn-
ków Luigi Narodów, wymkających &

paktu, 3) wzmocnienie bezpieczeń
stwa przez nowe typy ukiaaow mię”
dzynarodowych. :

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnie-
nie, tg muszę przypomnieć, ze masz
punkt widzenia w iej sprawie byt w
szczególności przedstawiony w de-
kiaracjaca uczynionych na komisji
ogolnej konierencji rozbrojemcwej

а ©. Ц. 33 г. 1 1. VL. 34 r. NieQy LO-
kowania zakonczyty się mepowo
dzemem, wówczas uważano za wska

zane szukać rozwiązania truanosci,

ktore powsiaiy w procedurze przea

iadą Ligi Narodów. Foniewaz moj

rząd nie brat udziaiu ani w rokowa-

. mach poza koniereńicją, am w dę-
klaracjach, które byty rezuiiatem
tych rokowań, nie mozna się dziwić,

że w poiożeniu obecnem nie widzi
potrzeoy jakuchkorwiek nowych u-
wać na ten temat,

Druga idea w memorandum tran'
cuskiem' dotyczy rozpoczęcia stu-
djów nad- możliwością rozszerzenia
sankcyj międzynarodowych, puzewi-
dzianych przez pakt. W tej spiawie
ogramiczę się do uwag naiury ogol
nej. Nikt nie może zaprzeczyć, że
niektóre istniejące postanowienia
paktu, niestety, zbyt często me byty
wykonywane a że z tego powodu au-
torytet Ligi Narodów bywał po-
muiejszony. Czy można powaznie
sądzić, że dałoby się podniesć auto“
rytet Ligi i zapewmić więcej skutecz-
ności jej akcj przez powiększenie

„liczbyt artykuiow i paragrarow, za-
wierających coraz to nowe zóbowią-

zania/ Nie 'uiegą wąipiiwosci, że
zadanie Kady w tej dziedzinie mu-
siaioby się ograniczyć wyiącznie do
badania i stuajów, gdyż wszeika de”
cyzja  rozszerzająca zobowiązania,
wynikające z pakiu, należy do Kom
petencji wszystkich członków Ligi

Narodów. Powyższe uwagi spowo-
dowane są szczerem praśnieniem
mego rządu, aby wspóipraca mię-
dzynarodowa, na której Polsce
szczerze zależy i której Liga Naro-
dów pozostała, mimo wszysiko, "aj-
bardziej pożytecznem narzędziem,
dalej mogła się rozwijać.

 

Jeśli chodzi .o trzeci punki, to

znaczy © uwagi rządu trancuskiego

co do ukłaaow, „mających na ceiu

zapewnienie i wzmocmenie bezpie

czeństwa europejskiego, 10 pozwu”

lę sobie diużej zaurzymać uwagęKa-

dy. Mój kraj byt z pewnością jed-

nym z tych, który najmniejzajmował

(Kaaę zagadmeniem swego bezpie”

czeństwa. Nie naieży jeauak sądzić,

jakoby rząd polski i poiska opanja

publiczna poświęcaty malej niż 1une

kraje uwagi tej kwestji, albo że ol-

ska ma muiej mż jakiekoiwiek 1an€e

paustwo praw domagania się, aby

jej bezpieczenstwo byio zapewiione

i szanowaue. Kulka iai temu aimo”

siera, w jakiej rozwijaiy się stosun”

ki polityczne między panstwami lu”

iopy Wschodniej, bysa daieka od

Siauu Zzaaawaiającego. Muszę też

stwierdzic, że w owym czasię kwe-

sija bezpieczeństwa w tej CZĘŚCI Eu

ropy byia usuwana na drugi pian

koiereucyj i ukiadów mięuzynaro-

aowych. 1l0ież muszę stwierdzic Z

tem większem  zadowoiemem, że

stosunki polityczne w tym rejonie

przesziy od tego czasu ewolucję nie”

zmiernie pomysiną. W roku 5ź rząd

poiski wspoine z rządami tustouji,

ramandji 1 Locwy zawar z rząuem

sowieckimi ukiaa, siwaczający imię”

azy Łwiązkiem Dowieckim. a jego

po:*0Cn0-Za< VL) sąsiadami 5y-

siemat pokoju, nieagresji i stosie”

kow doorego SąsieaZywa. Jeżeli

spojrzeć zkosei na zachodnie granice

Koiski, to trzepa stwierazić rownie

korzystną *ewoiucję stosunków Z jej

drugum wieikim sąsiadem, Mianowa-

cie ma przeiomie lai 55/34 zostały

ustanowioae wspóinym  wysńkiem

Niemiec i Polski zasady nieagresji 1

dobrego sąsiedztwa. Lzy mozna SiĘ

dziwic temu, że polska opimja pu

biiczna byia mezrierme zaziwiona

lcznemi i natarczywemi nawoiywa”

mami do zapewuienia pokoju ва

wscnodzie kuuopy, kióre rozDrzunie-
waiy wiasmie w chwili, śdy powyż”

sze dwa domiosie awiy przyczynuiy

się w sposob tak isiolny 1 zaamieżny

do staviizacji siosunków  nięĘdzy

rolską a uwoma mocarstwami 647

sieaniemi. Nie będę ukrywa pized

mymi szanownymi koiegaimi, że ten

takt wzbudzi powazne podejrzesia

poiskiej Opišji publicznej, które za-

aawaiy sobie pytanie, czy pewne za”

mierzone ukiaay nie mogiyby Naiu“
szyć, jeśli nie z punkiu wiazenia 18-

tencyj, to z punkiu widzenia możii-

wych skutkow sianu pokoju, wy”

tworzonego szczerym i lojaitym wy-

siikiem politycznym. Mozna wyra-

zić obawę, ze nowe ukiady naruszy”

iyby aibo rozwodnily systemat me-
`

 

  

 

Sekcja Młodych Str. Narodowego
prosi POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO m. Wilna o składanie datków

na Śwęcone dle

BEZROBOTNYCH NARODOWCÓW
Datki upras”a się zgłaszać telefonicznie, tel. 1244 (red. Dz. Wil.)

Upoważnieni członkowie S. Nar. zgłoszą się po adblór.

Datki mogą być w naturze.

  

Wilno, Środa 17 Kwietnia 1935 r.
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| W składz e fabrycznym najwięnszej w ki

agresji
Folski, albo zagroziłyby dobrym sto-
sunkom z naszym zachodnim sąsia*|
dem. 2 puaktu widzenia swej sacji
stanu rząd polski uważa te dwa akty
jako podstawowe i najdonioślejsze.

Oto dlaczego rząd polski nie
może przystąpić do studjowania ja-
kichkolwiek nowych projektów do*
tąd, dopóki przekona się, że te pro*tak Ai oe i о 1а р NOWOOTWARTY SKLEP materjal
sekwencji żadnych oważnyca nie:
bezpieczeńsiw dla życia” | H A L IN A i

wychiskeresówPolski, lecz rówaueż | |
dla pokoju północno-wschodniej A !

UL.

Sprzedaż ma dłuższe spłaty. Di
WARUNKI

pier podklejony płótnemi siatką
ropy.

Ramy, oprawa obrazów. — Bilety
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UPOMINKI ŚWIĄTECZNE
raju «yt-0 iKILIMOÓW *'vstycznych

ceramic, "raz

la pp. Urzędników na ordery,

LUGLULRE

mejoliki

Uwaga! Nasze KILIMY nie mają ne wspólieg ze sprzedażą uliczną podob:
ny h wyrobo»,

Oius

 

ów piśmiennych i kreślarskich
Ss wiLe0,

"| TATAR>KA 1
poleca: papier kancelaryjcy, przyrządy kresiaiskie, kalkę płóc., pa-

precyzyjną oraz WsZeinie mateijaiy

biurowe, szkolne, księgi buchalteryjne, wiasny bakiad druk. mier.
wizytowe. — (Ceny konkurencyjna.
PTPOEIA

Projekt rezolucji w sprawie zbrojeń niemieckich

„do których przyłączył się rząd wło-

| kiemu dnia 3. II. rb. program ogól- 

GENEWA (Pat). Dn. 16 bn. o nego układu, jącego na podstawie

godz. 16,30 zebrała się nadzwyczaj swobodnych RZ w sprawie ог
pa sea Rady Ligi, celem zbadania ganizacji bezpieczeństwa  europej-

skargi rządu francuskiego, wniesioz0j Gkięgo doprowadzić do ogólnego
w sprawie decyzjirząduniemieckie- ograniczenia zbrojeń w ramach

go, dotyczącej zbrojeń. ‚ równouprawnienia oraz zapewnić
csk WTA równocześnie aktywną  wspoipracę

zad sr ‹А „Niemiec z Ligą Narodów i

Inicjatywa Niemiec z dnia 16.III.,
powiedział Laval, musi byė potępio-
na, Należy przewidzieć środki, aby

! 7) że powyższy jednostronny akt
Niemiec niętyiko nie daje się pogo”
dzić z tym programem, ale że został

3 4: N.. ponadto dokomany w chwili, kiedy
WRE palst Ligi Ę rokowania się toczyły. Rada ošwiad-
Pao Pa Šo akaA cza, że Niemcy uchybiły obowiąziko-

sa z*$о bezpieczeń” wi poszanowania zobowiązań mię-
a angiel o weak dzynarodowych, jakie ciążą na każ-

program rokowań, który ii Odė dym członku wspólnoty międzynaro-
oko wadzić dl ewofcj GE dowej; Rada potępia wsżeikie je-

: „doprov ej ST anostronne odrzucanie zobowiązań
ganizacji bezpieczeństwa wEuropie. śiędzyświodowych: Rada 22

erai LB6 adj naj prasza rządy, które  powzięły
Któż wtód egbai >żę Picjiatywę ustalania programu z

są ауki ka * ‚ Яча 3. П. г. Ь, 460 @0 mMego przy-
a ei z 05 ы е-ро—'зщрі!у by prowadziły dalej roz-

wodował w ecie rozczarowania i ;
niepokoju. „poczęte rokowania i by w szczegól-

W. zakończeniu przemówienia па ności doprowadziły do zawarcia u-
nister Laval złożył następującypro-.kładów w ramach Ligi Narodów,

kkryjwgiw mienia Fade, A kaea cjaji i Włoch: į a, cze : :
На оаа аауа осай ! Ligi, okażą się konieczne dla osią”

Tetas anauioaių„k у zo- | ŚPĘCiA celu, wytkniętego w owym

bowiązań traktatowych jest podsta*
wową
wego i pierwszym warunkiem utrzy-
mania pokoju, | GENEWA (Pat). Po przemówie-

2) ŻE jest istotną zasadą prawa niu ministra Lavala zabrał głos dele-

międzynarodowego i żadne państwo 621 Anglji sir John Simon, oświad:
nie może zwolnić się od zobowiązań SZając, żeprzyłącza się do Francjii

A gd.= zmienić bez s o ai eho
inn { tów, i dalszym u z oświad”

« 3)żeps a DOZ wojskowa czenie baron Aloisi. Delegat Wiłoch

z 16. III. a rząd. niemiecki jest so. że "wena gry

sprzecznaz temi zasadami, powtó: p
w4] že ržąd tennida i przez stawowych zasad współpracy mię:
jednosironny akt stworzyć siebie dzynarodowej, które stale kierowały
żadnego prawa, ,polityką Włoch faszystowskich.

5) że ta-jednostromma akcja,wpro |
wadzająca nowy czynnik zaburzenia
do położenia międzynarodowego,
musi być uważana jako groźba, skie-
rowana przeciwko bezpieczeństwu
europejskiemu,

6) że rządy angielski i francuski,

Prześladowanie P
RYGA (Pat). Oficjalnie komuni-

kują, że studenci Polacy, Adam Dow-
gird i Anatol Paszkiewicz, którzy
brali udział w spoliczkowaniu re-
daktora Kuntaplisa, zostali na mo-
cy decyzji komendanta m. Kowna
aresztowani i w drodze administra-

ski, przedstawiły rządowi niemiec-

Z TRADYCYJNEM JAJECZKIEM

FRANCIS
WILNO,

P
U
L

7 xl

musi iść w parze choćby skromny upominek. Wybór praktyczny upominku
znajdziecie Państwo zawsze, a szczególnie w Wielkim Tygodniu odnieie mo-
dele bluzek jedwabnych, piekne szlafroki, komplety bielizny jedwabnej dam-

yy we wszystkich odcieniach, koszule, krawaty, pyjamy i wiele
innych niezbędnych artykułów zawsze w największym wyborze w

„POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ"

DYWAN OOOOOTO AA)i EF

programie, celem zabezpieczenia po-
koju.

Łważywszy, że jednostroune od:
rzucenie zopowiązan mięazynaroao”
wyci może zagrażać samemu bytowi

| Ligi Narodów, jako instytucji, któ-
| reg powierzona zostaia opieka
uurzymaniem pokoju i zorganizowa*
|niem bezpieczenstwa, Kada posiana-
jwia, że tego roazaju odrzucenia,bez
| uszczerbku dla postanowien w ukia-
|dach muędzynarodowych, już prze-
|widzianych, wiany, ilekroć chodzić
| będzie g zobowiązania, doxyczące
|bezpieczeństwa narodów i wirzyma-
nia pokoju w iuropie, pociągnąć za
sobą ze strony czyanjikow Ligi i w
ramach pakiu zasiosowanie odpo-
wiednich środków; itada postanawia
powierzyć specjainemu KomiieLowś
kady opracowanie w tym ceiu po”
sianowień, kióre nadatyby pakiowi
Ligi większą skuteczność w organi-
zowaniu zbiorowego bezpieczeiwtwa
i ustaliiyby w szczegoiności środki
gospodarcze i finansowe, jakie mo”
żnaby zastosować ua wypadek, gay“
by w przyszłości jakieś państwo,
członek albg mieczłonek Ligi, zagra-
żałoby poko,owi przez jednostronne
odrzucenie zobowiązań „międzynaro-

i dowych,

 

'

Se Posiedzenie Rady-Ligi' Narodėw
mawiał minister Beck, poczem „za:
brał głos minisier Benesz, który
wskazał na przywiązanie Czecho“
słowacji do podstawowych *zasad
Ligi Narodów i przyłączył się do
oświadczenia trzech mocarstw, wy”
rażając zgodę swego rządu na
przedstawienie projektu rezolucji.

Na tem debatę w dniu dzisiej-
szym zamknięto. Następne posie”
dzenie wyznaczone zostało na środę,
,godz. 10,30 rano.

Po przedstawicielu Włoch prze-;

olaków na Litwie
cyjnej wysiedleni na prowincję.

Pierwszy z nich na okres jednego

roku, drugi na okres 6 miesięcy.
Miejscem wysiedlenia Dowgirda jest
|powis rosieński, a Paszkiewicza
pow. birżański,

zj(UNAM ED A 00 A i Aj,
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Telegramy w pociągach

* Ministerswo Komunikacji podaje do wia-

domości, że w pociągach ekspresowych,

pośpiesznych i pasażerskich dalekobieżnych

wprowadzono przyjmowanie  telegramów

krajowych i zagranicznych.

Telegramy nadawane w pociągu przyjmo-
wać będą konduktorzy. Nie mogą one za-

wierać więcej niż 14 wyrazów (łącznie z

adresem i podpisem).

Za telegram nadany w pociągu będzie po-

bierana należność składająca się z ryczałto-

wej opłaty wedlug taryty telegraficznej za

14 wyrazów i specjalnej dopłaty manipula-

cyjnej w kwocie 60 śr.
Formularze telegramów tych będą wyda-

wali „konduktorzy na żądanie podróżnych
bezpłatnie z równoczesnem pobieraniem na-

leżności za telegram.

 

Pielgrzymka kelnerów
do arcyksięcia Ottona

WIEDEŃ 15. IV. (PAT.) — Przed pomni-

kiem bohaterów zebrała się dziś grupa oko-

ło 300 monarchistów z  czarno-żółtemi

sztandarami, żegnając wyruszających z piel-

grzymką do belgijskiej rezydencji arcyksię-

cia Ottona 6-ciu kelnerów wiedeńskich. Po-

licja rozpędziła dwukrotnie zbierających

się monarchistów.

Katastrofa pilotki

SALZBURG 15. IV. (PAT.) — Znana lot-

niczka, dyplomowana pilotka szybowcowa

p. Adela Kotzuwan, podczas ćwiczeń w oś-

rodku sportowym w Gaisberg uległa kata-

strofie, spadając wraz z aparatem z wyso-

kości 300 m. Lotniczka doznała ciężkich

obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, sz/-

bowiec zaś jest całkowicie zniszczony.

Przyczyną katastrofy był przypuszczalnie

nagły i bardzo silny podmuch wiatru.

„Czystka” w Sowietach

MOSKWA, 15.4 (PAT.). Komisarz lu-

dowy komunikacji Kaganowicz zastoso-

wał represje wobec naukowego instytutu

badawczego komisarjatu komunikacji,

zarzucając mu bezczynność, która po-

chłonęła kilka miljonów rubli. Wszyst-

kich kierowników instytucji usunięto ze

stanowisk i przeniesiono na podrzędne

stanowiska w kolejnictwie na prowincji.

Wykup pożyczki wojennej

WASZYNGTON, 15.4 (PAT). Skarb Sta-

nów Zjednoczonych postanowił wykupić za

sumę 1.250.000.000 dolarów obligacje czwar-

tej serji „Liberty Loan", pożyczki emitowa-

nej podczas wojny światowej.
 

ECHA STRESY

Państwa bałkańskie i M. Ententa

GENEWA 15,4 (PAT). Dziś popołudniu
obradowali obecni w Genewie przedstawi-
ciele państw Małej Ententy. Przedmiotem

tych obrad miały być kwestje naddunajskie,

a zwłaszcza zagadnienie równouprawnienia

Węgier w dziedzinie zbrojeń.

GENEWA 154 (PAT). Minister Laval po-

dejmował dziś śniadaniem ministrów państw

Małej Ententy i porozumienia bałkańskiego.

W rozmowach omawiać miano kwėstje nad-

dunajskie w związku z ostatnićmi rezolu-

cjami konferencji w Stresie. ;

GENEWA, 154 (PAT.). Państwa. Ma-
łej Ententy i porozumienia bałkańskiego
ogłosiły następujący komunikat:

Stałe rady państw Małej Ententy i

porozumienia bałkańskiego obradowały

dziś wieczorem pod przewodnictwem

min. Titulescu. W wyniku obrad wydany

został „komunikat, w którym rządy

państw, należących do tych ugrupowań,

przyjmują z zadowoleniem do wiadomo

ści usiłowania, dokonane ostatnio w

Stresie dla organizacji pokoju europej-

skiego.
Państwa Małej Ententy i porozumienia

bałkańskiego przywiązują specjalną wa-

gę do rychłego zawarcia paktu wzajem-

nej pomocy w Europie północno-wschod-

niej oraz do powodzenia rokowań w

sprawie realizacji paktów bezpieczeń-

stwa Europy środkowej i południówo-

wschodniej.

TIT ATTU STATEITKTED UE WIRE

Insull znowu oskaržony

WASZYNGTON, 15.4 (PAT.). Cum-
mings, prokurator generalny Stanów

Zjednoczonych, zażądał postawienia w

stan oskarżenia finansistów 'i przemy-

słowców Samuela Insulla ojca i syna,

Marcina Insulla i 8 innych pod zarzutem,

że przepisywali na inne nazwiska wła-

sność akcji i obligacji towarzystw ubez-

pieczeniowych, gdy przewidywali grożą-

ce im bankructwo.

Strajk adwokatów
i... szoferów

TEL AVIV — 154 (PAT) — W Syrji

wobec niezadowolenia z wprowadzenia

przez rząd nowych ustaw, zapowiada się

strajk generalny. Oprócz strajku adwo-

katów, który trwa już tydzień, zastrajko-

wali szołerzy i sprzedawcy mleka. Właś-

ciciele aut prywatnych otrzymali listy z

pogróżkami, o ile nie przyłączą się do

ogólnej akcji. | й

 

(OSTRY ATAK NA TITULESCU

ZA SPRZECIWIENIE SIĘ: DOZ BROJENIU AUSTRJI, WĘGIER

I BUŁGARII ‚

LONDYN, 15.4 (PAT). „Times“

stwierdza, že Stresa. byla zwycięst-

wem zbiorowej dyplomacji mimo, že

widoki kompletnego zbiorowego sy-

stemu pozostają jeszcze blade. Współ-

praca pomiędzy W. Brytanią, Francją

i Włochami nietylko została utrzy-

mana „ale uległa zacieśnieniu. Rów-

nocześnie utrzymany został kontakt z

Niemcami za pośrednictwem W. Bry-

tanji Uzyskano przystąpienie Nie-

miec do zmienionej formuły paktu na

Wschodzie.
Wyrażając następnie zasadniczą

zgodę na notę francuską, przesłaną do

Ligi, „Times” podkreśla różnicę, jaka

zachodzi pomiędzy jednostronnem na-

ruszeniem traktatu narzuconego a

traktatu swobodnie negocjonowanego

i zapytuje, jaka inna droga pozostaje

tym, którzy znajdują się pod uciskiem

narzuconych im zobowiązań, o ile

pragną ich zmiany.

„Times” podejmuje przytem ostry

atak na Titulescu, stwierdzając, że u-

Silne trzęsienie ziemi
w Persji

TEHERAN — 15.4 (PAT) — Naskutek

silnych wstrząśnień. podziemnych, jakie

dały się odczuć w nocy w okolicach Sza-

hi i Sari w Mazanderanie, ludność ogar-

nięta paniką obozuje pod gołem niebem.

Straty materjalne są bardzo znaczne.

Liczba ofiar w ludziach jest jeszcze nie-

znana. Lżejsze wstrząsy dały się odczuć

również w Teheranie.

 

 

 

niemożliwił on obecnie mocarstwom

zebranym w Stresie, dokonanie rewi-

zji postanowień wojskowych, ciążą-

cych na Austrji, Węgrzech i Bułga-

rji.
„Times“ podkreśla, że o ile w ten

sposób udaremniać się będzie- zasto-

sowanie ducha art. 19 paktu Ligi i

śwarancji równouprawnienia, to za-

chęca się tylko te państwa do podo-  bnego, jednostronnego wystąpienia,

jak to uczyniły Niemcy.

WYRÓŻNIAN
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pochwalają opór Francji

Co się zaś tyczy rewizji statutu woj-
skowego Austrji, Bułgarji i Węgier,
przedstawiciele 5-u państw, przyjęli do
wiadomości szczegółówe wyjaśnienia,
dane przez min. Lavala: że 1) rządy an-
gielski, francuskii włoski świadomie
powstrzymali się od słormułowania ja.
kiejkolwiek oceny istoty sprawy, która
winna być swobodnie rozstrzygnięta

przez rządy bezpośrednio zainteresowa-
ne, że 2) jedyne zalecenie, jakie trzy rzą

| dy słormułowały, zmierza do uniknięcia
wszćlkiego innego załatwienia, niż zała-
twienie umowne, proponując jednocześ-

nie procedurę swobodnych rokowań, któ-
rych możność winna być ściśle uzależ-

„niona od gwarancji bezpieczeństwa.
W zakończeniu komunikat zapowiada,

że'rady państw Małej Ententy i porozu-
mienia bałkańskiego zbiorą się jeszcze
na naradę w ciągu bieżącej sesji Rady

Ligi Narodów.

SL iai ZOOTY iii iai BATCPE

PROCES VENIZELOSA I DWOCH
REDAKTOROW

ROZPOCZNIE SIĘ W CZWARTEK

ATENY, 15.4. (PAT). W czwartek
rozpocznie się w sądzie wojskowvim

proces 39 oskarżonych о udział w
powstaniu. Wśród oskarżonych figu-
rują nazwiska nieobecnych: Venizelo-
sa, gen, Plastirasa, syna Venizelosa, a

oprócz tego wielu przywódców po-
wstania opozycji, w tej liczbie redak-
torzy naczelni gazet  „Elefteron
Vonia“ i „Imerissios Kirix“.

Dziś w arsenale rozpocznie się pro-
ces 229 marynarzy - powstańców.

Konferencja rzymska
w SPRAWIENIEPODLEGŁOŚCI AUSTRJI

LONDYN, 15.4 (PAT.). Agencja
Reutera donosi z Rzymu, że urzędowe
zaproszenie na konferencję w sprawie
niepodległości Austrji, która . zbierze
się dnia 20 maja w Rzymie, będą roze-
słane natychmiast przez Włochy do
Wielkiej Brytanji, Francji, Niemiec i
wszystkich państw sukcesyjnych.
RZYM, 15.4 (PAT.). „Giornale

Kronika telegraficzna

— Z Bagdadu donoszą o masowych aresz-
towaniach nielegalnie przebywających w

Iraku osób, pochodzących głównie z Nedż-

du, Iranu i Transjordanji. Według głosów
prasy, liczba nielegalnie w Iraku osiadłych

cudzoziemców wynósi ok. 80.000 osób.

— Olbrzymi pożar zniszczył ub. nocy
kompleks budynków fabrycznych w Alster-
mo wpobliżu Óskarshamm w południowej
Szwecji. Straty są bardzo znaczne. |

— Minister spraw.zagranicznych Berger

Waldenegg wyjechał do Genewy, aby z ze-

branymi tam mężami stanu odbyć rozmo-

wy informacyjne na temat dotyczącej Au-
strji części narad stresańskich.

— B. prezydent węgierskiegoBańka Na-'

rodowego Aleksander Popovics,: który nie-

dawno przeszedł -na emeryturę, zmarł w

następstwie ciężkiego zapalenia płuc w wie-

ku lat 73. |

— Praski „Nedelni List" donosi, że wła-
„dze skarbowe prowadzą śledztwo w. spra -
wie Ż-ch urzędńików, przydzielonych do
frańcuskiego attache handlowego. Już od

dłuższego czas mówiło 4ię — pisze dzien-

nik — że & dwaj urzędnicy przeprowadza-
ją tranzakcje, stojące w sprzeczności z cze-
chosłowackiemi przepisami dewizowemi.

—Belgijski minister socjalista Spaak zo-

stał obrany ponównie na posła do izby.

d'Italia" * donosi, że konferencja
państw naddunajskich w Rzymie,
przewidziana na 20 maja, potrwa oko-
ło 10 dni.

W Moskwie aresztowano
1787 „kapitalistiów”

Korespondent „Daily Express” donos:
z Moskwy, że aresztowano tam w ciągu
lutego i marca b. r. 1.787 osób, oskarżo-
nych'o uprawianie handlu prywatnego.
oraz 33 osoby — pod zarzutem „wyzy-
skiwania pracy”. Aresztowanych w pra-
sie sowieckiej nazywają „kapitalistami”.
Dzienniki twierdzą mianowicie, że rocz-
ne dochody ich wynosiły kilkaset tysięcy

rubli. (Or.)

Wysiedlenie Włochów
z Abisynji

Jak donoszą z Addis Abeby, rząd abi-
| syński postanowił wysiedlić ze swego te-

rytorjum w ciągu 50 dni wszystkich bez
wyjątku obywateli włoskich. (Or.)

Odmowa rządu
niemieckiego

BERLIN, (PAT) 15.4. Rząd Niemiecki od-

powiedział  odmownie na  wystosowane
przez Rząd Szwajcarski żądanie zwolnienia

niemieckiego dziennikarza emigracyjnego

Jacoba, oświadczając, iż Jacob wpadł w rę-

ce niemieckich władz sprawiedliwości bez

interwencji niemieckich czynników urzędo-

wych.

Na emigrację do Palestyny
Centralna organizacja syjonistyczna u-

zyskała zezwolenie na urządzenie zbiór-
ki publicznej dn, 10 maja r. b. na cele po- pierania emigracji do Palestyny. (Om)  

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA”

dnia 16 kwietnia 1835 r.

WIADOMOŚCI ROZMAITE. Prot.
Doebler w Hamburgu pokazuje w tea-
trze Apolina ciekawe doświadczenie ze
świata magicznego. Najcelniejszą z je”
go sztuk jest zapalenie stu świec jed-
nym wystrzałem z pistoletu. Uczeni fi-
zycy poglądają na to oczami sfinxów, i
czekają naukowego rozwiązania tej za-
gadki. Na publiczność sprawia to ude-
rzające i miłe wrażenie, jakie sprawia
pelny harmonji akord C-dur w „Stwo-
rzeniu świała”, przy stosownych sło”

wach: Stań: się światło!
— W Paryżu popisuje się teraz czło*

wiek ślepy rysowaniem portretów. Pa-
pier i ołówek leży przed nim. Przed za-
częciem swej sztuki uprasza obecnych,
ażeby porządkiem przystępowali do
niego. Natychmiast lewą ręką powodzt
po twarzy osoby i za dotk. 'ęciem ry*
sów, wyobraża je sobie w wewnętrz-
nem oku; a tak dotykając palcami i
pojedyńczych części twarzy, w tej
chwili z pod prawej ręki wychodzi ry*
sunek, tak trafny i dokładny, że podzi-
wienie najwyższe wzbudza.
— Gdy Cesarz Karol V znajdował

się w Genui, ówczesny Doża, Doria,

 

 

wyprawił pyszną dla niego ucztę: Po -
skończonym obiedzie rozkazał Doża
wszystkie złote i srebrne naczynia,
które Cesarz niezmiernie podziwiał, w
oczach. jego w.morze wrzucić. Karol
nie pomału się zdziwił nad bogactwem
i zbytkiem Doży, który sztuką go za- -
szedł, bo wprzód kazał sieci w morzu
zastawić, które ten skarb tak zuchwale
na pozór wrzucony, po oddaleniu. się
Cesarza powróciły bez szkody. Możnaż
w jednym rysie trałniej próżność ze
skąpstwem połączyć?

„miany na placówkach
dyplomatycznych

W kołach poinformowanych słychać,
iż poseł Polski przy rządzie Finlandji w
Helsingtorsie, p. Charwat, został odwo+
łany. Płacówkę dyplomatyczną w Hel-
singlorsie objąć ma dotychczasowy po-
seł Połski przy rządzie jugosłowiańskim
w Belgradzie, p. Schwarzburg - Giinther.

  

Stanowisko posła Rzeczypospolitej w.
Belgradzie obejmuje dotychczasowy dy=
rektor gabinetu ministra spraw zagra.

- nicznych, p. Roman Dębieki. Jak wiado-
mo, funkcje. dyrektora gabinetu ministra

objął już hr. Michał Łubieński, który w
tym charakterze towarzyszy min. Becko-
wi wGenewie. (pr.)

Zderzenie poc'źąqągów
w Krakowie

W poniedziałek o godz. 3.06 nad ranem

idący ze Lwowa pociąg Nr. 9768 wjechał na

stacji kolejowej w Rzeszowie na tor zasta-

wiony wagonami. Nastąpiło zderzenie, w

wyniku którego uszkodzony został parowóz

i ogółem 6 wagonów, Jeden z hamulcowych

odniósł kontuzję nóś i przewieziono go do

szpitala w Przemyślu. Maszynista i kierow= -

nik pociągu lwowskiego wyszli bez szwan-
ku. Z powodu zatarasowania toru pociąg Nr.
29, idący z Katowic do Lwowa, uległ opóź- |
nieni o godzinę i 52 min. Do godz. 5-ej ras

no tor został oczyszczony i normalny ruch
przywrócony. W sprawie tej prowadzone

są dochodzenia. =

 

ZB A.W
Nowa afera szpiegowska w Paryżu

Władze sądowe francuskie ukończyły

śledztwo w sprawie jednego z główniej-

szych agentów niemieckiego wywiadu za-

granicznego, Edwarda Bernhubera. „Został

on aresztowany 12 marca r. b. wskutek do-

niesienia dziennikarza francuskiego p. Ar-

manda Awronsard, do którego zwrócił z

szeregiem wysoce niedyskretnych zapytań,

Główne z tych pytań brzmiały:

1) Czy oficerowie francuskiego sztabu $e-

neralnego byli w ostatnich czasach wysy*

łani zagranicę? Jeżeli byli, to którzy i do-

kąd?

2) Czy francuski sztab generalny, pro-

Z
1

OSKARZENIE O ŁAPOWKI

SENSACYJNASKARGA PRZECIW IZBIE. RZEMIEŚLNICZEJ

Wielkie zainteresowanie w kołach rze-

mieślniczych wywołał fakt złożenia do

prokuratora sądu okręgowego skargi

przeciw Izbie rzemieślniczej w Warsza-

wie. Skargę tę zgłosiła spółdzielnia

krawców „Przełom”. у

"Spółdzielnia oskarża władze Iżby rze-

mieślniczej,że działały nieżgodnie z prze-

pisami w kwestji dopuszczeńia poszcże-

gólnych krawców do uczestnictwa w

przetargach, ogłoszonych przez dyrekcję

kolei w Warszawie. Skarga zarzuca wy-

|
|

 

kroczenia о charakterze występnym i

sprzecznym z kodeksem karnym.Między

innemi w skardze porusza się nazwisko

jednego z radców izby w związku z pro-

pozycją łapówki. 8

Dochodzenie prokuratorskie wyjašni,

czy podpisani pod skargą mieli powody

do wystąpienia. czy też jest to skarga

zniesławiająca Izbę rzemieślniczą.'  W każdym razie wyniki dochodzenia 0-

czekiwane sa z wielkiem zainteresowa-

niem. (Om)

wadził kónierencje z Schuschningiem i Ber-

ger - Waldenegdiem?
3) Czy može pan diekarenyė wiadomošci

o naradach, odbytych w Paryżu prżez legi-.

tymistów francuskich z udziałem księżnej

Sykstyny Burbońskiej? Kiedy toczyły się 0-
wee natady i gdzie? Jakie dały wyniki? Co

było ich przedmiotem? Czy uczestniczył w

mich oficjalny przedstawiciel rządu trancu-

skiegoi któ nim był? +

Inne. pytania „dotyczyły umów zawartych

między Francją a Anglją, stanowiska Małej

Ententy i paktu wschodniego.

Edward Bernhuber był na tyle nićóstrożny,

że słormułował je na piśmie i opatrzył swo-

im podpisem. To go zgubiło. Po aresżitowa-

niu Niemiec trwał zrazu w uporczywem mil-

czeniu utrzymując, że jest agentem sprzeda-

ży środków leczniczych i że żadnemi spra-

wami politycznemi się nie zajmuje. Stopnio-

wo jednak począł tracić pewność siebie i

wreszcie przyznał się, że utrzymywał w Pa-

ryżu placówkę, zbierającą raporty agentów

pracujących na rzecz wywiadu niemieckie-

go.
Przyjaciółką jego była tancerka włoska

Dina Saronni, która zeznała, że Bernhuber
odbywał częste podróże między Paryżem

a Berlinem. Władze francuskie doszły do

przekonania, že Dina Saronni nie była wmie-

szana w akcję szpiegowską swego przyja-

ciela.  

КОА ТО А
„ KON O DWUNASTU KOPYTACH ©

W ubiegłym tygodniu rozegrano na wy-

ścigach w Liverpoolu wielką nagrodę naro-

- dówą, która stanowi jedeń z. najwyższych

szczebli sławy końskiej, niekiedy zaś nawet”

zapewnia zwycięzcy pośmiertne stanowi-

sko zabytku muzealnego. Takiego zaszczy-

„tu dostąpił kóń Ambush II, który zdobył
„swą nagrodę w r. 1900, jako przedstawiciel

Г stajni ówczesnego księciaWalji, późniejsze-
wgo króla Edwarda VII. Łączy się z tem

zabawna historja. Kiedy bowiem ów koń

zakończył żywot pełen chwały, rozdano je-

go kopyta na pamiątkę czterem pracowni-

kom 'stadniny. W dwa dni potem przy-

szedł jednak rozkaz ekshumowania zwłok

„Ambusha II, gdyż książę Walji ofiarował
szkielet jego muzeum w Liverpoolu. Trzeba

więc było szukać roźdarowanych, kopyt, а-

by je da szkieletu przyprawić, nikt nie zdo-
łał jednak stwierdzić, czy kopyta są auten-

tyćzne, gdyż podejrzewają obdarowanych

o źwrot falsyfikatów. Podejrzenie to jest

tem bardziej uzasadnione, że niezbyt skru-

pulatny kowal, zatrudniony przy stadninie
księcia Walji, sprzedał na wagę złota aż
dwanaście kopyt zwycięskiego konia.

ŁAKOMA CARLOTTA

W jednym z Šai paryskich zasłabła

na anginę młoda i urodziwa niedźwiedzica

Carlotta. Wezwany przez zarząd cyrku we-

- GIN POLSKI, MACHANDEL POLSKI, FABRYKI —

_ JARZĘBIAKna koniaku, STARKA i inne WÓDEK „SUCHOWOLA”
do nabycia we wszystkich hańdlach i restauracjach
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terynarz, przylepiwszy do piersi Carlotty
kataplazm, rozpoczął pendzlowanie jodyną

gardła: Zniecierpliwiona niedźwiedzica, jed-

ńym ruchem łapy żdarła kataplazm, a pen-

dzelek wraz z jodyną i trzema palcami we-

terynarza poprostu połknęła. Obecnie Car-

lotta jest *ałkiem zdrowa, lecz weterynarz,

nazw. Courtain pozostał tylko z dwóma

palcami u prawej ręki. Zażądał więc od-

szkodowania od zarządu cyrku w sumie

150 tysięcy franków. Zarząd cyrku odma-

wia zapłaty, twierdząc, że weterynarz po-

winien pomyśleć o zabezpieczeniu się pfzed

okaleczeniem, mając do czyńienia z dzikiem

zwierzęciem. Obrońca zaś weterynarza u-

trzymuje, że zarząd cyrku, wezwawszy le-

karza, powinien był zastosować konieczne

środki bezpieczeństwa. Trybunał osądzi do-

piero, po czyjej stronie jest słuszność,

 

Szwedzka agencja telegraficzna  dono=
si: Sven Hedin powrócił do Szwecji z trwa«

jącej kilka lat ekspedycji.

W Malmoe powitał znakomitego podróż.
nika dr. Ambolt, który brał udział w ekspe-
dycji i rozstał się z Sven Hedinem w środ
kowej Azji. Przez jakiś czas uważano, że
Ambolt zaginął. Po przybyciu do Sztokhol-

mu, Sven Hedin został powitany przez dė=
legatów towarzystw naukowych. Wieczorem

wręczono mu księgę pamiątkową z okazji

70-ej rocznicy jego urodzin.



KRAJ I SEJM

W maju ma być zwołane nadzwy-
czajne posiedzenie sejmu dlą zała-

twienia ustaw, uzupełniających usta-

wę konstytucyjną. Wśród tych ustaw

będzie także nowa ordynacja wybor-

cza. W związku z tem obiegają prasę

mniej lub więcej ścisłe informacje n

tem, .jaki projekt ordynacji będzie

wniesiony przez rząd do sejmu.

Ordynacja wyborcza nie jest oczy-

wiście pozbawiona znaczenia dla ży-

cia politycznego w kraju, wszak nie-

tylko dlatego, że od niej zależy skład

ciał prawodawczych, lecz i dlatego,

Że dla dużej ilości obywateli głoso-

wania są jedyną okazją wywarcia

wpływu na politykę państwa,W na-
szych warunkach wszakże i dła na-

szego obozu znaczenie ordynacji wy-

borczej 'nie powinno być oceniane

przesadnie.
Najprzód dlatego, że ciała prawo-

dawcze już od szeregu lat nie mają

decydującego znaczenia w życiu pań-

stwa, Zostały one zredukowane do ro-
li miejsca, w którem swobodnie moż-

na wygłaszać swe poglądy, z którego
można mówić w sposób nieskrępowa-

ny.do społęczeństwa. Sejm nie jest już

obecnie, jak to było dawniej, terenem

walki'o władzę, nie powołuje on i nie
usuwa rządów, nie może w sposób
bezpośredni wpłynąć na politykę pań-
stwa. . W tych warunkach ilość po-
słów, reprezentujących dane stronnic-

twó, nie posiada istotnego znaczenia.

Na wynik wyborów patrzeć się jest
zmuszonym, jako na sprawdzian na-

stroju opinji publicznej; z tego też

głównie punktu widzenia muszą ro-

zmaite obozy polityczne dążyć do

skupienia jak największej — ilości

przedstawicieli |
Wskazany powyżej stan faktyczny,

mający być usankcjonowanym przez

nową konstytucję, może zagrażać ist-

nieniu takich stronnictw, których je-

dyną racją bytu jest działalność na

terenie parlamentarnym. Nasz obóz
wszakże nie jest stronnictwem w po-
wyżej+wskazanem znaczeniu. Stron-

nictwo Narodowe jest organizacją,
będącą wyrazem prądu dziejowego,
który ma w Polsce swą długą i boga-
tą tradycję, który przebiega wszyst-

kie kraje kultury zachodnio - europej-
skiej, Obóz'ten istniał w trzech
dzielnicach Polski, będących pod rzą-

dami zaborczemi i wyrobił sobie

wówczas odpowiadające owoczes-
nym warunkom formy i metody dzia-
łania, odegrał decydującą rolę w
czasie wojny i konferencji pokojowej
na-terenie międzynarodowym, zorga-

nizówał pracę polityczną w Polsce
niepodległej i miał swoje przedstawi-
cięlstwo w jej ciałach parlamentar-
nych. Jest rzczą jasną, że potrafi on
sobie znaleźć wyraz zewnętrzny i for-
my działania w nowych warunkach,
niezależnie od tego, czy i w jakiej
ilości przedstawiciele jego zasiądą na
ławach sejmowych czy senackich,

Co więcej — istota i struktura obo-
zu narodowego są takie, że uzdolnia-
ją go właśnie przedewszystkiem do
bezpośredniej pracy i akcji w kraju.

Za pierwsze swoje zadanie uważać

musi obóz narodowy organizowanie 0-
pinjiw duchu swego programu. Pro-
gramten zaś to nietylko zbiór wska-

zań na chwilę bieżącą, lecz przede-

wsżystkiem wskazanie zasad, na któ-

rych opierać się musi życie duchowe
narodu, wskazanie warunków bytu
narodowego i obliczonego na długie

lata planu jego rozwoju wewnętrzne-

go i życia wśród narodów innych.

Tak rozumiejąc swe zadania, musi

obóz narodowy pogłębiać i rozwijać
twórczą pracę myśli, musi wychowv-

wać szerokie warstwy i młode poko-

lenia w duchu narodowym. By zada-
nia powyższe wykonać w całej roz-
ciągłości, musi oczywiście dążyć do
posiadania władzy w kraju, *o pań-
stwo jest najwyższą formą bytu i ży-

cia narodu, a zarazem czynnikiem na-
ród kształtującym.

M.. tedy obóz narodowy obszerne
pole pracy przed sobą nawet wów-

czas, gdy znaczenie ciał ustawodaw-
czych jest zredukowane. Zresztą,
kto.zna historję i patrzy otwartemi  

PO ZJEŻDZIE W STRESIE
W chwili, gdy to piszemy, mamy ja-

ko materjał, jedynie komunikat urzę-
dowy, ogłoszony przez przedstawicieli
trzech mocarstw. Jest to niewiele, po-
zwala jednak na wysunięcie pewnych
ogólnych wniosków.
Porozumiano się co do taktyki, jakiej

się będą trzymali delegaci Francji,
Anglji i Włoch w Genewie, Nie przy-
wiązujemy do tego.zbyt wielkiego zna-
czenia. Nie wydaje się nam bowiem by
w Genewie wydarzyć się mogły jakieś
niespodzianki. Będzie protest, czy też
potępienie samowolnego łamania trak-
tatów, lecz poza satystakcją udzieloną
w ten sposób moralności międzynaro-
dowej, żadnych to za sobą nie pociąg-
nie następstw. Po odbyciu tej cere-
monji pogodzą się wszyscy z faktem
wolności Niemiec w dziedzinie zbro-
jeń i sprawa formalna, wysunięta przez
akt niemiecki z dnia 16 marca, będzie
zlikwidowana.
Z aktem tym wszakże muszą się li-

czyć wszystkie państwa europejskie i
wyprowadzić zeń określone konsek-
wencje. To, co w tym zakresie zapo-
wiedziano w Stresie, inieresuje nas o
wiele więcej. A — mimo różnic, istnie-
jących między trzema państwami, jeśli
chodzi o ich interesy i poglądy na poli-
tykę europejską. — zrobiono pewne
rzeczy zupełnie konkretnie,
Najmocniej bodaj postawiono spra-

wę niepodległości Austrji. Nietylko
| stwierdzono, że „konieczność utrzy-
mania niepodległości i integralnoś-
ci Austrji... ożywiać będzie polity-
kę mocarstw”, lecz powzięto posta-

 

POLACY W NIEMCZECH OBYWATELAMI
DRUGIEJ KLASY

Porozumienie polsko - niemieckie z
dn. 26 stycznia 1934 r. początkowo
wywarło pewien dobroczynny wpływ
na położenie ludności polskiej w
Niemczech. Władze centralne zaha-
mowały zbyt gorliwe i zbyt jaskrawe
przejawy propagandy przeciwpol-
skiej, prowadzonej przez niższe in-
stancje administracji państwowej. Ale
psychika i zasadniczo wrogie nasta-
wienie tak władz, jak i organizacyj
hakatystycznych nie uległo żadnej
zmianie. Co najwyżej niespodziewany
dla nich kurs polityki zagranicznej
Hitlera wprowadził na pewien czas
dezorjentację. Okres ten zdaje s'ę
przemija.
Już pod koniec stycznia b. r. dały

się zauważyć pierwsze przejawy
wzmocnienia kursu przeciwpolskiego,
a w lutym wystąpiły już one całkiem
wyraźnie. Gdy Berlin flirtuje z War-
szawą i składa oświadczenia o zanie-
chaniu germanizacji w terenie, a w
Prusach Wschodnich w szczególności,
powraca się do dawnych, przedhitle-
rowskich metod nacisku względem
tych, którzy otwarcie przyznają się
do polskości.
Przykładów możnaby znaleźć wie-

e, a trudno osądzić, co należy zapi-
sać na rachunek „gorliwości czynni-
ków lokalnych, a co na rachunek
władz centralnych, W każdym razie
ogromne trudności, czynione ostatnio
przez władze przy staraniach o 0-
twarcie PY. polskich w Kwi-
dzyniu i Raciborzu świadczą, iż czyn-
niki urzędowe nie są zupełnie bez wi-
ny. Wiele wymowy posiada też spra-
wa odmówienia praw publiczności je-
dynemu polskiemu gimnazjum w
iemczech oraz nieudzielenie przez

 

szeroko oczami na to, co się dzieje w

świecie współczesnym, ten wie, że
walka o władzę i przemiany politycz-
ne w państwach niekoniecznie odby-

wały się na placach zgromadzeń lu-

dowych i w murach parlamentów.

Tak patrząc na dzieje i na politykę,

musimy stosować właściwą miarę do

zagadnień, związanych z ordynacją

wyborczą i przyszłemi wyborami.

 

 

nowienia, co do szeregu kroków,
które mają być poparciem realnem te-
go stanowiska. Zapowiedziano miano-
wicie w bliskim iernume  zeoranie
przedstawicieli trzech państw, obec-
nych w Stresie i innych państw, zain-
ieresowanycn prz yszeuscia Austrji „ce-
lem zawarcia układu tyczącego się
Europy środkowej”. Dalej postanowio*
no porozumiewać się wrazie „gdyby
niepodlegiość i integralność Austrji by-
ła zagrożona”. Wreszcie zgodzono się
na wniosek włoski, by rozpatrzeć spra-
wę usunięcia ograniczeń co do zbrojeń
Austrji, Węgier i Bułgarji i jest rzeczą
oczywistą, że chodzi © danie Austrii
odpowiednich sił dla obrony jej nieza-
leżności, We wszystkich postanowie-
niach ujawnia się jasne i stanowcze
dążenie Włoch do obrony niepodle-
głości Austrji. Wypada stwierdzić, że
w. tej dziedzinie postawiono przed
eo bardzo poważne przeszko-

ly.
Deklaracja włosko - angielska, po”

twierdzająca zobowiązania lokarneń-
skie tych dwóch państw,jest niewątpli-
wie gwarancją bezpieczeństwa granicy
francuskiej. Jest nią także ustęp o
paktach lotniczych, z którego wynika,
że będą zawarte pakty podobne mię-
dzy Anglją, Francją, Belgią i Wło
chami, jeśli z Niemcami, nie będzie
można dojść do porozumienia.
O wiele skromniej przedstawiają się

wyniki narady w Stresie, jeśli chodzi
o Europę wschodnią. Jedno można w
tej dziedzinie powiedzieć — pakt  wschodni taki, jaki  projektowały
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pruskie władze szkolne zezwolenia
na odbycie egzaminów maturalnych
przed własną komisją egzaminacyjną,
co wywołało żywy odruch oburzenia
wśród społeczeństwa polskiego po
dwu stronach kordonu.

Należy zresztą wiedzieć, że ruch
hitlerowski odsunął zdecydowanie
Polaków od wszelkich wpływów na
życie państwa i samorządowe. Wszy-
scy radni, sołtysi, przyznający się do
polskości, zostali usunięci z samorzą-
dów i administracji gminnej. Niemcy
mają głos wyłącznie, nawet tam,
gdzie ludność polska stanowi zdecy-
dowaną większość.

Półtoramiljonowa gromada polska,
o ile chce poddać się germanizacji,
jest w najlepszym razie tolerowana,
ale traktowana jako obywatele dru-
giej klasy. Niemcy i renegaci mają
wszędzie pierwszeństwo.

Uznanie w niemieckiem życiu spo-
łecznem nadrzędności zasady narodo-
wej wysunęło na plan pierwszy za-
śadnienie nietylko uznania praw ele-
mentu polskiego w Niemczech do u-
trzymania swej odrębności narodo-
wej, ale również zagadnienie umożli-
wienia temu elementowi rozwoju
swych właściwości narodowych na
zasadzie ogólnych postanowień pań-
stwowych. Mimo jednak licznych
głosów i opinij w tej sprawie, pocho-
dzących od najwybitniejszych osobi-
stości Trzeciej Rzeszy, ludność polska
nie może się wciąż jeszcze doczekać
zdecydowanego uregulowania jej sy-
tuacji prawno - politycznej, Odnosi się
nawet wrażenie, że czynniki niemiec-
kie wręcz sabotują oświadczenia
swoich przywódców i wydają zarzą-
dzenia, godzące zupełnie wyraźnie w
byt Polaków w Niemczech.

W związku z tem nie od rzeczy
będzie zwrócić uwagę na jedno-
brzmiący głos prasy polskiej w Niem-
czech z ostatnich dni, zdecydowanie
domagający się uregulowania sytuacji
prawno - politycznej ludności polskiej
w Niemczech.
— Mamy prawo — czytamy w ar-

tykule, opublikowanym w całej pol-
skiej prasie codziennej w Niemczech  —po tylu otwartych posunięciach|
Trzeciej Rzeszy oczekiwać również|

wspólnie Francja i Rosja, jest pogrze-
bany. Będą prowadzone rokowania,
„zmierzające do pożądanego rozwoju

bezpieczeństwa w Europie wschod-
niej”. Znaczy to, że wobec deklaracji
Niemiec, gotowe są wziąć udział w
„ugodzie wschodniej”, co do nieagresji
będzie podjęta próba  porozumie-
nia. Jest jasne, że ów nowy pakt,
zwany przez Niemców  „ugodą*
będzie pozbawiony treści realnej.
Francja, przewidując widocznie taki
wynik, zapowiedziała jeszcze przed
konierencją bezpośrednie porozumie-
nie z Sowietami, Ma ono przybrać
kształt realny w czasie pobytu min.
Lavala w Moskwie.
Sprawa zapewnienia „bezpieczeń-

stwa” na wschodzie Europy jest przeto
otwarta. Może będzie o niej mowa w
Genewie, gdzie spotkają się pp. Laval,
Litwinow i Beck? Napewno będzie 0-
na przedmiotem rokowań, jakie pro-
wadzić będzie p. Laval w Warszawie i
w Moskwie. Stąd wniosek, że podróż
jego nabierze znaczenia politycznego.
Znaczenie to byłoby jeszcze większe,
gdyby p. Laval zatrzymał się w Berli-
nie!
Dowiemy się niebawem nowych

szczegółów o rozmowach w Stresie.
Można jednak już obecnie stwierdzić,
że ujawnienie zbrojeń niemieckich i
akt Niemiec z 16 marca r.b., wywo-
łały wzmożenie współdziałania między
trzema wielkiemi mocarstwami zachod-
nio - europejskiemi, zwłaszcza zaś
między Włochami a Francją.

       

 

  

   

 

Poseł hiszpański w Paryżu p. Madariaga,

referent wniosku francuskiego w sprawie

zbrojeń niemieckich na zebraniu Rady Ligi

Narodów.

 

otwartych postanowień w naszej
kwestji. Ustawiczna zabawa w mil-
czący sabotaż naszych wniosków po-
winna należeć do przeszłości. Już
zbyt daleko jesteśmy od okresu, kie-
dy decydowały inne niż narodowe ra-
cje. Takie przykłady, jak Kwidzyń,
Bytom, Raciborz — nie dadzą się już
utrzymać pozorami niespełnienia ja-
kichś formalności. Zbyt jest masowy
ten objaw rzekomych z naszej strony
niedociągnięć. Albo rhaszyna admini-
stracyjna zbyt zaklęsła jest jeszcze w
atmosierze biurokratycznych tormu-
lek į nie umie się wydobyć na šwia-
tło dzisiejszych szybkich dni, albo
grają tu rolę inne jakieś czynniki, któ-
re poza plecami miarodajnych przy-
wódców uprawiają swoje podwórko-
we gry...

Jest poprostu faktem, že w Niem-
czech są Polacy Jest ich dużo. I nie
znikną, bo stanowią nie przypadkową
czy zanikającą wartość, ale trwałą i
ciągle rosnącą.

Patrząc na ruch polski w Niem-
czech, krzepnący coraz bardziej i
zwierający coraz szczelniej swe sze-
regi, na dopływ młodych sił, które
już wkrótce staną do pracy i walki,
możemy spokojnie czekać na przy-
szłość polskości w Niemczech. A
Niemcy niech pamiętają, że sprawa
ludności polskiej w Niemczech jest
sprawą ogólnopolską.  
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PRZEGLĄD PRASY
BIUROKRACJA

„Čzas“ pisze:

„Nie wyłączając samych urzędników,

wszyscy w Polsce narzekają na biurokrację.

Na jej wzrost ilościowy, na sposób urzędo-

wania, na poziom fachowy i moralny. Wal-

ka z biurokracją należy do najpopularniej-

szych tak, że nawet najbardziej prorządo-

we organa, przynajmniej formalnie, zaciekle

z nią walczą. Mimo tej walki biurokracja

rośnie w liczbę i siłę, sposobu swego urzę-

dowania nie zmienia a poziom jej, jeśli się

poprawia to niewiele. Ta sprzeczność mię-

dzy naszą teorją a praktyką pochodzi, mo-

jem zdaniem, z powierzchownego ujęcia

kwestji roli biurokracji w naszem życiu.

Polska przedrozbiorowa nie posiadała
biurokracji — i to było jedną z przyczyn jej

słabości. Polska Odrodzona posiada biuro-
krację naogół za liczną i dość lichą — i to

też może stać się przyczyną jej słabości.

Jak we wszystkiem innem tak i w zbiuro-

kratyzowaniu należy zachować właściwą

miarę”,

Otóż to! We wszystkiem trzeba za-
chować właściwą miarę.

ŁÓDZKIE — ARCYŁÓDZKIE

Pod powyższym tytułem pisze w
„Expresie Porannym" p. Marjan He-
mar wiersz, zadedykowany Juljanowi
Tuwimowi, „Pierwszemu laureatowi
m. Łodzi”.

Podajemy go w całości;
1.

Falą, falą podchodzi

„Metoda“ mitropejska —

Rządy sprawuje w Lodzi

Endecka Rada Miejska.

Manchester biednych tkaczy,

Swojski Lodzermanchester

Dostał się, nie inaczej,

Pod endecki sekwester.
Smutnych praw życia świadom

I niczem się nie łudząc,

Rozumiałbym jednak — Radom,

Toruń raczej, cry Grudziądz,

Rozumiałbym, gdyby -w Lesznie,

W Poznaniu (naturalnie),

Lecz w Łodzi — jakoś pociesznie,

Jakoś paradoksalnie...

: 2

Miasto, w którem po nocy,

Jak czerw w starem drzewie, stuka
Wyrzutem dalekiej mocy

Stara drukarnia Ziuka —

W którem płonęli ludzie

Zawsze dla jednej z dwuch racji:
Jedni dla rewolucji,

Drudzy dla asekuracji —

I tu raptem: Lodz erwache!
I tutaj: Juda verrecke!

Znamy zdawna tę machę,

Sny o potędze kalekie!

Ach, goebbelsiny kochane,
Składane Taschengoeringi!

Żle skanalizowane
Bawełniane wikingi!

3.

Drżą Grohmany, Scheiblery,

Drżą Heymany, Ossery,

Drżą Poznańscy, (choć ci mniej)

Ale Konom najzimniej.

Biegną po Gdand-hotelu,
Dziesiąte po kisielu

Wypłukują pomyjki,

Że babunie aryjki.
Już czarna giełda kipi,
Już interes napięty,

Już sprzedają metryki
Kupują dokumenty.

Zbiegli się czarnym hutcem —
Raj! Życie! Kursów przelew!
Dwadzieścia siedem! Fufcejn!

Acht! Brief pięćdziesiąt! Elef!

„Na ultimo nordyk stryjek!” *
„Szukam dziadzia blondasa!“

„Mam sześć babuń aryjek!“
„Ojciec goj — dwieście kassa!!”

4.

Lud ze strachu siadł w kucki —
Dokąd gna tłum niebożąt?
Co znaczy ten amok łódzki,

Ten obłąkany samorząd?

Kraj z zachwytem, lub wilczo

Patrby na tę ferajnę —

I tylko dziwnie milczą

Czynniki miarodajne.

Z dziwnym uśmiechem chodzi

Komisarz wojewódzki... ;
(Takiej Rady dla Łodzi у

Chciał — podobno? — Pilsudski?) |

5.

Wie delekowidz-koneser,
Nie bawiąc się w sentyment:

„Je schlimer desto besser”
Uda się eksperyment.

Mrowiska kijem nie rozkop
Przykro? Śmiesznie? Nie szkodzi.

Trzeba wziąć pod mikroskop
Tę burzę w szklance Łodzi.

Stworzyć najlepsze warunki

Dla tej endokultury.
Przypomnieć — oto stosunki,
Gdy oni są chwilę u góry.

Troskliwie (do wakacji)

Dbać o tę łódzką grandę —

Dość trudno dzisiaj sanacji

O lepszą propagandę..

Trzeba przyznać, że w tym wierszu
żydowskiego wierszopisa dźwięczy
bardzo silna nuta rezyśnacii.

    

    
  

   
 



JUBILEUSZ
LUDWIKA SOLSKIEGO

60-LECIE PRACY SCENICZNEJ

 

Solski w czasie pracy reżyserskiej.

Prawdziwie królewski jubileusz zgo-
łowała Warszawa królowi aktorstwa

polskiego — Ludwikowi Solskiemu.
Sala Teatru Polskiego łniła się

po brzegi, Gdyby miejsc było dwa, trzy

razy więcej — jeszczeby ich z pew-
nością zabrakło dla wielbicieli Solskie-

go. Bo jakże to? Człowiek o tysiącu

twarzy scenicznych, symbol najwspa -
nialszego repertuaru teatru polskiego,

wystąpił w zupełnie nowej i przez sie-
bie stworzonej roli, najbardziej chyba
ze wszystkich wzruszającej, roli sześć
dziesięcioletniego Jubilata. Wszystko,
co w Solskim było imponujące i nie-
zwykłe, niknie wobec tej młodzieńczej,

smukłej postaci osiemdziesięcioletnie-
go człowieka, który, stojąc mię-
dzy młodymi, zawstydzić ich tylko
mógł swym zapałem, swą sprężystoś-
cią i energją, swą wspaniałą żywotnoś-
cią.

Miarą młodości Solskiego niech bę-
dzie to, iż na swój niezwykły jubileusz
wybrał jedną z ról najcięższych i dla
aktora najbardziej męczących — Ju-
dasza w pięknym dramacie Karola Hu-
berta Rostworowskiego.
"Gdy poraz pierwszy kurtyna poszła

w górę i na scenie ukazał się Solski-
Judasz w szarej, nędznej opończy —
publiczność powstała z miejsc i na po-
chyloną głowę posypały się z krzeseł.
lóż, bakonów i galeryj długo niemilk
nące oklaski. To widownia zagrała swą
rolę z uczuciem, ze łzami prawdziwego
wzruszenia w oczach,
Po skończonem przedstawienia nikt

nie ruszył się z miejsc. milczeniu
czekano na uroczystość jubileuszową.
Po podniesieniu kurtyny ukazała się

scena zasypana wprost kwiatami. Po

obydwu jej stronach ustawili się akto-

rzy, literaci, przedstawiciele władz i
wszyscy ci, którzy przyszli złożyć ży”
czenia Jubilatowi-
Gdy Solski, który tymczasem zdążył

się już rozcharakteryzować i przebrać,

PTP TETAYZZACOTHWASZOJANAOTOAATOREA

Zaburzenia żołądkowe | kiszkowe, podlega-
ją zanikowi przez stosowanie codziennie je-
dnej szklanki naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka - Józefa”. Pytajcie się lekarzy.
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WACŁAW FILOCHOWSKI

WIELORYBKA
OPOWIEŚĆ Z MIELIZN WIŚLANYCH

Nalał do kieliszków wina, nakapał

sobie z flakonu jakichś kropel, zmie-

szał to i wypił, krzywiąc się okrop-
nie. Potem podszedł do bibljoteki,

ciężką bryłą wznoszącej się aż po wy

soki, jak w kościele,sui. Skrzypiały

drzwi, trzaskały sprężyny skrytek.

— Zbliż się pan do mnie — rzekł,

odsuwając się nieco, żeby dać koło

siebie miejsce Gosterskiemu. — Tu,

w tej szufladzie, ma pan pióro i Tal-

mud, i okulary w drucianej oprawie...

I biuletyny Konwentu. Są to pamiątki
po czcigodnym Natanie.

Nad otwartą szufladą wyciągnął rę-

kę z nieopisaną miękkością gestu, jak-

by cieleśnie, naskórkiemwyczuwając

aurę zawartych w schówku przedmio-

tów.

— To był mądry żyd ten stary Na-
tan — rzekł z mocą przekonania. —
Prawdziwy książe diaspory.

W głosie jego drżała nuta wzrusze-

nia.
— Ateraz niech pan uważa...

Gdzieś, w jakiemś zagłębieniu szafy
targnął sprężyście za łańcuszek. Od-

skoczyło włeko, ukazując płytki, lecz

zjawił się we fraku na scenie — pu -
bliczność powstawszy z miejsc powi:
tała go znów burzą oklasków.

Pierwszy przemówił min. Jędrzeje-
wicz, poczem udekorował Solskiego
komandorją orderu Polonia Restituta.
W imieniu miasta przemawiał pre-

zydent EA: w imieniu TKKT.
wiceminister Korsak, w imieniu Krako-
wa — prof, Pochmarski, w imieniu
ZASP-u — prezes Śliwicki, w imieniu
Tow. literatów i dziennikarzy — F. A.
Ossendowski, w imieniu Związku auto-
rów dramatycznych — Wacław Gru -
biński, w imieniu Teatru Polskiego w
Poznaniu — Robert Boelke (ofiarując
Solskiemu honorowe dyrektorstwo tego
teatru), w imieniu teatrów wileńskich
— T. Łopalewski, w imieniu aktorów
— Karol Borowski (który przemówie-
nie swe zakończył wezwaniem: „Ko-
leżanki i koledzy: Ludwik Solski niech
żyje!”). Okrzyk ten podchwyciła pu-
bliczność i cała sala rozbrzmiała nim,
aż się mury trzęsły).
Wszystkich przemówień wysłuchał

Solski stojąc niemal na baczność —

wreszcie dał znak, że chce sam prze”
mówić. Uciszono się natychmiast.
Głosem drżącym ze wzruszenia za-

czął dziękować wszystkim za tyle do-

wodów uznania i miłości — a gdy mu

przerwano oklaskami, pohamował
wzruszenie uśmiechem i powiedział:
— Państwo mnie strasznie rozzu -

chwalili. Proszę nie igrać z człowie-

nie prowokować, bo gotów jestem za -

cząć od początku moją szeščdziesię-
cioletnią karjerę...

 
Fotograija Solskiego z roku 1901.

Po tych słowach, przyjętych nową
burzą oklasków przez stojącą licz -

ność — na scenie rozwiał się uroczysty

nastróji aktorzy rzucili się do Sol-

skiego, zaczynając go ściskać i cało -

wać.
Publiczność długo jeszcze stała przy

swych miejscach, nie mogąc się rozstać
z Solskim. (h. p.)

szeroki schówek, wypełniony pożół-
kłemi szpargałami.

Miękkie palce barona wynalazły
błękitną wstążeczkę i pociągnęły za
jej koniec. Wysunął się wtedy zeszyt
sinawych kartek, pokrytych żydow-
skiem pismem.

Baron wziął rękopis do rąk, posa-

dził gościa w fotelu i, zasiadłszy przy

stole, zaczął Seas Czytał wolno, za-

cinając się: widać było, że naprędce

tłumaczył teksty na język polski.

— Pan zna żargon? — spytał Go-
sterski, kiedy baron przerzucać jął

kartki, czegoś szukając.

— To nie żargon, to hebrajszczy-

zna.
Przewracał kartki, starając się u-

kryć zmieszanie.
— Kiedyś  studjowałem języki

wschodnie — dodał pośpiesznie.

Podniósł głowę i głęboko spojrzał
Gosterskiemu w oczy:

— Znam hebrajski nieźle nawet —

rzekł prosto, z uśmiechem. — Treść

tych apierów chciałem poznać sam,

rozumi. pan? No, bo komuż mógł-

bym... Nie wiedziałem przecież, co tu

jest. A teraz wiem. Wiem tylko ja.

za! „zy oko, uzbrojone w mo-

nokl, do siuych kartek, cierpliwie cze-

goś szukał.
—|ntryguje mię postać niejakiego

Szorc /ki, wie pan. To niezwvkły ja-

kiś wzrjat. Rozumie pan, warjat taki
ar. polski, awanturniczy może, en-
tuzjasta, birbant, grzesznik, po'. utnik.
rycerz... Zresztą niechętny żydom. 

kiem tego temperamentu, co ja, Proszę -

 

ZE ŚWIATA
KULTURY

O POLSCE ZAGRANICĄ

Polacy w uniwersytecie w Kurytybie. W

ostatnich latach na uniwersytet w Kuryty-

bie zapisuje się coraz więcej urodzonych

już w Brazylji synów kolonistów polskich.

Studenci Polacy wyróżniają się korzystnie

zdolnościami i pracowitością spośród słu-

chaczy innych narodowości, uczęszczają:

cych na wyższe uczelnie brazylijskie.

Obecnie mamy do zanotowania charak-

terystyczny fakt. Oto w roku bieżącym w

konkursowym egzaminie na wydział me-

dyczny pierwsze miejsce osiągnął siedem-
nastoletni Polak, Mirosław Barański, uro-

dzony w Kurytybie.

Odczyt o Mickiewicza w  Białogrodzie.
Liga polsko = jugosłowiańska zorganizo-

wała wieczór, w czasie którego wobec licz-

nie zgromadzonego audytorjum profesor u-
niw. białogrodzkiego dr. Milan Marković

wyśłosił odczyt p. t. „Adam Mickiewicz a
jugosłowiańska poezja narodowa”.

OCHRONA PRZYRODY.

Jak się ochrania przyrodę w Polsce?,
Prot. W. $га!ег podaje w „Kurjerze Po-
znańskim” ilość rezerwatów przyrodniczych
w Polsce: Wogóle mamy dotychczas, łącz-
nie z Parkami Narodowymi, 151 rezerwa-

tów, ma którą to liczbę składają się: 7

Parków Narodowych (Tatry, Pieniny, Babia

Góra, Czarnohora, Góry Świętokrzyskie,
Białowieża i Ludwikowo pod Poznaniem);

90 rezerwatów leśnych; 17 rezerwatów ste-

powych; 16 rezerwatów dla ochrony rzad-

kich gatunków zwierząt; 9 torfowisk z za-

bytkową florą; 8 rezerwatów skalnych i

podziemnych; 4 rezerwaty jeziorne.

Ogólna powierzchnia wszystkich 151 о-

bszarów chronionych wynosi zgórą 26.000

ha. Jeżeli chodzi o własność, to 100 jest

własnością państwa, 41 należy do osób

prywatnych, 8 jest własnością gmin lub

dóbt kościelnych, dwa zaś są własnością

społecznej Ligi Ochrony Przyrody.

Efekt piętnastoletniej pracy Państwowej

Rady Ochrony Przyrody uwydatni się na

tle powyższych danych najlepiej, śdy

stwierdzę; że w pierwszym roku istnienia

Rady było w Polsce tylko 29 rezerwatów

przyrodniczych e łącznej powierzchni 1,469

ha. W ciągu swej działalności wydała Ra-

da 86 tomów lub zeszytów wydawnictw,

nie licząc kwestjonarjuszy i ulotek, Z ra-

mienia tej Instytucji wygłoszono w tym

czasie 778 odczyłów publicznych i urządzo-

no 32 wystawy. Zainteresowanie prasy o-

chróną przyrody stale wzrasta; ogólnailość

 
| artykułów 1 notatek, zarejestrowana w

aktach Rady, wyniosła w ciągu 15-lecia

|| 5.969.

|  RADJO

Reportaż z Krakowa transmitowany na

Amerykę, Dyrekcja radja amerykańskiego

zwróciła się do Polskiego Radja z prośbą o

dokonanie z Krakowa w dniu 16 czerwca

transmisji specjalnego reportażu, poświęco-

nego przeszłości i zabytkom Krakowa, m.

in, hejnałowi marjackiemu, nabożeństwu w

kościele N. P, M., dzwonowi Zygmunta i t.

d. Reportaż ten będzie miał na celu zain-

teresowanie kół amerykańskich Krakowem.

Koszty reportażu i transmisji za pomocą ka-

bla podmorskiego, wynoszące około 35.000

zł. poniesie w całości radjo amerykańskie.

Opracowanie reportażu powierzone zostało

kierownikowi miejskiego biura propagandy

Krakowa dr. J. Dobrzyckiemu. Odpowiedni

wykład wygłosi prof. R. Dyboski.

Zniechęcony do rewolucji, do bractw

i klubów, poszedł za Bonaj artem.

Szukam materjałów LiisB

dotyczących tego człowieka. Działa
mi on na wyobraźnię...

Gosterski poruszył się.

— Wiem, wiem — pośpiesznie do-
dał Nataniecki, uprzejmie nachylając
się ku swemu gościowi. — Dałem kla-

syfikację niewłaściwą, którą pan za-

raz skoryguje. Szoreyko to natura kre-

sowa; choć kształcony na Zachodzie,
pozostał kresowcem, gatunkiem psy-

chicznyz,, któremu tak trudno osiągnąć

harmonję wewnętrzną. Zgodzi się pan

ednak z tem, że żydzi, naprzykład

arinonję tę osiągnęli: umieją połą

czyć swój myt z fenomenalną techniką
życiową, to jest z umiejętnością orga-

niżowania rzeczy doczesnych i to w

imię tego mitu wybraństwa, Taki był

właśnie Natan. Miał on poczucie nie-
rzemijalności swego narodu i narodu,

tóremu trzeba ułatwić trwanie aż po
dzień wyzwolenia. Gromadząc w

swych rękach bogactwa, jakżeż pomoc-

ne w zwalczaniu przeszkód wszelkiego

rodzaju i w zdobywaniu wpływów na
bieg zdarzeń, on kochający ojciec, wy

słał dwóch synów swoich i córkę w da

leki świat. na zawsze, iżby tam w mia
rę sił i możności budowali forty potęśi

żydowskiej.W europejskiem pojęciu to
była ofiara, takie rozstanie się ze swe-

mi dziećmi „ale w duszy Natana to się
pewnie odbyło inaczej, nie powiedział

bym że bezboleśnie, ale w każdym ra-

zie bez przeżywania tragedji. Natan.
wysyłając dzieci w świat, wykonywał

jakiś plan, jemu tylko znany bliżej. 

 
 

KONCERTY W FILHARMONJI
CHÓR KATEDRALNY Z POZNANIA. — BRUNO WALTER

I H. SZERYNG

W piątek ubiegły wystąpił w Filhar-

monji chór katedralny poznański, kiero-
wany przez prof. ks Gieburowskiego.

Chór ten słyszymy w Warszawie po raz

drugi. W ubiegłym sezonie, na terenie

niezbyt dużej sali Konserwatorjum,

brzmienie zespołu robiło chwilami wra-
żenie ostrości, zwłaszcza w rejestrach
górnych. W Filharmonji, z jej świetną

akustyką, ostrość owa zmalała do mini-

mum. Jednocześnie wszystkie niepospo-

lite walory chóru wystąpiły na jaw z

wielką jasnością i plastyką. Uderza nas

przedewszystkiem niezwykła, a trudna

do osiągnięcia, czystość intonacji i do-

skonałość wzajemnego ustosunkowania

siły głosów poszczególnych. Dalej impo-

nuje nam znakomite prowadzenie linji

partyj wokalnych, co w utworach o

skomplikowanej polifonji ma znaczenie

wybitnie duże. Podziwiamy następnie

precyzyjność w opracowaniu każdego

dzieła, co jest dowodem z jednej strony

staranności w wyćwiczeniu zespołu, oraz

niewątpliwie tratnego doboru sił śpiewa-

czych. ‚
Repertuar jaki dał nam ks. prof. Gie-

burowski, zaczerpnięty został z najpięk-

niejszej literatury wokalnej. Dzieła

dawnych mistrzów z Palestriną na czele

(„Stabat Mater“) oraz Brahms, są to

prawdziwe perły twórczości muzycznej i

tylko wdzięczni być możemy ks. prof.

Gieburowskiemu za wykonanie ich w

Warszawie.
Wraz z tem wypada nam wyrazić żal,

że stolica Polski nie zdobyła się dotąd

na zor$anizowanie zespołu. któryby u-

prawiał wzniosłą muzykę religijną na

miarę poważną. Śpiewy operowe, nie-

rzadko z efektami o charakterze teatral-

nym, są największą wciąż ozdobą nabo-

żeństw żałobnych. Niema w Warszawie

ani jednego chóru, któryby miał w swym

repertuarze choćby pewną ilość fra$-

mentów.np. z „Requiem'** Mozarta, by je

śpiewać przynajmniej na pogrzebach

muzyków zasłużonych, zamiast Faure'a i

in, Niema zespołu, którego ambicje się-

gałyby, ponad kolędy i przygodnie pisane

kompozycje, ku arcydziełom muzyki reli-

gijnej, których nie brakuje przecież wli-

teraturze, A czas doprawdy pomyśleć o

tem na serjo. Choćby pod wpływem wy-
stępu chóru poznańskiego.
W programie piątkowego koncertu u-

mieszczono (w I cz.) szereg instrumen-

talnych utworów mistrzów dawnych. Wy-

konała je orkiestra pod sprawną batutą

4 Bierdiajewa. Najbardziej interesują-

cym z tych utworów był koncert F. Les-

sla, kompozytora polskiego, żyjącego na

przełomie w. XVIII i XIX, ucznia Józefa

Haydna. Napisany na fortepian z towa-

rzyszeniem orkiestry, koncert ów jest

cennym niewątpliwie żabytkiem, świad-

czącym dobrze o stanie naszej kultury

muzycznej w tamtych czasach. Faktura

dzieła, ujęcie partji solowej, mówię o e-

poce ówczesnej, zdradzają wpływy mi-

stržėw wiedeńskich (ale nie Beethove-

na|), trochę przypominają manierę Hum-

mla. W tematyce znać istnienie talentu

twórczego miary średniej; nuta polska

znalazła swój wyraz w finale koncertu,

gdzie zręcznie wyzyskał Lessel rytmy

mazurka.
Partję fortepianową w koncerciewyko-

Coś w rodzaju uzasadnienia tej decy-

zji znalazłem w jego pamiętniku,

Zaszeleściły kartki, i baron czytał:

— „Nie na to żyjemy, żeby tylko

żyć, żyjemy po to, żeby zawszeistnieć,

Bóg karząc nas wygnaniem, pozostawił

nam jednak, jako oręż, wielki rozum.

Gdzie jest trzech żydów, tam dwóch

może się rozejść po świecie, bo jeden

nawet wystarczy na to, żeby tam gdzie

jest dobrze spełniać wolę swego Pana”

Nataniecki zamyślił się, a potem z
zachwytem szepnął: e

—To był taki żyd, ten Natan, pro-
szę pana.

Zamyślił się.
Kiedy się ocknął, rzekł:

— Ale o czem to myśmy mówili

przedtem? Aha, prawda, o Szoreyce i o

jego przyjaciołach. Może to się źle
stało, że ich zostawił? On by może nad
nimv zapanował. Jeśli oni byli tacy, ja-

cy byli, to chyba przez jakieś potworne
osamotnienie. Nie czuli nad swemi du-
szami tyranii, idei. Polak bez takiej
władzy nad sobą jest postacią niezwy

kle smutną; nęka go poczucie osamot :

nienia, nawet wówczas, jeśli jest on w
gromadzie. Polak źle znosi osamotnie

nie — dusza jego, jeśli jej nie dać ide

na c. dzień, niesłychanie łatwo ulega
skrzywieniom.  Nieboszczka matka
moja, rdzenna Polka. uboga szlachcia
neczka — jakżeż ona była osamotniona
w domu swego męża! Jakiż smutnv
musiał być jej los, skoro tylko bawiła
się, bawiła nieustannie, z chorobliwa
jakąś żarliwością, z pasją. Aż umarła
po jakimś balu, na zapalenie płuc. U-

 
 

nał z perfekcją p. Zb. Drzewiecki. Przy-
jęty serdecznie przez słuchaczów, dorzu-
cił parę fragmentów J. $. Bacha.

Wieczorowi sobotniemu nadano w
Filharmonji charakter sensacji. Z faktu,
iż koncertem tym miał dyrygować Bruno
Walter, zrobiono wydarzenie ponad mia-
rę nietylko zwykłą, lecz największą. A
przecież Warszawa gościła nieraz kapel-
mistrzów o sławie tak wielkiej, jak daw-

niej Nikisch, Weingartner, R. Strauss; A-

bendroth ostatnio, Wysunięcie Br. Wal-
tera na miejsce szczególne podyktowane
było niewątpliwie tem — przynajmniej

częściowo, — że jest to t. zw. „ofiara”

hitleryzmu. Mieszanie tych rzeczy do

sztuki wprowadza ton niepożądany i suk-
cesy artystyczne stawia siłą faktu pod
znakiem zapytania, niewiadomo powiem,

ile w owacjach jest szczerego zachwytu, a

ile demonstrowania uczuć innego zgoła

gatunku.

W Walterze widzimy kapelmistrza o
olbrzymiej technice, wirtuoza pierwszej
klasy, panującego nad orkiestrą niepo-
dzielnie. Ponadto Bruno Walter jest dla
nas mistrzem niezrównanym w cyzelowa-
niu szczegółów, zwłaszcza tych, które r.a-
dają się do subtelnej, prawdziwie jubi-
lerskiej roboty, Gdy wszakże myślimy o
wielkiej linji, o szerokim oddechu w
konstruowaniu koncepcji odtwórczej w
takiej „Eroice”, zwłaszcza w Marszu ża-
łobnym, a nawet w Finale, to tutaj za-
chwyt nasz załamuje się nieco, nie wi-
dzimy bowiem inieczujemy owej wielkoś-
ci ducha, która przyczynia się do tego, że
Beethoven jest prawdziwie wielkim, nl-
brzymim Beethovenem. Tego jednegow
B. Walterze nie znajdujemy, — poza
tem stwierdzamy cudowną wprost robotę
w Scherzo symionji (niewiarogodnie
piękna), w całej niemal uwerturze „Leo-
nora Nr. 3* i w partji orkiestrowej kon-
certu skrzypcowego. Niema słów: wiefki
to majster p. Br. Walter,

Solista wieczoru, bezsprzecznie utalen-

towany skrzypek, p. H. Szeryng, we
wspaniałych ramach koncertu, któremu
nadawał ton Br. Walter, siłą rzeczy z:1a-
lał. Podołać wykonaniu koncertu Beetho-
vena w pełnym sensie artystycznym ma-
ło kto może, nawet ze skrzypków naj-
sławniejszych. P. Szeryng podjął się te-
$o zadania zbyt wcześnie, a przy Walte-
rze wyglądał jak dzieciak, biorący wę
nie do swoich rzeczy. Ponieważ w obec-

ności takiego mistrza, jak Walter, nie do
pomyślenia są najdrobniejsze uchybienia,

przeto kilka niedociągnięć p. Szerynga
zaraz na początku, a potem strojenie

skrzypiec w momencie, gdy trzeba było

grać kadencję, szczególnie przykre czyni-
ły wrażenie. Chłopiec niewątpliwie ma

przyszłość przed sobą, ale łatwo ją po-
psuć przez niewłaściwe ocenianie możki-
wości aktualnych.

an
P. RYTEL
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mierając, bezgłośnie płakała, uśmiech-
nięta jednak, piękna. Czemu się uśmie-

chała? Czy to była radość śmierci? A
może śnił się jej bal, już ostatni, prze-

żywany w przedśmiertnem majacze-

niu? Ale skąd łzy w takim razie? Wie
pan, tak coś mi się zdaje, że ta piękna

dama, bawiąc się zawzięcie, w duszy

płakała z osamotnienia. Pamiętam, by-

łem wtedy małym jeszcze chłopcem,

kiedy mi te powiedziała słowa: „Klim,
ty mi to wybacz, że mało się tobą zaj:

muję, że cię chowam zagranicą Boję

się, widzisz, że nie byłabym dobrą dla

ciebie matką... A nie chciałbym takie-

8 ci zostawiać po sobiewspomnienia''.

rażniły ją pewnie, zrażały do mnie

moje odstające uszy W rok potem u-
marła — byłem wtedy w szkołach, w

Anglji Niebawem i ojciec też odszedł.

Owdowiawszy, chciał podobno wrócić

do wiary swoich przodków, ale mnie

się jakoby wstydził, bał się mnie
krzywdzić, mnie. katolika od urodze -

mia. Dostał melancholii Mówią. że się

otruł. A ja zostałem. I jeszcze żyję,
niewiadomo poco. naco..-

Baron nalał sobie wina do szklanki i

wypił je jednym haustem.

— Tamci polscy towarzysze Natana
— zaczął znów po dłuższej chwili mil-
czenia — nie mieli w instynktach idei
Wstyd im było tego że są tacy.. A
przecież chcieli coś po sobie zostawić,
p" trwalszy ślad. jakiś mit bohater-

Ski.

Nalał do szklanek wina — wypili o-
baj.

(<. dn.)



ANTYKATOLICKIE WYSTĄPIENIE SANACJI

Wychodzi w naszem mieście ty-
śodnik „Gromada. Jest to coś wię-
cej, niż organ miejscowej sanacji,
dyž jest to poprostu organ władz.
ygodnik ten pozostaje w ścisłym

związku z  miejscowem  starost-
wem.  Dostarczany jest wszystkim
sołtysom, zarządom gminnym i. t. p.
Ukazują się w nim artykuły urzędo-
wych działaczy „Strzelca“, obwiesz-
czenia komorników, komunikaty
różnych instytucyj urzędowych i. t. @.

I otóż w numerze „imieninowym“
tego pisma (a więc przeznaczonym
do największeśo rozpowszechnienia)
ukazał się artykuł p. t. „Chłopu pod
uwagę', który tu przytaczamy w ca-
łości:

Jest u nas w powiecie akcja, która się

nazywa „katolicką”, ale która właściwie
jest akcją zaciemniania, akcją tendencyjne-

go konserwatyzmu i wstecznictwa. Gdyby
wyżej wzmiankowana akcja, nie wychodzi-

ła poza obręb swych propagatorów, rzecz

byłaby dla chłopów obojętna, niechby pa-
nowie hrabiowie, szlachta no i poniektórzy
księża łudzili się tem, że żyją conajmniej
200 lat temu, w okresie największych przy-

wilejów księżo-pańskich i ciemnoty chło-

pa, który wówczas czcił .ich narówni pra-
wie z Bogiem. Że jednak owa „akcja”* swo-

jem ostrzem, ze zrozumiałych zresztą przy-

czyn zwraca się przedewszystkiem do wsi

i chłopa, pragnę tutaj przedstawić pewien
fragment, doskonale obrazujący przesłanki,

dla jakich „akcja katolicka” w staro-szla-

checkiem towarzystwie na wieś idzie.
W jednej wsi naszego powiatu ksiądz

proboszcz z ambony ogłosił zebranie

mężczyzn katolickich w domu ludowym.

Wiadomo, że u nas przecie wszyscy katoli-

«cy jako że to w młodych latach ochrzczeni,

według obrządku rzymsko - katolickiego,
do kościoła chodzą, do spowiedzi też, a i o

przykazaniach Bożych, jak tam mogą i u-
mieją pamiętają, więc też rada w radę zwa-
lili się prawie wszyscy na owe „katolickie”
zebranie. Na porządku dziennym był refe-
rat, dyskusja i zapisy członków.

Referat, który wygłosił jakiś prołesor
(pono przedmajowy major W. P. z Warsza-
wy) i dyskusja udała się, ale zapisów to już

nie było, bo chłopi w dyskusji tak rzeczo-
wo i tak ze znajomością całą „akcję” zo-
brazowali, że zebranie zostało przerwane w

sposób burzliwy i chłopi zakończyli je śpie-
waniem „O cześć wam Panowie Magnaci” i
rozeszli się manifestacyjnie, W jakiś czas
później ogłoszono w tejże parafji znowu
zebranie kobiet katolickich, ale już nie w

domu ludowym, a na bardziej bezpiecznym
gruncie, to jest w plebanii. Na zebranie o-
wo przyjechała pani hrabina Zamoyska, o-

koliczne panie dziedziczki i około 50 ko-
biet wiejskich. Najwięcej czasu poświęco-
no dyskusji nad owem zebraniem męż-

czyzn, nad którem dewotki i panie obszar-

niczki krokodyle łzy roniły, Między innemi
bardzo charakterystyczne zdanie wygłosiła
jedna pani dziedziczka p. G. Chodziło bo-
wiem oto, że stwierdzano okropnie"zły stan
z tego powodu, że mężowie katoliccy tak

szykanują ową „akcję katolicką”, zastana-

wiano się na tem, jak temu zaradzić; pa-  

(Od własnego korespondenta)

ni dziedziczka tak doradziła; „Na żadne
zebrania po nocach nie pozwalać się złazić,

książek i gazet głupich nie czytać, bo z te-
go tylko są świństwa, tylko jak mają kawa-

łek ziemi, to robić w nim i chałupy pil-
nować"!...
Tak więc... niech chłopu nie będzie wol-

no czytać, chodzić na zebrania jeno orać, a

sprawą organizacji życia społecznego, go-

spodarczego i politycznego wsi zajmą się

jego opiekunowie...

Czy tylko ty, bracie chłopie, znasz swoją
historję? Czy wiesz, że prawie 1.000 lat by-

łeś rządzony przez kler i szlachtę?... i zara-
białeś się w pańszczyźnie, dawałeś panu
swoją córkę na rozpustę, boś musiał... mil-

czałeś, gdy na pierwszą noc po ślubie pa-

chołkowie brali ci żonę do pana, milczeć
musiałeś, gdy batog krwawił ci grzbiet, je-

żeli z karczmy biskupiej nie wypiłeś tyle
„okowity”, ile ci przykazano., Jeśli nie
znasz, to pytaj swych dziadków i czytaj

książki...

A wtedy odpowiesz im tak,
chłopski poeta:

„Kto chłop, kto wyrósł na łonie natury.
Kto moc i zdrowie chłopskie odziedziczył,
Temu nie wolno karleć w snach ponurych

I ziemskie krzyże wśród zwątpienia liczyć,

Lecz być Iweml z piersi ziemi ssać potęgę
I znowu tworzyć dla potomnych księgę..."

Jako komentarz do tego, godnego
bolszewickiej prasy kezbożniczej ar-

jak nasz .

Kutno w kwietniu

tykułu, dodać należy, iż owa awan-
tura na zebraniu akcji katolickiej by-
ła starannie zorganizowana przez
miejscową sanację, przyczem wyko-
nawcami był „Strzelec' i miejscowe
męty. Akcja katolicka w powiecie
kutnowskim jest ruchem niemal czy-
sto chłopskim, miejscowi ziemianie—
poza wyjątkami—naogół się od niej
odsuwają. Również i większość miej-
scowych księży — to synowie chłop-
Scy.
'Chłopi w powiecie kutnowskim u-

ważają cały ten artykuł za obelśę
pod adresem stanu chłopskiego i za
sponiewieranie pamięci ich przod-
ków
Gdy dziekan kutnowski udał się

do starosty z prośbą o danie przez
„Gromadę“ odpowiedniej satysfakcji
katolickiemu społeczeństwu, starosta
udzielił odpowiedzi wymijającej, m.
in. oświadczył, że „w Polsce obowią-
zuje wolność prasy”.

Ksiądz dziekan nadesłał do re-
dakcii „Gromady“ odpowiedź na za-
cytowany wyżej artykuł. Listu tego
komitet redakcyjny uchwalił nie dru-
kować.

Incydent kutnowski jest dobrą ilu-
stracją stosunku sanacji do kościoła
katolickieśo. :

Miejscowy 
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Znamienny dowód niewiary w sta-
łość waluty polskiej złożył na posie-
dzeniu rady miejskiej w dniu 10-go
b. m. magistrat m. Lublina, Ujawniło
się to z okazji wniosku o zrzeczeniu
się przez gminę miejską spadku, za-
pisanego jej w 1913 roku przez ś. p.
Piotra Furmanowicza. Obywatel ten
zapisał gminie 40,000 rubli w złocie
z tem, by odsetki od tej sumy, złożo-
nej Tow. Kred, Ziemskiemu w Lubli-
nie, przeznaczone były na utrzyma-
nie trzech grobów, jeśo własnego o-
raz trzech innych osób, oraz na pie-
lęgnację zadrzewienia miasta, zieleń-
ców, ogrodów miejskich i. t d. Zna-
czny ten zapis uległ z biegiem czasu
dewaluacji, tak że z całego zapisu
pozostało w tej chwili w gotówce o-
koło 9,000 zł., dających rocznie oko-
ło 500 zł. procentów. Ponieważ inne
sumy z zapisu pochodzące zawieru-
szyły się gdzieś na hipotekach i u-
płynnienie ich połączone byłoby z
dużemi kosztami i ponieważ innych
sum przez testatora ofiarowanych
miastu jakoby wogóle odnaleźć nie
było można magistrat miasta posta-
nowił zrezyśnować z teśo zapisu,
wychodząc z założenia, iż skórka nie 

 

Z CAŁEGO KRAJU
CHORZÓW

Wielki wiec przeciwniemiecki, — Jak
już donosiliśmy, odbył się w Chorzowie
na Śląsku wielki wiec, zorganizowany
przez Stronnictwo Narodowe i Chrześci-
pańską Demokrację. Wiec wywołał olb-
rzymie zainteresowanie i zgromadził
przeszło 3.000 uczestników. Przewodni -
czył znany działacz narodowy p. Leon
Malinowski. Pierwszy referat jednogo-
dzinny wygłosił poseł dr. Władysław
Tempka wiceprezes stronnictwa
Chrześcijańskiej - Demokracji, poczem
przemówił poseł dr. Tadeusz Bielecki. W
rezolucjach wyrażono zaufanie Stronni-
ctwu Narodowemu i śląskiej Chrześcijań-

skiej Demokracji za nieustępliwe stano -

wisko wobec Niemców i żydów. Wiec
wypadł imponująco, dzięki wzorowej or-
ganizacji i porządkowi, utrzymywanemu

przez Młodych Stronnictwa Narodowego.

Napisy antyżydowskie, — W nocy na

niedzielę ukazały się napisy antyżydow -

skie na sklepach kupców żydowskich w

Chorzowie. Wzywano do niekupowania u

kupców żydowskich i bojkotowania ich.

DĄBROWA GÓRN.
„Włoski strajk* rady gminnej, — Niela-

da kłopoty ma wójt ze Sławkowa w Za-
głębiu Dąbrowskiem. Posprzeczał się

niedawno z członkami rady gminnej, co
miało fatalne następstwa. W radzie na-
stąpił rozłam. Część jej członków sta-

nęła po stronie wójta, ale większość wy-

IL NIET АЧНОа ГОНРАВЕС° й

Unarodowienie handlu w Łowiczu

Unarodowienie handlu w Łowiczu, a

przez to nadanie miastu polskiego cha-

rakteru, powinno nas tem więcej obcho-
dzić, że Łowicz to miasto bardzo stare,
niejednym węzłem z dziejami naszemi
złączone, a leżące w okolicy, zamieszka-

łej przez lud zamożniejszy i kulturalniej-

szy, niż w wielu innych stronach kraju.
Łowicz ma razem z wojskiem około 20

tysięcy mieszkańców, w czem żydzi sta-
nowią prawie 24 proc. Wykorzystali oni
skwapliwie dogodne dla handlu położe-
nie miejsca, przy dwu linjach kolejowych
i stali się panami przeważnej ilości skle-
pów.
Np. oni mają dwanaście sklepów bła-

watnych, my tylko — pięć. To samo jest

z bielizną, z obuwiem, z nawozami. Przy-

tłczająco większa jest ilość sklepów

galanteryjnych żydowskich niż polskich,

wyraża się w stosunku 4 do 25.

Nawet trzy cukiernie należą do żydów,

a tylko jedna do nas, mimo, że najskłon-

niejsi jesteśmy do uprawiania handlu

spożywczego.

A ileż jest rzeczy, których w Łowiczu

zupełnie u chrześcijan dostać nie można.

Nadaremnie szukaliśmy w nim Polaka,

sprzedającego gotowe ubrania męskie i

damskie. Czy to będą wykwintne garni-

tury, czy proste sukmany chłopskie, to

zawsze będą znajdowały się wyłącznie w

żydowskich magazynach. To samo jest

z paltami. a także niestety z kapelusza-

mi Niema nawet ani jednej modystki-

Polki.
Dobry ki* wiec damski miałby zapew-

nione powodzenie w Łowiczu. gdyż któ-

ra z pań nie może jechać po palto do

Warszawy, musi dawać je do roboty ży-

dowi.
Pasy i biusthaltery szyją tylko izraelit-

ki, więc znów z konieczności musimy je

popierać:

 

Zegarmistrz - Polak byłby niezmiernie
pożądany. Był wprawdzie jeden, ale już

zamknął pracownię. Tak, że obecnie re-
paruje i sprzedaje zegarki pięciu żydów,
między którymi a klijentelą dochodzi do

częstych nieporozumień. Wobec zupełne-

go braku konkurencji czują się izraelici

tu panami sytuacji, Dobry, uczciwy а-

chowiec powinien osiedlić się w Łowiczu

jak najprędzej i rozpocząć tę konku-

rencję.

Z radością dowiemy się, że jest w

Łowiczu polska jatka z mięsem wołowem

i aż cztery polskie owocarnie, zjawiska

niezmiernie rzadkie na prowincji. Ale

niestety, niema ani jednego chrześcijań-

skiego straganu z rybami. Dużo osób ku-

puje je, więc żydzi zarabiają na tem do-

brze. Są wprawdzie dwaj polscy ryba-

cy. dostarczają oni jednak towaru izrae-

"litom. Czemu sami nie zajmują się sprze-

dażą — niewiadomo.
Właścicielami młyna i tartaku są rów-

nież żydzi,
Świat rzemieślniczy, składający się w

przeważnej ilości z Polaków, ma jednak
pewne braki, Nie posiada np. ani kape-
luszników - chrześcijan, ani powroźni-

ków, ani jubilerów, ani garbarzy.

Nad wszyst'iemi powyżej wymienio-
nemi brakami należy zastanowić się po-

ważnie i od myśli przejść szybko. do

czynu.
W Łowiczu niejeden sklep mcże mieć

większe powodzenie, riż w innem. mieś-

cie, gdyż zjeżdżają do niego liczni wy-

cieczkowicze, w celu poznania jego za-

bytków, przybywają nawet cudzoziemcy,
dla zobaczenia ludu księżackiego.

Dla siebie więc i dla obcych starajmy

się o stworzenie w Łowiczu handlu pol-

skiego, za czem pójdzie niezawodnie kul-

turalne podniesienie miasta, i

powiedziała się przeciwko dostojnikowi
gminnemu.
Po tych wypadkach nastąpił ciąg dal-

szy zgoła osobliwy. Opozycja ogłosiła
strajk włoski, — a wójt zawziął się, że
nie ustąpi Obecnie sprawy tak się ma-
ją, że na zebranie gminne przybywa kom-
plet radnych, lecz większość nie bierze
udziału w obradach. Siedzą i milczą. Gdy
wójt zarządza głosowanie, opozycjoniści
nie biorą w niem udziału, Wskutek ta-
kiego postępowania, ani jedna uchwała
nie może dojść do skutku.
Zrozpaczony wójt zwracał się już ze

skargą do starostwa, ale niewiele zdzia-
łał, Starosta, rozejrzawszy się w przepi-
sach, doszedł do wniosku, że postępowa-
nie radnych jest legalne. Przychodzą na
zebramia, a do wzięcia udziału w dysku-
sji i w głosowaniu nikt ich nie może

zmusić,

KATOWICE
„Młodoniemcy* opanowują  Volk-

sbund, — W ub. tygodniu odbyły się w
Katowicach, Chorzowie i Mysłowicach
walne zebrania obwodowe organizacyj
„Vołksbundu”. Na wszystkich tych ze-
braniach doszło do burzliwych scen w
związku z gwałtownemi wystąpieniami
„Młodoniemców' przeciwko  Ulitzowi.
Organizacja „Młodoniemców”eprzefor-
sowała swoich kandydatów do zarządu
„Volksbundu“,

KIELCE
Ošwiata pozaszkolna. — Wydzial 0-

šwiaty pozaszkolnej Polskiej Macierzy
] Szkolnej, na czele którego stoi ks. Stani-
sław Machowski, obchodził 10-lecie swo-
jej działalności. Stworzony dla potrzeb
regjonalnych jednej tylko gminy, w szyb-

| kiem tempie obejmuje powiat kielecki i
kolejno przerzuca się na inne powiaty,
zmierzając do objęcia siecią organizacyj-
ną całego województwa.

W r. 1932 urządzono 732 odczyty, z

których korzystało 40.277 słuchaczy zaś

w roku 1933 urządzono 725 odczytów, z
których korzystało 2.181 słuchaczy. Je-

*żeli dodamy, że za pierwsze półrocze b. r.
urządzono 401 odczytów, z których ko-
rzystało 26.926 słuchaczy, to musimy
przyznać, że jakkolwiek ilościowo liczba

| odczytów się zmniejsza, to jednak frek-

wencja na nich zwiększa się, Ogółem za

9 i pół lat istnienia urządzono 8.120 od -

czytów, z których korzystało 616.214 słu-

chaczy. Sieć organizacyjna zmniejszyła

się wskutek uszczuplenia ilości mechani-

ków objazdowych. Obecnie obejmuje 640

punktów w powiatach: kieleckim, piń -

czowskim, będzińskim, miechowskim, za-

wierciańskim i częstochowskim (w pow.

radomskim czasowo praca zawieszona).

KRAKÓW *

700-lecie kościoła św. Florjana. — Dn

4 maja br. obchodzi kościół św. Florja-

na w Krakowie swe 750-lecie. Powstanie

kościoła w r. 1185 związane jest ze spro-

wadzeniem do Krakowa relikwij św.

Florjana, użyczonych przez papieża Lu-

cjana III królowi polskiemu Kazimierzo-

wi II, zwanemu Sprawiedliwym.
Kanonikiem kolegiaty św. Florjana

był m. in. św. Jan Kanty.

Kościół ulegał kilku dotkliwym poża-

rom w ciągu dziejów. M. in. w r 1655
spalili go Szwedzi. W czasie walk kon:
federatów barskich w r. 1766 Moskale
urządzili sobie koło kościoła św. Flo-
rjana bazę operacyjną do strzelaniny na

Kraków. 

ŁOMŻA
Ksiądz ukarany za kazanie! — Sąd o-

kręgowy w Łomży rozpatrywał sprawę
ks. prałata Piotra Krysiaka z Wasosza,

pow. szczuczyńskiego — oskarżonego о
znieważenie komisji wyborczej do rady
gromadzkiej w Wasoszu, oraz „rozpow*
szechnianie fałszywyci. wiadomości, mo-
gących wywołać niepokój publiczny” t. j.
przestępstwa przewidziane w art, 127 i
170 k. k, W sądzie grodzkim w Szczuczy-
nie ks. prałat Krysiak został uznany win-
nym zarzucanych mu czynów i skazany z
„obu art. łącznie na 2 mies. aresztu i 300
zł, grzywny z zawieszeniem wykonania
kary na 3 lata. Sąd okręgowy w Łomży,
w osobie s,'d, Kontarskiego, po świetnej
mowie obrończej mec. K. Borowskiego z
Warszawy, skazał ks. Krysiaka na 100 zł.
śrzywny z zamianą na 5dni aresztu z
art. 127, natomiast z art. 170 oskarżone-
go uniewinnił. Oskarżał pprok. Szretter.
Należy zaznaczyć, że ks. Krysiaka po-
ciągnięto do odpowiedzialności za dwa
Kazania wygłoszone w kościele parafjal -
nym w Wasoszu w listopadzie 1933 roku.
Qbrońca skazanego zapowiedział! kasację
do sądu najwyższego.

ŁUCK
Zniesienie „rogatkowego” na Woly-

niu. — Zarządzeniem województwa znie-
sione zostały na całym obszarze Woły-
nia opłaty rogatkowe i od postojów
furmanek, pobierane przez miasta i osa-
dy. Opłaty za wstęp na targowiska zosta-
ły zmniejszone. С

Zarządzenie to ma na cćlu ulżenie lud-
ności wiejskiej i zmniejszenie obciążają-
cych ją świadczeń.

PŁOCK
Nędza wśród chłopów. — O katastro-

falnym braku gotówki na wsi świadczy
zarządzenie władz miejskich w Płocku,
które wpadły na pomysł zbierania fan-
tów od włościan, udających się do mia“
sta i nie mających pieniędzy na uiszcze-

nie opłat rogatkowych.
Przy przejeździe rogatki fantowane są

baty, derki, kożuchyi t. p. i chłop w dro-
dze powrotnej, gdy zbędzie towar i u-
zbiera nieco gotówki, wykupuje zasta-
wione rzeczy.

PRZEMYŚL

Miasto bez budżetu. — Od 1 bm obo-
wiązuje nowy okres budżetowy, a tym-
czasem budżet miejski m. Przemyśla nie
przeszedł dotąd nawet przez komisję,
ani też prezydent nie uważał.za stosow-
ne uprosić radę o uchwalenie mu prowi*
zorycznego budżetu na okres przejścio-
wy. Jest to sprzeczne z ustawą i świad-
czy o lekceważeniu rady przez prezy-
„denta miasta Chrzanowskiego.

Warto zaznaczyć, że jeśli idzie o wła-
sne interesy to p. Chrzanowski jest za-
pobiegliwy, gdyż ostatnio uzyskał od
magistratu uchwałę w sprawie podwyżki
poborów prezydenta o 300 zł. miesięcz-
nie.

SASÓW pod Złoczowem
Policjant w roli „cenzora”, — Miasto

Sasów pod Złoczowem wsławiło się nie
dawno wystąpieniem swego burmistrza p
Stepana, który na zorganizowanym ob
chodzie „konstytucyjnym” wygłosił na
stępujące przemówienie: „Sejm uchwalił
nową instytucję, chociaż nie znamy jesz
cze paragrałów tej instytucji, wiemy że
jest dotra. Niech żyje nowa instytucja |
wszystkie narody!”. „Kurjer Lwowski”

| który opisał ten popis p. Stepana, uległ
 

"rającę pewne

 

WALUTOWE WĄTPLIWOŚCI
MAGISTRATU W LUBLINIE

(Od własnego korespondenta)

Lublin, w kwietniu.

będzie tu warta wyprawki, bo suma
500 zł. z odsetek w tej chwili uchwyt-
nych, nie starczy na wypełnienie wa-
runków, przez testatora zastrzeżo-
nych. Magistrat wystąpił więc do
rady miejskiej z wnioskiem o powzię-
cie uchwały, zrzekającej się zapisu.

W uzasadnieniu wniosku magistrat
zaznaczył, iż trudności mogą po-
wstać dla śminy — „z uwagi na mo-
žliwe zmienne wahania wartości zło-
teśo...' — Zwrot ten wywołał wsród
dziennikarzy sensację i posłużył rad-
nemu z Klubu Narodowego adw. Ret-
tinśerowi do zaznaczenia w imieniu
klubu, że takie postawienie sprawy
jest zupełnie nie na miejscu. Jest
znamienne. że mówca klubu sanacyj-
nego r. Miketta domagał się przyję-
cia wniosku, stojąc na stanowisku,
zajętem przez magistrat. Dopiero na-
skutek perswazyj r. Rettingera oraz
jednego z radnych żydów, którzy
zwrócili uwagę na niedostateczne u-
zasadnienie wniosku i liczne jego
techniczne usterki, klub B. B. zgodził
się na przekazanie wniosku komisji
dla ustalenia istotnego stanu rzeczy.
z zapisem ś. „p. Furmanowicza, Radny
adw. Reitinśer podkreślił w swem
doskonałem i hucznie przez galerję
oklaskiwanem przemówieniu, że nie-
właściwe jest postępowanie, zawie-

cechy lekceważenia
szlachetności i najlepszej woli ofiaro-
dawców, zaznaczających w hojnych
zapisach swe przywiązanie do mia-
sta.

Znamienne stanowisko magistratu
lubelskiego i sanacyjno-žydowskiej
większości wobec waluty polskiej,
odmawiające jej stałości w chwili,
gdy, gdy ministrowie rządu p. p. Koz-
łowskiego i Sławka wymownie pod-
kreślają tę stałość i przekonują do
niej opinię, wreszcie w chwili sub-
skrybowania pożyczki inwestycyjnej,
wywołało rzeczywiście duże wraże-
nie, Podkreślić należy, że ławnicy
narodowi w magistracie domagali się
usunięcia z wniosku zwrotu, kwestjo-
nującego stałość złotego polskiego,
jednakże bez skutku. Sprawą tą zaj-
mie się niewątpliwie ministerstwo
skarbu, wypraszając sobie na przysz-
łość tego rodzaju wypady przeciw
złotemu

p. b.

Tylko MŁODKOWSKI, Plac
rzech 18, przyTi

„kał swym wyborze może ci za-
pewnić wybór EW

р

w Sasowie oryginalnej konliskacie. Mia-
nowicie w roli „cenzora”* wystąpił tam
posterunkowy Dudzik,  „konfiskując”
sprzedawcy dwa egzemplarze „Kurjera”.
Po kilku godzinach sprzedawca, zgłosił
się do komisarjatu, prosząc o zwrot za-
branych gazet. Wówczas onże posterun-
kowy Dudzik oświadczył, że „strzelcom
nie wolno czytać „Kurjera Lwowskiego",
bo to jest endecka gazeta“,

O występie p. Stepana wie już cała
Poiska (pisaliśmy o tem w numerze dn. 6
b. m.), i nic na to nie poradzi posterun-
kowy Dudzik.

WEJHEROWO
Stały teatr ziemi Kaszubskiej, — Sta-

raniem działaczy społecznych powiatu
morskiego oraz kół, towarzystw i organi-
zacyj kaszubskich powstaje stały Ludo-
wy Teatr Ziemi Kaszubskiej, przy finan-
sowem poparciu samorządu miejskiego i
powiatowego. Teatrowi temu inicjatoro-
wie nakreślili ujawnienie kultury ka-
szubskiej całej Polsce, jak również nie-
sienie żywego słowa polskiego do
wszystkich zapadłych wiosek Kaszub.
Siedzibą teatru jest Wejherowo Wido-
wiska odbywać się będą bezpłatnie. Za-
daniem teatru będzie również organizo-
wanie na wybrzeżu i wogóle w całym.
powiecie morskim kółek teatralnych i
kursów instruktorskich dla amatorów.

WRZEŚNIA

Rezolucje narodowców. — W szeregu
miejscowości powiatu  wrzesińskiego,
mianowicie we Wrześni, Miłosławiu,
Strzałkowie, Biechowie,  Borzykowie,
Szemborowie, Węgierkach, Skarbosze-
wie, Kornatach. Marzeninie i t. d. od-
były się zebrania Stronnictwa Narodo-
wego łącznie z Wydziałami Młodych, na
których jednomyślnie zapadały rezolucje,

| domagające się stosowania w polityce
wobec Niemiec wskazań obozu narodo-
wego.
Na wszystkich zebraniach przemawiali

prelegenci z niedawno odbytego we
Wrześni kursu prelegentów Str. Narodo-
wego.



   

Artykuły
świąteczne

pierwszorzędnej jakości —
ceny uczciwe, bardzo przystępne —

Oszczędne Panie Domu winny
nabywać w sklepach

MIEJSKICH
ZAKŁADÓW SPOŻYWCZYCH
Adresy sklepów podaje tel. Nr. 235-70

POLECAMY

SZYNKI, BALERONY, WĘDLINY
doskonałe

- Miejskich Zakładów Mięsnych

MASŁO LUKSUSOWE, świeże i so-
lone. znakomite MLEKO I ŚMIE-

TANKI „Agrilu“

MĄKA na wypiek świąteczny oraz
TOWARY KOLONJALNE

581
AGT I UI PETASLTINTA

„Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

W šrodę dn. 17 kwietnia rb. o godz. 7
m. 30 wiecz. odbędzie się zebranie koła
Powązki 1 przy ul. Dzikiej 29. Przema-

wiać będzie delegat Zarządu.

Wyrok w procesie
o „Warrant”

Przewlekły proces o podpalenie wiel-
kiego składu towarowego firmy „War-
rant" rozpatrywany był w ciągu ostat-
nich kilku dni po raz drugi przez Sąd A-
pelacyjny, po skasowaniu poprzedniego
wyroku uniewinniającego i wwyniku

parodniowej rozprawy zakończony wczo-

raj zatwierdzeniem wyroku Sądu Okrę-

gowego, skazującego oskarżonych na ka-
ry więzienia. Jak wiadomo, w sprawie
chodzi o blisko pół miljonową premię

asekuracyjną, którą otrzymaliby współ-

właściciele, gdyby okazało się, że pożar

powstał wskutek przypadku.
Proces toczy się już około ośmiu lat.

Aresztowanie złodzieja
maszyn |

W/ ostatnich czasach zwiększyła się

liczba kradzieży maszyn do pisania i
maszyn do liczenia. Władze policyjno-

śledcze, tropiąc złoczyńców aresztowały

Jana Bieńkowskiego, który przybył nie-

dawno z Gdyni. Badany przyznał się do

kilku kradzieży, między innymi zeznał,

iż maszynę syst. „Remington”, wartości

600 zł. skradzioną z zakładu drukarskie-

go Franciszka Orzechowskiego, (Krak.

Przedm. 38), sprzedał za 180 zł. właści-

cielowi pewnego zakładu naprawy ma-

szyn, przy ul. Marszałkowskiej. Policja

odebrała pochodzącą z kradzieży maszy-

nę i zwróciła Orzechowskiemu. Bień-

kowskiego osadzono w więzieniu.

Errata

W/ numerze niedzielnym w treści

wspomnienia pośmiertnego o ś. p. Stani-

sławie Lipińskim wkradła się przykra

* pomyłka. Centralne instytucje finansowe

znały Zmarłego, jako surowego ale nie-

rwykle sumiennego lustratora, a nie bu-

chaltera, jak mylnie, wskutek przeocze-

nia wydrukowano.

WREZEOAPROPEWKIZTZEZASTOYO TEZYDACYSPANETEOWYA

Rozwój Towarzy-
stwa Ubezpieczeń

„Przyszłość*
Jak się dowiadujemy, Towarzy-

stwo Ubezpieczeń „Przyszłość”' na-

było nieruchomość w Warszawie przy

ulicy Marszałkowskiej 113 (Zielna 8)

od Albrechta ks. Radziwiłła za sumę

około 1% miliona złotych.  

„DUSZA FRANCJI
W SLUZBIE KATOLICYZMU“

ODCZYT O. BRILLETA

Odczyt pod tym tytułem wygłosił w

sobotę w szczelnie wypełnionej sali
Tow. Higjenicznego, O. Gaston Brillet,
generalny przełożony zakonu Oratorja-
nów. Zebranie zagaiła hr. Wł. Zamoyska,
prezeska Związku Pań Akcji Katolic-
kiej diecezji warszawskiej, witając ser-
decznemi słowy miłego gościa, poczem
dr. K. M. Morawski w treściwem prze-
mówieniu przypomniał o sympatji, jaką
w ciągu wieków Francja katolicka za-
wsze do Polski żywiła.

Następnie prelegent barwnie a przej-
rzyście przedstawił nam w szerokich
zarysach dzieje chrześcijaństwa we
Francji. Mamy prawo przypuszczać, że
św. Paweł w swych podróżach apostol
skich zawadził o Marsylję. W każdym
razie już pod koniec II w. biskupem w
Lugdunie jest św. Ireneusz, uczeń św.
Polikarpa, który znów był uczniem
ś-go Jana Ewangelisty. Taką to nie-
przerwaną nicią snuje się tradycja chrze
ścijańska we Francji od czasów Chry-
stusowych aż po dzień dzisiejszy. Roz-
wojowi chrześcijaństwa towarzyszy roz-
wój cywilizacji i Francuzi służą mu pra-
cą swych rąk i umysłów, oddając i życie
w potrzebie. Karczują lasy, osuszają ba.
$na, wznoszą przepiękne kościoły, za-
kładają szkoły i uniwersytety, przodują-
ce całemu światu. Któż nie słyszał o sła-
wnych  opactwach Benedyktynów w
Cluny i Cystersów w Citeaux? A gdy
rozleśnie się zew papieży, oni pierwsi i
najliczniejsi pójdą walczyć o odzyskanie
Grobu Świętego od niewiernych! Trud-
noby wyliczyć imiona wszystkich świę-
tych, których światu dała Francja, ale  

jakże charakterystyczni dla jej ducha są
jej patroni; Św. Ludwik, szlachetny król
i bohater wojen krzyżowych, oraz Joan
na d' Arc, dziewica, rycerz i święta w
jednej osobie! Wspomnijmy też wielkie
postacie myślicieli katolickich: Bossueta
i Pascala. Wiek upadku moralnego, wiek
XVIII, odpokutowała Francja katolicka
strasznemi prześladowaniami podczas
rewolucji. Ale oto z wiekiem XIX przy-

chodzi odrodzenie życia katolickiego we
wszystkich dziedzinach, a obecnie je-
steśmy świadkami jego rozkwitu. Mimo
rozdziału od Państwa, Kościół katolicki
we Francji coraz rozwija i pogłębia swo-
ją działalność. Nie zaniedbując apostol-
stwa wśród ludu, kościół czyni coraz
większe postępy wśród słer dotychczas
obojętnych lub nawet wrogo do religji
się odnoszących. Szczególnie młodzież
kształcąca się coraz żywiej garnie się do
katolicyzmu. Uniwersytety, politechnika,
armja, niemal w jednej trzeciej składają
się z praktykujących katolików. Nawet

słynna „Ecole Normade Supėrieure“
(seminarjum dla nauczycieli szkół śred-
nich), będąca dotychczas ostoją „wolnej

myśli”, ma wśród swoich wychowańców
znaczny procent katolików śmiało ma-
nifestujących swe przekonanai religijne
można więc być dobrej myśli co do
zdrowia duchowego Francji.

Odczyt, wypowiedziany z zapałem. a
zarazem z tą wytworną prostotą, której
tajemnicę posiedli Francuzi, jeszcze raz
utwierdził nas w przekonaniu, że Pol-
ska pod każdym względem może bardzo
a bardzo wiele zyskać na zachowywaniu
ścisłej łączności zFrancją katolicką.

 

Jubileusz Solskiego w teatrze Polskim

Konferencja w sprawie
kolejek dojazdowych

Pod przewodnictwem dyrektora depar-
tamentu ministerstwa komunikacji, p.
Gronowskiego, odbył się szereś konie-
rencyj z udziałem przedstawicieli miasta
i kolejek dojazdowych w sprawie usunię-
cia kolejki Grójeckiej z ul. Puławskiej.
W ciągu bież. tygodnia jest spodziewane
zwołanie konferencji pod przewodnic-
twem wiceministra Piaseckiego, w celu
definitywnego zawarcia ugody.

Miasto ze swej strony domaga się cof-
nięcia stacji Grójeckiej z placu Unji
Lubelskiej i torów kolejki tej na krańce
ul. Puławskiej do zbiegu z ul. Odyńca.

Jeżeli porozumienie zostanie osiąśnię-
te, przeniesienie dworca i torów na krań-
ce ul. Puławskiej będzie musiało być wy-
konane w terminie do 1 sierpnia r. b.
Miasto będzie mogło w tym wypadku
jeszcze w tym sezonie przeprowadzić za-

mierzoną regulację ul. Puławskiej.

Osiągnięcie porozumień pomiędzy za-

rządem miasta a kolejkami automatycznie

wpłynie na złagodzenie sporu w sprawie
kolejek dojazdowych. (Om)

Ćwiczenia tegorocznych
rezerwistów

Dowiadujemy się, że w najbliższych
dniach ukaże się rozporządzenie w spra-
wie tegorocznych ćwiczeń wojskowych,
4 i 6-tygodniowych szeregowych rezerwy.
M. in. mają być powołane do ćwiczeń
roczniki 1899, 1904 i 1911. (Om)

Zajęte druki komunistyczne

Komisarjat rządu zajął ostatnio szereg
druków o charakterze komunistycznym,
przysłanych z Rosji sowieckiej. Skonfi-
skowano mianowicie książkę pod tytu-
łem „W krymskich stepach”, monografję
„Marks żyje”, sprawozdanie „Postano-
wienia zjazdu partji komunistycznej”,
książkę p. n. „Żolibow”, wydawnictwo
„Bibljoteka na usługach socjalistycznej
budowy”, książkę p. n. „Ford” i książkę
„W raptownem tempie".

Część drukowana była w języku ży-
dowskim, część zaś w języku rosyjskim.
Kolportaż tych druków został wzbronio-

ny. (Om)
Jabłka staniały

Na rynku owocowym nastąpiła w o-
statnich dniach znaczna zniżka cen ja-
błek spowodowana dużym dowozem. Do
Warszawy nadeszło 10 wagonów jabłek
kanadyjskich i amerykańskich sprowa
dzonych przez Gdynię które sprzedawa-
ne są w detalu po 1.80 — 2 zł. za kg. Po-
zatem w związku z świętemi Wielkiejno-
cy sprowadzono większe ilości jabłek
krymskich i rumuńskich. (i) 
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„Ofiary swastyki* przed sądem
NIENAWIŚĆ ŻYDÓW DO HILTLERA ŹRÓDŁEM ZYSKÓW

Wczoraj rozpoczął się w sądzie okrę-

gowym proces o nadużycia, związane z

wydawnictwem antyhitlerowskiem w

Polsce „Ofiary swastyki”.

Jak pisaliśmy już przed paru dniami,

inicjatorzy wydawnictwa: znany na bru-

ku warszawskim „baron'* Marjan Kelles-

Krauz oraz egzotyczny ex-major, pocho-

dzący z Kaukazu Ter - Gazarow posta-

nowili wyzyskać duże napięcie nienawi-

ści żydów i ich zwolenników do Hitlera,

wydając książkę, w której miały być

zgromadzone materjały, dotyczące mar-

tyrologji ofiar hitleryzmu. Zwerbowa-

no duży zastęp akwizytorów i roz-

poczęto akcję akwizycyjną na wielką

 

OSTATNIE DNI PRZED ŚWIĘTA”1I MIJAJĄ! PAMIĘTAJMY O BEZRO-

BOTNYCH NARODOWCACH!

CC

KURATOR DZENDZELŁ I PRAWO

COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU KUPCÓW PRZEM.

MIĘSNEGO

Głośna była na jesieni roku ubiegłego

sprawa zawieszenia Związku kupców

chrześcijan przemysłu mięsnego w War-

szawie i aresztowania wszystkichniemal

członków władz związku pod zarzutem

„nadużyć”. Sanacyjno * brukowa prasa

rozpisywała się wówczas obszernie o

tych „nadużyciach”, rozdmuchując wy

padek do rozmiarów sensacyjnej afery

kryminalnej.
:

Aresztowani zostali wszyscy nieba

wem zwolnieni. Upłynęło pół roku i ni-

czego nowego o popełnionych przez nich

nadużyciach nie wiemy. A przecież pół

roku powinno chyba wystarczyć dla

przeprowadzenia dochodzenia prokura-

łorskiego i śledztwa i postawienia win:

nych przed sądem.

Narazie mamy do zanotowania jedynie

fakt powzięcia przez Komisarjat rządu
 

decyzji o cofnięciu zawieszenia dzialal-

ności Związku kupców przemysłu mię-

snego, ktory w ten sposób zdawało by

się odzyskał prawo do egzystencji i za-

rządzania swemi sprawami.

Zdawałoby się, bo w rzeczywistości

ustanowiony przez władze kurator b. se:

kretarz Witosa, ostatnio jeden z przy

wódców rozłamowej sanacyjnej grupki

ludowców Dzendzel, pomimo wyraźne-

go brzmienia decyzji Komisarjatu rządu

nie chce oddać agend związku. Komisar-

jat rządu swoje, a p. Dzendzel swoje.

Podoba mu się jeszcze sprawować kura-

telę nad Związkiem i będzie ją sprawo-

wał.

Osobliwa ta sytuacja wymaga, naszem

zdaniem, że strony zainteresowanych

władz energicznych zarządzeń.  

skalę. Już pierwsze dni potwierdziły
trafność kalkulacji. Akcja akwizytorów
powiodła się w pełni. Niestety „dzieło”
opracowane i wydane przez „barona*
Kelles - Krauza różniło się tak dalece od
opisu książki, zawartego w prospektach
że sprawą zainteresował się prokura
tor. W dodatku wyszło na jaw, że akwi-
zytorzy posługiwali się bezprawnie auto-
rytetem jednej z organizacyj inwalidz-
kich, głosząc m. in., że uzyskane z wy-
dawnictwa pieniądze pójdą na cele inwa-
lidzkie. Wobec takiego obrotu rzeczy
książka wkrótce została skonfiskowarńa
przez komisarjat rządu, a wydawcy po*
stawieni w stan oskarżenia. Obaj nie
przyznali się do winy.
W wyniku wczorajszej rozprawy oka-

zało się jednak, że zarzuty przeciwko
oskarżonym albo nie są słuszne, albo nie

nadają się do rozpatrywania w drodze
karnej albo wreszcie są zarzutami, które

znajdują pełne potwierdzenie w zacho-
waniu się akwizytorów, nie mogą jednak

obciążać wydawców. Wobec tego sąd

wydał wyrok w stosunku do obu oskar-
žonych uniewinniający.

|  Opieczętowanie ksiąg
w Zrzesz. cechu rzeźników

Z polecenia komisarjatu rządu, prze-
prowadzana jest obecnie lustracja w
„Zrzeszonym cechu rzeźników'” przy ul.
Zamenhofa. Lustracja ta ma na celu
stwierdzenie, czy działalność cechu, jego
książkowość i kasowość znajdują się w
należyty mporządku. Narazie księgi są o-
pieczętowane.
Gdyby okazało się, że cech i jego wła-

dze nie stały na należytym poziomie,
władze wówczas wyciągną odpowiednie
wnioski, (Om)
  

Zapomogi dla żydów

Jak donosi prasa żydowska cen-
trala bezprocentowych kas pożycz-
kowych podzieliła ostatnio pomiędzy
bezprocentowe kasy „Gmiles Chaso-
dim' 370 tys. zł. Najciekawsze w in-
formacjach żydowskich dzienników
jest to, że na sumę tę złożyły się mię-
dzy innemi: 162 tys. zł. od Banku
Gospodarstwa Krajowego, 95 tys. zł.
subsudjuńm państwowe i 70 tys. zł. od
min. opieki społecznej.

Fuks na torze i w sądzie
SZAJKA AFERZYSTÓW FAŁSZOWAŁA WYNIKI BIEGÓW

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie

rozpatrywał głośną przed rokiem spra:

wę o dopping koni na warszawskim to-

rze wyścigowym. Wykryto wówczas

zorganizowaną szajkę, do której należa:

ło kilka osób, z pośród personelu stajen

wyścigowych oraz właściciel stajni Ra

kower i „dziennikarz” Ukraińczyk. trud-

niący się zastrzykiwaniem koniom środ

ków podniecających i wyzyskujący póź

niej te machinacje przy grze w totaliza-

tora Sztucznie podniecone konie naj

niespodziewaniej przychodziły pierwsze

budząc powszechne zdumienie. W ten

sposób wzięły nagrody zupełnie

słabe konie „Koncert” i „La Sausće"

Zbyt częstemi i niespodziewanemi „łuk

ika lida a,

sami“ na torze zainteresowaly się wla-
dze Tow. Zachęty do hodowli koni w
Polsce i wówczas cała atera wyszła na
jaw, budząc zrozumiałe oburzenie wśród
bywalców wyścigowych, zwłaszcza tych
którzy wskutek nieszczęśliwej gry w to
talizatora potracili nieraz znaczne su

my. W pierwszej instancji sąd skazał Ra
kowera na 1 rok więzienia. Ukraińczy
ka zaś na 9 mies. więzienia, innych 0-

skarżonych na kary mniejsze.
W wyniku wczorajszej rozprawy sąd

zatwierdził wymiar kary w stosunku do
Rakowera, natomiast uchylił karę wy-

mierzoną przez sąd pierwszej instancji

Ukraińczykowi i innym oskarżonym. 

Kalendarzyk
Dziś — Lamberta
Jutro — Rudolfa, Aniceta, Roberta

Wschód słońca 4.51, zachód 6.33

Wschód księżyca 4.16 pp, zachód 3.25 r,

PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce dn. 15 bm. 0 go-
dzinie 14-ejs W Polsce utrzymywała się
pogoda o zachmurzeniu zmiennem z
przelotnemi opadami w Wileńskiem i w
górach, a z większemi rozpogodzeniami
w środkowych dzielnicach i na Pomorzu.
Q godzinie 14-ej temperatura była dość
jednolita i wynosiła: 6 st. w Wilnie i
Gdyni, 7 w Kaliszu, 8 w Poznaniu i Cie-
szynie, 9 w Łodzi, Krakowie, Kielcach t
Katowicach, 10 w. Warszawie, Toruniu i
Radomiu, 11 w Lublinie, Pińsku i Prze-
myślu, a 14 w Łucku. W górach o tej po-
rze termometr wskazywał: 2 st. w Ża-
kobanem, 4 na Hali Gąsienicowej.

Przewidywany przebieg pogody do
wieczora dnia 16 kwietnia rb.: Podhale,
Tatry i Małopolska wschodnia: za-
chmurzenie zmienne z  przelotnemi
gdzieniegdzie opadami. Temperatura ber
zmian. Umiarkowane wiatry z kierun-
ków wschodnich. Pozostałe dzielnice:
dość pogodnie. Po nocnych przymroz-
kach dniem większe ocieplenie. Słabe
wiatry miejscowe.

Egzekucje podczas świąt

W związku ze świętami žydowskiemi

mają być wstrzymane na okres paru dni
wszelkie egzekucje podatkowe i t. p. W
okresie Wielkiego Tygodnia dokonywane

że odroczenie terminu

(Om)
zachodzi obawa,
egzekucji narazi skarb na straty.

Ruch tramwajowy w święta

W/ Wielką Sobotę ruch tramwajów f
autobusów w Warszawie będzie powoli
zamierać około godz. 19-ej, Wozy zaczną
zajeżdżać do remiz, począwszy od godz.

H17-ej.
W nocy z soboty na niedzielę ruch

tramwajów nocnych będzie całkowicie za-
wieszony, również w pierwszy dzień świąt
do godz. 1-ej po poł. tramwaje i autobu-
sy będą nieczynne. Od godz. 1-ej po poł.
tramwaje i autobusy będą uruchomione,

t. j. wcześniej o 2 godziny, aniżeli daw-
niej.
Ruch nocny z niedzieli na poniedziałek

będzie znacznie wzmocniony.
Od poniedziałku ruch na wszystkich li-

njach tramwajów i autobusów odbywać

się będzie normalnie. (Om)

Teoretyczny zarobek
robotnika

, lnspektor pracy pierwszego obwodu о-
kreślił na rok 1935 dla Warszawy normę

zarobku niewykwalifikowanego robotn*ka
na 125 zł. miesięcznie. Norma ta stanowi

najniższą podstawę wymiaru przy obli-

czaniu rent wypadkowych z zakładu u-
bezpieczeń od wypadków. (Om)

© Ż ogrodu botanicznego

W Ogrodzie Botanicznym wiosna w ca
łej pełn. -Już przekwitło: wilcze łyko,
przebiśnieg; w pełnym rozkwicie są:szaf-

rany, cebulice (Soila), przyłaszczki i
inqe wczesne wiosenne rośliny.
Ogród jest otwarty od dn. 14-go kwiet-

nia. Wejście płatne jak co roku, po 20
$r. od osoby, Wszelkie wycieczki zbioro-
we, nie mniejsze niż 10 osób, będą opła-
cać w bieżącym roku po 5 gr. od osoby.

Grypa stopniowo mija

Jak wykazują dane Ubezpieczalni Spo-
łecznej, tegoroczna epidemja grypy stop-
n'owo wygasa. Jeszcze do niedawna, wy-
syłano dziennie na miasto lekarzy do
1.000 chorych na grypę. Były okresy, że
liczba chorych dochodziła do 3.000 dzien-
nie. Ostatnie dni przyniosły znaczne od-
prężenie, mianowicie „ilość chorych nie
przekracza 100 dziennie. Zamiast grypy
połączonej z wysoką temperaturą, jak
stwierdzają apteki, rozwinęła się chryp-
ka i zwykłe zakatarzenie. Jest to objaw
normalny w okresie wiosennym. (Om)

Dzisiejsze pogrzeby

NA POWĄZKI

Starkman Bronisława, l. 60, — godz. 10,

Szpit. św. Ducha. Dembowski Feliks, I. 21
godz. 10, Cmentarz Wolski. Łopieńska Zdzi-
sława, 1. 51, godz. 10.30, kośc. św. Aleksan-

dra. Kowalewska Jadwiga, 1. 62, emerytka,
godz. 10.30, kośc. św. Florjana Colonna -
Walewska Zofja, L 71, godz. 11, kośc. św.
Aleksandra. Pik Jan (Janusz), |. 50, aktor,
godz. 10, kośc. powązkowski Sobolewska
Zofja „godz. 1, przeniesienie z katakumb do
grobu rodzinnego w kwaterze 86.

NA BRÓDNO

Bukowska Ludwika, 1. 75, godz. 1, ul. Sta-

lowa 49. Czarnecka Leokadja, l. 36, godz.

10, wieś Las. Rajnert Franciszka, |. 64, godz.

10. szpit. Dz. Jezus. Rumiński Bronisław,

1 52, członek Stow. b. Więźniów Polit., g.
| 10, kośc. na Bródnie.

 

są egzekucje tylko w tym wypadku,o ile-
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Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Stopniowy wzrost zachmurzenia aż do
deszczów z iekką skłonnością do burz, po-
cząwszy od zachodu kraju.

Ciepło.
Najpierw umiarkowane wiatry z połu-

dnio-wschodu i południa, potem dość. silne
i porywiste wiatry z poiudnio-zachodu i
zachodu.

DYŻURY API.
Dziś w mocv dyżurują uastępujące

apteki:
Augustowskiege — ul. Mickiew cza

Nr. 10 (ielei, 9-968), Jurkowskiej. . łtomec-
kiego — ul. Wilenska Nr, 8, Koauwiczi —

Nr. 2 (telet, 16-31), Frumkina ui. ixie-
mie ka Nr. 23 (teiei. 3-29), neosikow, kie-
go — ul. Kalwaryjska Nr, Ji, Wysochie-
40 — ul. Wielka 3 (tel, 11-79), oraz wszyst-
kię na przedm.eściach, piocz ompiszek. |

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
Rezurekcja u 0, O. Jezuitów,

J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Romuald
Jałbrzykowski odprawi Rezurekcję w ko-
ściele 0.0. Jezuitów pod wezwaniem św.
Kazimierza w sobotę o g. 4.30 wieczorem,

SPRAWY MILJSKIL,
— Dalsza regulacja«brzegów . Wilji.

Magistrat,zaraz,po świętach zamierza wzno-
wić przerwane roboty przy regulacji brze-
śów Wilji na Antokolu. Na robotach tych
znajdzie zatrudnienie od 12U do 150 bez-
robotnych.

POCZTA 1 TELEGRAF.,
— Poczta w czasie świąt, W okresie

świąt Wielkanocnych urzędy i agencje po-
cztowe będą czynne;

W dniu 20 kwietnia bz. do godziny 17.
W dniu 21 kwietnia br. zewnętrzna siużba
pocztowa dla publiczaości oraz służba do-

   Przeciw

SPRAWY AKADEMICKIE, PIEGOM
— Czarna Kawa Akademickich Kół

Wilnian w Warszawie i Lwowie odbędzie
się dn..22 b. m. o godz. 22 w salonach Izbv
Przemysłowo - Handlowej.

Zaproszenia i bilety nabywać można
dn. 17, 18 i 19 b. m. od godz, .18 — 20 w
cukierniach Czerwonego  Sztrala i Rudnic-
kiego (Mickiewicza 1).

NADESŁANE.
— Ubezpieczalnia Społeczna w

Wilnie niniejszem podaje do wiado-
mości, że lekarz domowy. XVI rejo-
nu, Dr. Bikus'Borowska od.dn. 17.IV.
b. r. będzie przyjmowała chorych
ubezpieczonych w nowym lokalu
przy ul. Zarzecze 16 m. 17 (I-sze
plętro, w podwórku). di

  !

 

Pociągi lokalne w czasie świąt. |
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań- dzący do Wilna o godz. 7,21. nie bę-

stwowych w Wilnie w celach infor: dzie w biegu w dniach 21 i 22 kwie-
macyjnych powiadamia, że w czasie tnia, 3) Pociąg Nr. 321 Wilno —
świąt Wiellkanocnych będą odwoła"|Lida, odchodzący z. Wilna o godz.
ne następujące pociągi. lokalno-pasa"| 15,35, nie będzie w biegu w dniach
żerskie: 1) Pociąg Nr. 753 Wilno —|20 ; 21 kwielnia. 4) Pociąg Nr. 322
Dukszty, odchodzący z Wilna ol Lida — Wilno, przychodzący do Wil-
godz. 15.45, nie będzie w biegu w|na o godz. 7.25, nie będzie w biegu
dniach 20 i 21 kwietnia. 2) Pociąg|w dniach 21 i 22 kwietnia.
Nr. 754 Dukszty,— Wilno, przycho*

Sprawa komunikacji autobusowej ręczeń przesyłek pocztowych ustają w zu-
peiności.
Wyjątek w służbie doręczeń w tym dniu

stanowią paczki „żywnościowe, pośpieszne
przesyłki zwykłe i polecone bez pobrania.
W dniu 22 kwietnia br. (poniedziałek) urzę-
dy i agencje pełnią służbę zewuętrzną od
godz. 9 do ii. W. dniu tym odbędzie się
również jednorazowe doręczanie przesyłek
pocztowych. Godziny urzędowe. w telegra-
tie i telefonie w czasię świąt pozostają bez
zmiany, В

SKRAWY ADMINISTRACYJNE
— Kary za żebraninę i radjopajęczar-

stwo- Starosta grodzki w trybie adminisira-
cyjnym skazał na pięć dni, bezwzględnego
aresztu żebraczkę twę Duryłową, bez sta-
łego miejsca zamieszkania, za natręiną że-
braninę i opilstwo.

Równocześnie wczoraj odbylo się w
Starostwie Grodzkiem około. 20 rozpraw
karnych za posiadanie nieiegalne radjood-..
biorników.  Wymierzone zosiajy dotkiiwe
kary grzywien z zamianą na areszt, н

Zakaz strzelania w czasie świąt.
Starosta. grodzki przypomina, że zakazane
jest strzelanie w czasie świąt Wielkanoc-
nych, a to na skutek rozporządzenia po-|
rządkowego pana wojęwody wilenskiegc z
3-go marca 1933 roku. i
—Zakazanie widowisk w Wiełkim Ty=*

įodniu. Starosta grodzki przy i że w
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką
Sobotę wszelkie widowiska są zakazane.
OEB WWA CYTATY TA

RAMAIA ZELKKTRYZOWAŁA WILNO. |

 

podobnie dziś lub jutro.

załatwiona
minu, "będzie
przedłużona na rok. Miasto otrzy-
muje w kwietniu i maju po 7.500 zł,,
w czerwcu i lipcu po 10.000 zł., a za

pozostałe miesiące po 5.000 zł W
roku następnym opłata Tommaku

znaczenie przełomowe. Przedstawi- wynosić będzie tylko 2.500 zł. mie-|
ciele „Tommaku' zgłosili stę do Ma- sięcznie. :
gistratu i oświadczyli gotowość. pod - @
pisania umowy, co nastąpiprawdo- T-ABAAKENTRZEDODARTWATRZTONY

: 26 ię stopnio-Umowa zawarta ja do лк, КАУЕЭЕСОoc sę
1936 roku z tem zastrzeżeniem, że 0 | Zapobiegajcie ich powstawaniu, stosując
ile nie nastąpi wymówienie umowy zioła CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego.
na trzy miesiące przed upływem ter:

KONIAKI WI

ona automatycznieW numerze wczorajszym „Dzien
nika Wileńskiego" informowaliśmy,
że sprawa umowy między Miastem,

o Tow. Kom. Autobusowej stanęła
na martwym punkcie. Otóż dzień
wczorajszy miał pod tym względem

 

   

FORTUNA FRONTEM
KU PRZEMYSŁOWI.

Zagłębie Borysławskie należy do naj-
bardziej uprzywilejowanych-dzielnic kraju,
bogactwa naturalne stanowią podstawę do-
brobytu mieszkańcow tej dzielnicy, a i For*
tuna nie zapomina o miej, gdyż w każdej,
niemal klasie Loterji Państwowej darzy ją|
gdużemi wygranemi. W jednej tylko czwar-|
tej klasie poprzedniej loterji w zagłębiu|
naitowem dzielono się dwiema wygranemi
po 50.000 zł, które padły na n-ry 124656 ;
176554, a przedtem jeszcze w Til.ej klasie
30-ej loterji. drohobyczanie wygrali 300,000|
zł. na nr. 56439. |

I 13 b. m, jako w ostatnim dniu cią-
śnienia Ill-ej klasy, 100.000 zł. padło na
ur, 168759, sprzedany za pośrednictwem
urzędu -pocztowego w Drohobyczu trzem
pracownikom firm naftowych, pp. P. D,
S. N. 1 J, b. Czwartą ćwiartkę nabyło gro-
no funkójonarjuszow poczty dworcowej.

Jako ciekawy szczegół podkreślić na:
leży, iż na nr. 168159 w poprzedniej klasie
padia wygrana ŚU zi. Nietylko nie prze-
szkodziio to wygraniu następnie stu tysię-
cy zfotych, ale uiatwiio graczom zadanie
o tyle, ze dalsza gra nic juz ich nie koszto-
waia. W tym takcie przejawiiy się jaskra-
wo dodatnie strony wygranych  50-cio-
ziotowych.

 

OFIARY.
złożone w Administracji „Dz. Wił*
Profesorostwo.. Komarniccy. zł. 10 na ы ‚

śiwęcone dla bezrobotnych do dyspozycji
Narodowej Organizacji Kobiet i zł, 5 na
T-wo „Caritas” w Wilnie, *

Z. J. zł. 4 gr. 50 dla b. nauczycielk:
Szilling. ‚

Hipolit Nowicki zamiast wieńca na
grób ś. p. Józefa Pythona złożył zł. 3 na
Przedszkole im. Zofji Kościałkowskiej:

C. F. ku uczczeniu. nieodżałowanego. 3
ś. p. Witolda Augustowskiego zł, 5 na her: .
baciarnię dla inteligencji. A

Asz. zł, 3 na święcone dla głodnych.
Grono osób zł. 5 na święcone dla głod-

nych.
1 Stefan Antuszewicz zł, 5 na święcone

dla głodnych.

Źresztą tym razem wogóle Fortuna
zwróciia się „iroulem do przemysłu , Dru-
gie iuv.uuU z4, padio bow.ein na los nr.
04451, zakupiony przez piacownika jednej z J. M. ku uczczeniu nieodżałowanego ś..
urm manulakturowych w Lodzy p. M, Neu* p, Witolda Augustowskiego na  święcone :
mana, Oraż giono jego najblizszych przyja“ dla najbiedniejszej dziatwy zl. 5. xd
ciof; trzecia zaś stutysięczna wygrana= fk й

padia ua mr. 154504 mieszkancom znanej | E
osady  labryczuej, „Ustrowca  Nieieckiego-

 

Są to pp. K. 9. iryzjer, KF. L. księgowy,
r. J. robotnik 1 li. K., drobny kupiec,

1ódź otrzymała nadto 50,000 zi, które
padiy na mr. 1/5252, Drugą wygraną SV.UUU,
2i. podzielą się wiaścicieie losu mr. 99463,|
zamueszkali w Krakowie. |

w ten sposób zakończona została lll-a|
klasa 32-ej ioterj. W dniu 6 maja rozpocz- |
nie się ciągnienie klasy 1V-ej, poczem wkro-'
czymy w ioierję 55-ą, której plan, jak wia-/
domo, przewiduje wielką niespodziankę, dia

śraczy, w postaci bezpiatnego dodatkoweśgc .
ciągnienia. gwiazdkowego.

     
MICKIEWICZA 4.

Jajkarnwnimim |
Święconki. nP. 3

# Fm ©. ARTENENYA X

Arė zwyrod ica. — Przykre przebudzenie ze snu, Jan SZA
sztowanie y ala > | Szabłowski (Sosnowa 12) «zasnął 16 b. m. A

Wczoraj zatrzymany został 70-letni, ocie- w jednym z gabinetów «piwiarni Malinow”. !
mniały Józeł Weszgon (Uobroczynny 10) | skiej przy ul. Kolejowej 7, a gdy się obu-
pod zarzutem: zniewolenia 4-letniej 5. Lidzi, stwierdził brak 450 zł, Jako podej-
Uślonowa 1UJ.= |, A 2 | глапе o tę kradzież zatrzymano 2 kobiety, :

„ Lairzymanie ociemnialego nastąpio na-, Skradzionej gotówki narazie mie odnale- К
skutek zameldowania matki: oliary, sIwier-, ziono, $ YA
Gzi ona, że zrana, wychodząc do pracy, Per| WYPADKI.
zostawiia dziewczynkę pod opieką ocie-| — Zderzenie się autobusu z dorożką.
mniaiego, 2 gdy powrocia, znalazia ją w Wczoraj wieczorem przy zbiegu ulic Za-
stanie nie budzącym żadnych wątpiiwości walnej i Gdańskiej zderzyły się autobus
co do zajścia. - ; | komunikacji zamiejskiej z dorożką Siumicza.
„.  Weszgon mie przyznaje się do winy. (Połocka 40). .Dorożka uległa zniszczeniu.
Iwierdzi on, że karygodnego czynu wz$lę-|Wypadków z ludźmi. nie o.
«em dziewczynki: muiai się dopuścić jej
1o-ietni brat. Dalsze dochodzenie w tej
$piawie trwa. A AMS

 

  

 

  
S£CZAWNICKA JOZEFINA

 

Ta fascynująca ze wszechmiar pre rej ; c
Ramaia naprawdę ożywiła nasze miasto —
wszyscy obecnie głowią się. nad tem, co|
kryje się pod nazwą Ramaia? Jak dotych-
czas, rezultaty są zupełnie nikie. Ze źródła
jednakzupaA autorytatywnego zapew-
niają nas, że ia 16 kwietnia r. b. zosi
ы 2 ю tap Romuald Szaukszczyn (zauł.. Słomianka

 

Wrzucanie granatu ręczaego do mieszkania. !

nareszcie w naszym wydawnictwie podane
do ogólnej wiadomości szczegóły, dotyczące
RAMALA Pamiętajmy: dnia 18 kwietnia.

+ А. М.

 

M. MAKOWSKI,
Kruszwica

WyśmieniteMiody, Szam-
pany i Wina Owocowe. |

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

*0 POJMOWANIE; POEZJI.”
Poezja tem się różni od swoich

siostrzyc, sztuk innych, że przy jej

kontemplacji gra niepomiernie więk

szą, niż -przy tamtych, rolę intelekt.
W] tem leży jej siła, ale ież. jej sła-

Tak, słabość, - bo. ileż. to razy
wprost się zapomina, że jest. ona
przecie prz zdewszystkiem. sztuką, że
Po odjęciu od poezji sztuki n.p..przez
„spisywanie prozą jej treści”, jak to
ostatūig doradzał pewien, skądinąd
znakomity krytyk literacki (Zyg-
maunt.- Wasilewski), nic, absolutnie
nic z niej nię zostanie.

Ale w tych intelektualnych wa-
lorach poezji tkwi też osobliwe jej

- znaczenie, gdyż, jak mówi głęboki fi-
lozof niem., Dilthey, „sama tylko po
'ezja panuje sw: ie w państwie
rzeczywistości i idej, gdyż posiada
w 'słowie środek do wypowiedzenia
wszystkiego, co stanowi treść ludz
kiej duszy”. '

Toteż, acz się mówi o „niejasno-
ści” i „miezrzoumiałości” także w
muzyce czy też w malarstwie, termi-
nologja (ta, mie mająca zresztą pod-
staw objektywnych, spotyka się naf-
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$—i) doniėsl, že w dniu 15 bm. o godzinie

20-ej wrzucono do mieszkania przóz okno

ręczny granat jajkowy, który eksplodował.

W mieszkaniu znajdowała się matka jego,

Joanna. Od wybuchu zostały wybite szyby

w jednem z podwójnychokien oraz złama-

na rama okienna. Straty ocenia poszkodo -

wany na 50 zł, Wypadku z ludźmi nie by-

io: Jako podejrzanych o rzucenie granatu

zatrzymano Andrzeja i Karola Jurewiczow

| (zaut. Słomianka 6).

W związku z wrzuceniem granatu do
mieszkania Joanny Szaukszczunowej dowia-

dujemy się następujących szczegółów:
W, czasie pi

WSZĘDZIE DO 7 KAŻ y P. LACZ

dba
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częściej niezrozumiała, i to do dziś,
Ale bywają dhwa rodzaje „niezro”

zumiałości', Bywa „zrozumiałość'
poszczególnych części, przy „niezro-
zumiałej' całości, i, odwrotnie, sze”
reg szczegółów może być niejasnych
i niezrozumiałych, $dy całość jest
zrozumiała zupełnię. |

N. p. przy Dantem są spory po
dziś dzień, co wyobraża ten lub ów
symbol cząstkowy w jego Boskiej
Komedji, ale nikt nigdy nie wątpił o;
jej ideach przewodnich.

Przeciwnie. przy /Mickiewiczu
n. p. każdy rozumie jego myśli szcze
gółowe, ale całość utworów jest naj-
częściej niezrozumiała, { % dziś,
Przecież. dopiero - niedawno Chrza-
sowski zrobił odkrycie, że Oda do
młodości — to utwór deistyczny i
masoński, śdy dawniej miano ją za
arcy - chrześcijańską. Farys — to
wedle Kallenbacha „miłosne, wszech
ludzkie objęcie świata”, gdy Prus—
chybaż słusznie? — poczytuje ten
utwór za wyraz „skrajnego, aspo'|
łeczneśo  indywidualizmu'”.  Podo-,
bnież Wallesrod wywołuje ogromne
nieporozumienia. Sam poeta potępił

N
O
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śledczym, sprawca zajścia Jurewicz przy-
znał się do winy i oświadczył, że czynu
swego dopuścił się z zemsty, gdyż Szauk-
szczunowa przed trzema miesiącam. cai-
kiem niesłusznie oskarżyła go i jego brala
o kradzież wieprza. Aczkolwiek dochodze-

przyśpiesza  rekonwalesceńicję po zapa- TĘP| ROBACTWO
iemiu piuc; : a Е 27 ZE

|- zebranie,dobotn, staty Paiaiiėjis, |
+ KRONIKA POLICYJNA.' W dniu 14 kwietnia 1935 r. odbyło się «
— Kradzież na szkodę Oddziału Drogo-

wego Urzędu Wojewodzkiego. W nocy z 8
na y bm. na szkodę Uddziaiu Drogowego
Urzędu Wojewódzkiego, mieszczącego się
przy ul. Ustrobraiaskiej /, skradziono, na-
rzędzia 1 materjajy malarskie, wariosci 54

' walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej,
dzielnic: Źwierzyniec, Malwaryjskiej, An-
tokol, Zarzecze, Nowy Swiat,  Archaniei"
skiej i $rodmieścia., £ebranie odbyło się w
lokalu Žawodowej Straży Pożarnej miasta
Wilna przy ui. DominikanskiejNr2,

wieże 3 : Przewodniczył dyrektor Wileńskiegozi. Ustalono, że kradzięży tej dokonali Pa- : бг S >
wel Liber ĮSubocz 59) i Kierejszys Konstan+ SAR Pi oroRóY V Stanislawo
ty (Woiocka 4Uj. Skradzione marzędzia iPi wyśloszopym,.rejeracie. p, Mspekiorą
materjaty odnaleziono i zwrócono Wddzia- b janko 30 bożetjEgi ae
towi Drogowemu, Dprawców zatrzymano dana do wyborów SALA ąda nie w tej sprawię zostało umorzone, nie

mógł on jednak darować  niesiusznego

oskarżenia i w ten sposób chciał się
zemścić,

Wezwany specjalista pirotechnik ustalił,
iż wybuch był wielkiej siły, na szczęście
szedł w kierunku ulicy, gdzie odiamki gra-
natu utkwiły w pniu drzewa na giębo-
kości 15 em. 3

rzesłuchania w wydaiale

ten, poemat, jako „wychwaiający
zdradę”, ale i dziś są uczeni, kiórzy
tego dostrzec nie mogą. !

A wreszcie Improwizacja Są je'
szcze i tacy, co uznają ją za wyraz.
pozytywnego patrjotyżmu, aie już
przeważa zdanie, że utwór ten— to
straszliwe memento, bo w niu się
wypowiada skrajny egotyzm, okrui-,
ny despotyzm i walka szalonej jed-
nostki tak z Bogiem, jak i z naro-'
dem. '

Jeśli tedy naczelną cechą zrozu”.
miałości jest łatwość uchwycenia/
istotnej intencji twórcy — Mickie-,
wicz jest może najmniej zrozumiały
z pomiędzy wielkich poeiów świata.

Rzecz jasna, iż pomiędzy Dantem|
a Mickiewiczem, temi dwoma bie-,
$unami „niezrozumiałości',mieszczą
sę wszyscy inni poeci, także za ta-
kich poczytywani,

Ot, weźmy dla przykładu  wier-
sze Norwida, poety, niewątpliwie
bliższego Dantemu, niż Mickiewiczo-
wi, wiersze które wywołały sporo
nieporozumień.

Pierwszy p. t. Święty pokój, po-
wstał w r. 1863,

Jeszcze tylko,kilka ciężkich chmi,
Nieporozpychanych nozdrzem konia;

Jeszcze tylko kilka stromnych gór—
A potem już słońce i harmoaja. ||

 

 

Już SIĘ ` 66 150 SZTUK na zastępców powołano pp. Jaroszewicza
PRZEKONAL 135 GA. Stanisława i e Cyryla.
z й N bi bjął funkcje do-ŻE GILZY gy 5А NAJLEPSZE| sycnczazowych— zarządów/-dzielnięowych.
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ji „Śświtom minu”, nie wiem, czy zna” — to chyba zrozumiemy, że wiersz

i odstawiono do Sądu Urodzkiego. | Stowarzyszenia, Ochatniczej. .,Sważy „Łożat>. *

— QOkradzenie iirmy przy ui. Wielkiej, nej m. Wilna. Na prezesa jednogiośnie |
W firmie „iieprezentant” przy ul, Wielkiej przez aklamację wybrano p, wicedyrektora
$U dokonano 11 b. m. kradzieży różnych Lasów Paustwowych Marjana tioppena, zaś
wyrobów d-ra Uetkera, wartości około 800 na członków zarządu powoiano pp. inż.
zi Do kradzieży przyznał się Kazimierz Lywinskiego Jusiyma, inż, Symonowisza.
Litwinow (Nieświeska 15) i wydał pasera Stanisiawa, Trockiego Bljasza, Mowalskie-
Mowszę Warbera (Kąduńska 26). Część £0 Ldmuada, „Bzydiowskiego Marjana i Po-
skradzionego towaru odnaleziono i zwróco- krzywinskiego Nozberia;-
mo poszkodowanemu, i W skiad Komisji rewizyjnej weszli; ja-

(|ko przewodniczący p. barbaro. Antoai,
| członkowie:. wicedyrektor banku Polskiego
Bohdan kdward i p. Keniger Szymon, zaś

(iiii a TAS|
Jeszcze tylko z heimu kilka piór mówi tu „jeszcze tylko o paru wy'
W wiatru odrzuconych próżnię — |silkach, choć już tu przebija się
„Jeszcze jeden tylko pękiy. grot, ! gorzka myśl, że tych „jeszcze” i wje”
Biyskawica jedna, jeden. grzmot, „szcze szereg straszliwie długi. Je”
— A potem, już nie... „szcze dalej idzie Stefan Kołaczkow*
Tak samo i w życiu—czasów wir ski, który stwierdza, że „trudno woz- J
Jezdnego na hippokryiie ima; strzygać, czego więcej w tyjm: wier- й
Gruby mu rozrywać każe kir, (szu: sarkazmu, ironji, czy uśmiechu _ ‚

* Trumny przeskakiwać, których niema. melancholji, jaki ma mędrzec dla p
| — Za czarnością trumien świta mir, dzieci'. Gdzieitdziej już przechyla
Wynagradzający słusznie — „szalę wyraźnie -:,Žaden chyba poeta
I wciąż tylko jeden jeszcze trud; jnie wyraził z większąsiłą i tragicz-
Wysilenie jedne— jeden jeszcze cud: ną ironją siewspółmiermości. między
A potem, już niet... życiem współczesnem a eposem,jak

O wierszu tym wypowiedziało to uczynił Norwid, pisząc o polskim
się kilka osób. Więc najpierw Zofja krótkim tchu bohaterskinu w wier”
Szmydtowa, która ten wiersz ogło- szu Święty Pokój”, : :
siła, pisze, iż poeta „zamknął w nim”  Zwłaęzcza jeśli zdaąmy. sobie NĄ
tyle głębokiej uiności w zwycięstwo sprawę, że poeta odniósł siędo
światła, tak silną wiarę w kres powstamia. 1863 zdecydowanie nega-
nieszczęścia, że go każdy człowiek tywnie, potępiając polską ni i
w każdej niedoli uznać może za wy: wośći „wiarę w ziemskie cuda —
raz własnej w przyszłość nadziei*. _ rewolucje", oraz gdy przypomnimy.
Podobnie rzecz tłumaczy Manfred jego.przekonanie, że

Kridl: | Heroizm będzie trwat — dopóki:
„Tęsknota do nowego świata, i praca, |

wytężenie duszy ku słońcu, harmoaji. Praca — dopóki stworzenie, -

`

 
lazły w liryce polskiej bardziej su- į Šwiety pokėj, to jaskrawy wyraz iro-
gestywny wyraz, niż w wierszu nii, nie wolnej zresztą odwspėlczu-
Święty Pokój”. "_ ijącej melancholji .

Tadeūsz Makowiecki ma już nie-| (c. d. a.) :
eo wątpliwości, Według piego poeta | „.- $ Ak A  AE R i R M AP,

` у
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"Sport.
OGNISKO K. P. W. PRZEGRALO

W GRAJEWIE.

Ubiegłej niedzieli gościła w Grajewie|
na pograniczu Prus Wschodnich drużyna
piłkarska wileńskiego Ogniska K. P. W.
któru przegrała niespodziewanie z miejsco-
wą drużyną Grajewa 2:1.

Do przerwy Grajewo prowadziło 2:0.
że wilnianie przegrają|

stosunku, ale potem

Zanosiło się na to,

w jeszcze większym

udało się zdobyć honorową bramkę.

Wynik Ogniska w Grajcwie nie mówi
zaszczytnie o piłkarzach tego klubu.

`
EaSTaa 0DOO OWIEOKERYCZZTAGG.WROOA

CASINO|
Na specjalne żądanie publiczności

D „WESOŁA WDÓWKA'"

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski

,o godz. 8 wiecz. po raz ostatni misterjum
pasyjne w XIII obrazach „Golgota“.

asa czynna tylko w teatrze na Pohu-
lance do godz. 2 popoł.

Od czwartku do soboty przedstavienia
zawieszone.

— Teatr Muzyczny
niedzieli nieczynny.

Z za kotar studje.
| Kwintet fortepianowy Juljusza Zaręmbskie-

$o w radjo.
Młodo zmarły uczeń Liszta, znakomity

kompozytor i pianista przebywający zaśra-
nicą, Juljusz Zaręmbski, wzbogacił literatu-
rę muzyczną polską w minjatury fortepia-
nowe, walce i polonezy mogące zająć miej-
sce obok tańców Chopina. Poza temi utwo-
rami napisał jeszcze Zaręmbski kwintet

„Lutnia“ aż do

Tylko dziś podwójny program!

najpotężniejsze widowisko filmowe:

JEANNELTE MACDONALD i MAURICE CHEVALIER

2) „DZIELNY CHŁOPIEC"
w roi. gł. JACKIE COOPER.

 

HELIOS
=

Potężne araydzieło

Noc cudów
Wspaniałe chóry kościelne, W rol gł 7 letni Jean B»ra. Niebywały rozmach  Artyzm

Dla młodzieży 23 gr.Pocz. s. o4,6,Bi 10.15.

Nadprogram:Aktualja.

Cery zniżone.
Parter od 54 gr-

———————

Dziśostatni dzień. FILMDLA WSZYSTKICH.
filmowe na tle „Francuskiej Czę- CENY ;

stochowy*—Lourdes _ZNIŻONE
lod 40 gr R

RZA

B-łkon 40 gr.

na wszystkie
J

„fortepianowy g-moll op. 34, ktėry wykona-
ny będzie przed mikrofonem warszawskim

Irenę  Dubiską. Tadeusza  Ochlewskiego.
Mieczysława Szaleskiego, Zofję Adamską i
Janinę Wysocką.

{ Pieśni religijne w radjo.
W środę Wielkiego Tygodnia większość

koncertów radjowych posiada programy ©
charakterze religijnym zgodnie z nastrojem|

, dnia. I tak o godz. 17.15 usłyszą radjosłu-
|chacze 3 Motety Moniuszki, należące do je-
| go najwybitniejszych kompozycji kościel*
nych: „Chór Sprawiedliwych”, „Z krzyża
boleści” i „Agnus Dei". Wykonawcami kon

'certu będzie Pierwsze Warszawskie Miej-
skie Koło Śpiewacze pod dyr. Tadeusza
Czudowskiego oraz znany baryton operowy
Eugenjusz Mossakowski. Recital organowy
o ez 18.00 z Wilna. w wykonaniu prof
Kalinowskiego obejmuje „Stabat Mafer" i
Adagio fis-moll, znakomitego francuskiego
organisty i kompozytora muzyki kościelnej!
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į , Chcesz dobrobytu, popioraj KRAJOWĄ PRODUKCJĘ.
Proszki do pieczenia Lubomin, olejki, leguminy, budynie i galaretki

na deser są najlepsze znaku

z wieku XIX-go Guillmant'a oraz Elegję, M
Surzyńskiego. O godz. 19.35 pieśni religij-

Pohulanka. — Dziś w dniu 17-ym kwietnia o godz. 21.40 przez ne o charakterze modlitewnym i pokutnym:
Bacha, Beethovena, Mozarta, Gounod'a i
Friemanna odśpiewa p. Helena Weybergo-

Polskie Radjo Wilno.
Wielki Czwartek, dn, 18 kwietnia,

6.30 Pieśń wielkopostna. 6.36 Gimna-
styka. 6.50 Muzyka. 7.15 Dziennik poranny
7.25 Muzyka. 7.50 Chwilka społeczna. 7.55
Giełda rolnicza. 11.57 Czas, 12.00 Hejnał.
12.03 Kom. met. 12.05 Audycja dla dziec..
12.30 Płyty). 13.00 Chwilka dla kobiet. 13.05
Dziennik południowy. 13.15 Koncert. 13.45
Z rynku pracy. 13.50 Odc. pow. 15.45 (pły-
ty). 16.30 Pogadanka w języku francuskim.
16.45 Pogadanka w języku francuskim.
16.45 Pieśni kościelne i motety wielkopost-
ne. 17.00 Transm. z kliniki chorób we-
wnętrznych. 17.15 „Legenda Wielkiego
Piątku" słuch. J. Machnickiego. 17.50 Po-

4

 

do nabycia we wszystkich sklepach spożywczych. Każda does: jospodyni używatylko WYROBY KRAJOWE ni

KREM GOLIBRI
\ Balai

* CHRONI CERĘ PRZED SZKODLIWEM
"DZIAŁANIEM DESZCZU,WIATRU LUB
SŁOŃCAiSTANOWI DOSKONAŁY

PODKŁAD POD PUDER. °-

 

radnik sportowy. 18.00 Pieśni religiine W.
Troschla w wyk. Tadeusza Łuczaja (bas)
18.15 Conrad i świat — szkic lit. 18.30
Skrzynka pocztowa muzyczna. 18.40 Życie
artystyczne i kulturalne miasta. 1845 Kon-
cert reklamowy. 19.00 (płyty). 19.15 Litew-
ski koncert. 19.25 Wiad. sportowe. 19.35
Utwory fort. St. Nawrockięgo w wyk. kom-
pozytora. 19.50. Feljeton aktualny. 20.0€
Dokąd jechać na święto? 20.15 Omówienie
programu koncertu. 20.20 Transm. z filharm.
W przerwie: Dziennik wieczorny. 23.00 d.c.
transm. z filh. Warsz. 23.05 Kom. met.

|3 OKKTOYOIWOTALTACIE

Najskuteczniej walkę
“° z żebractwem można

prowadzić za pomocą bonów
lałmużniczych „Caritasu*.

ITF WONNA LL
SKLEP GALANTERYJNY

НАЛ DIEC)
przy ut. Mickiewicza 29

poleca na święta Wielkanocne
w wielkim wyborze galanterję

damską i męską.
CENY 6 rDtu мАКЕ,

KOWALA2
a

SKLEP WĘDLIN

K. Bartoszewicz
OSTKOBRAMSAA 27

Poleca na nadchodzące święta
Wie'kanocne wędl ny I szynki. 4

Hurt — Detal ° ®
— CENY KONKURENCYJNE—

са

О
А
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Najnowsze zrevdzieło sztuki flmowej!
nana artystek» + syjska

w arcy.zele + ediugFRIDERIC МАКСН :ао

„KATIUSZA“
Realizacja genjalnego rosyjskiego reżysera Reubona Mameuliana

WKRÓTCE w KINIE „H ELIO s:

Nieodwoł»lnie ostatni dzień! ®

P AN | widowisko 10,000 cudów. "iz"dsc fiim

WONDER BAR

 ko

 

 

ANNA STEN, rZEproś?

LWA TOŁSTOJA    
KOLOŃSKIEJ « COLIBRI »

FABRYKA PERFUMERYJNA.DRAŁLE"HENMAN LANDE wARSZAWA: e

 

można 
Ładną biżuterję, zegarki oraz Inne drobiazgi ||

Jako prezent na Święta Wielkanocne
mabyć w pierwszorzędnej firmie

po cenach konkurencyjnych

U. JAE (mistrz P. Kur)
MICKIEWICZA 4.

Tamże przy.mują się wszel<ie naprawy.

 

   

KUCHARZ, |
samotny,  wykwalifi-
kowany, poszukuje
posady za skromnem
wynagrodzeniem _Mo-
że na wyjazd. Reie-
rencje b. poważne.
Mickiewicza 44 m. 33.|

—
LETNISKO

Kołtyniany - Dwór,
nad rzeką Żejmianą.
Sucha _ miejscowość,
blisko las i jezioro.
Fokoje z calodzien-|

rzedaż

Dębowe
siupų

łaty, sztachety dla
ogrodzenia sprzedaje
Waciaw Janowicz,
Wielka 12 m. 12.

2414

+Nnой)

li sp
PCma оь

WÓZEK ręczny na

PSA
podwórzowego — na
iancuch do pilnowa-
ma kupię. Adresy
zostawić w Admini-
stracji pod „pies“.

WOZ  RRZEZNICKI
skrzyniowy kupię za-
raz. Uieriy z ceną
zostawić w „Dzien.
Wi“ dia „B. C.* 324

2 :

ź ZGUBY. i

Ą
ZNIŻnĘ KOLEJOWĄ

 
 

 

 
  

 

 

  

i dak AiNL UP POKOJU i :
Dolores del Rio— Ricardo Cortez Al. Jolson. 3 ieszkan nieumebiowanego lub 3,50 mj = koisaca kupię zaraz.| WYdaną przez U.S.k.

NA SWIETA egis os e, tańce, śpiew i rewja. ‚ = WINA = ipokoje į skromnie umeovlowa-| puejscu kajaki, łódka. Aaresy IŚ en = na "mąŠalis

' szykujemy reweldoję! Szczegėly w jutrzejįszych ogłoszenia: WA nego szuka maizen-| aares: poczia Koity-| Aumumstracji — dia aaalrasuciego, aw
: > KA „šia.A Zmmióków |Siwo bezdzietne. U- Dwór Koliy-|„tragarza“. 323—2| Wszma Bę-

о: ` i оа ооа 3 a
REWJA | Belvon 25 gr. Program Nr. XVIII p. t. INDYKIrorow HagiaNr.M6 314—2| ski. 254—3 PLACsievieiki pod AUTO

Ń wego z łazienką, *| KUPIĘ pateion wa- + zabudowanie upię

J A P A R R A M i towaryświąteczne. $odami, ieletonem, W| uzkowy w dobrym a na Antokoiu w pooii-

1 4 Z CENY NISKIE.  |okolicy ul Muckiewi-| stanie, może być z PRACA zu kosci0ia. Uierty z Pus4unuję
Igraszki wiosenze w 19 podakuKach. Gošcinna wysigpy: N. Bolskiej i W. Zdaaowicza. I cza do Nr, 25-go lub| prytami, Uterty z ce- i a k podaniem wywaru i|pokoju mieumebiowa=
— Szczegóły w afiszach. — Codziennie 2 seanse: o godz. 3-e! i B-ej min. 30 w. gW nie- 01.5 BANELI -1aWileńskiej PE nami kierowac - do| * wap 4, „| 990" llerować«46 „Dz. Peg Z =

dziele | święta 3 seanse: 4, 6.30 I 9ej W soboty kasa czynna do godz. 10 ej, оАУ GayZ „Dz. Wil." „bz. Wil. sub„Pa SEKCJA MŁODYCŁ| w Gia „K. K“. ee nis
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& RĘKI
Każdemu cziowiekowi 'wrodzona

jest ciewawość jego przysziych l0-

sow. Mhu«oż z nas me cace wiedzieć,

co go w przysziosci czeka/

Wielki polniyk zastanawia się

aad tem, jak się rozwikiają między

narodowee zatargi, irerai jest Cie-

kaw, czy jego "iewąipuiwy gerjusz

zyska wreszcie uznanie w postaci

nagrody; kupiec uozmyśla, czy Się

tez рошай uchronić przed piajią;

roimik się dręczy przypuszcza:nemi

cenami zooża; każdy miody Czio-
wiek unarzy © posadzie, kazda pa”
Menka i pačia © narzeczotym, a

liczui zwolennicy loterji — O wygra-

nej. ilu ludzi, tyle dręczących py.ań,
tyie marzeń i oczekiwań, tyie Mie“
spokojnych myśli: co też juiro pizy-

mesie/ lrzeba więc uchylić rąbka

tajemeacy, odgadnąć niewiadomą

przyszłość, wywróżyć ją sobie.
Prababki nasze i babsi, w ukry-

ciu dziewiczych pokoi, iaiy wosk na

wodę w wigilję św. Andrzeja. Za-
trzymywano we dworze wędrującą
bandę cyganów, siara cyganka z za-
tiuszczonych kart odczytywala pań
stwu przyszie iosy. Wścód $waru
dorocznego kiermaszu za 10 czy 20

I KART.
przecież pozytywizm, mate:jalizm,|
wiara w rozum i tylko w rozum..
Wszelkie wróżby i przepowiednie ,
były w pogardzie u hpostołów rze-|
czywistości, ŻZnikł bajeczny urok|
„Andrzejek, cygatie obok wróżenia
zabrali się do bardziej intratnych|
zajęć. ?

| nagle — nastąpiła reakcja. Ma-|
ierjalizm począł się kończyć. Ludzie|
znów się zwrócili do wróżb, prze-
znączeń, przepowiedni. We wróżby
dziś wierzą wszyscy: począwszy od
na,poważniejszych uczonych, którzy
doniedawna wierzyli tylko w to, co
mogli rozumem ogarnąć, a skończyw
szy na prostym ludzie. Wiara w siłę
przeznaczenia, w możliwość odgad-
nięcia przyszłości, znów święci dzi*
siaj swój złoty okres, Tylko — z u-
miejętności przepowiadania przy-
szłości, z po amatorsku traktowane
Śo daru, zrobiono mótier, zawód, jak
$o.uczyniono z wielu innych rzeczy,
W zawodzie wróżbiarskim, jak i

w innych zawodach, skała jakościo*
wa.trudniących się „nim ludzi jest
ogromna. Każda warsiwa społeczna,
tak, jak ma swoich kaznodziejów,
lekarzy, literatów, ma też i swoich  

babki, wróżącej za 50 gr. z lusów

iecznych, ile zawodów, tyle stopni
wróżek i wróżbitów o rozmaitej ia-
teligencji, zdolfošeiach, n0 i rozma+|
tej cenie.

Tych najsłynniejszych,

prasy. 'W noworocznych numerach
najpoważniejszych gazet znajdujemy
ich przepowiednie polityczne na cały

najgenjal- r
; niejszych wróżbitów, znamy tylko z

Linje rąk muszą być świadectwem
* kawy i szk.anej kuli. Ile warstw spo” przysziych losów, nie mogą być przy

раакоме! Ми ludzi przecież, tyle
innych losów! | chiromancja święci
największe triumfy.

Wśród iudzi maiej inteligentnych
największe powodzenie mają wróżby
z kart. Ta właśnie warstwa najwię*
cej się wróżbami interesuje, ciągle
potrzebuje wad życiowych,, iiuma'
czeń snów, przepowiedni, kabał. Naj

rok. Co się stanie z Ligą Narodów, więcej też jest takich przeciętnych,
co z Sgwietami i z Hitlerem, jakie| mało imeligentnych, zato życiowo

będą zabójstwa polityczne i rewolu | wyrobionych, a tanich wróżek. Kli-,
cje, czy mie będzie. wojay i czy nie
skończy się wreszcie kryzys? Wy-|
wiady z takimi najwyższej klasy,
wróżbitami są brane przez wszyst:|
kich poważnie, trafne przepowiednie.

są szeroko omawiane. i

Zasięgnięcie rady tych asów do-|
stępne jest tylko dla naywyżej posta:|
wionych, najbogatszych osób. Mniej'

| zamożni ludzie zadowolić się muszą;
niżej postanowionymi w  hierarchfi|
zawodowej  wróżbitami. -Tu już
wszystko zależy od sławy. darej
wróżki czy wróżbity,od reklamy, od
zaufania danej osoby i od sposobu
wróżenia. Są ludzie, którzy wierzą
jedynie w grafologję, są tacy, którzy
mają tylko zaufanie do chiromancji
albo do wróżenia z kart specjalnym

jentki tych wróżek to przeważnie
panny sklepowe, szwaczki, manicu-
rzystki, żony drobnych kupców, bo-
ny, pokojówki. One to właśnie udają
się po przewiednie. Chcą wiedzieć,
czy będą szczęśliwe i zamożne, czy
długo będą żyły, kiedy i za kogo wyj

i

1

dą zamąž? Czy na ówiartkę posiada'|
nego losu padnie wygrana? Czy mąż
lub narzeczony sie zdradza?

|

paru złotych wydawać szkoda... Za-

to w nieazielę popoiudmiu uioży 60

bie na świątecznej serwecie kaDaię,

aioo po wyliumacze”iu dziwacznego

snu zajrzy do „Seanika Lgipskiego,

odziedziczonego po matce iuo baDce.

Wróżby są przewaznie jednostaj

ne. Czyż można powiedzieć klijento”

wi cos medoprego/ Czeka $0 zawsze

pomysinosc, pieuiądze, Muiusc, аоога

posaaa; jest nawet będą , trudności,

ааага się iatwo przezwyciężyć, trze

ba nytko chcieć, bo przecież los nasz

od nas samych zależy!
I każdy wyjazie zadowolony od

„Swojej” wróżki. $mutuą częstokroć

rzeczywistość wydaje się łatwiejszą

do zniesienią, ze świeżą energją

można się zabrać do zwalczania

piętrzących się trudności. będzie

przecież lepiej, wszystko się dobrze

skończy, przecież wróżka ło nieo-

myinie przepowiedziała.
To mc, że wróżba potem może

się nie spełniać. Z mrocznych pokojów
Czasem sławę fenomenalnej wróż"| wróżek, z nabożnego wpatrzenia się

ki zyskuje nie jakaś oficjalna, rekla: | w tajemny układ kart, z zawiłego ry“
mowana wróżka, ale znana kilku uli-
com maglarka, nieomylnie interpre“ |

sunku dłoni i z szepianych tajemai-
czo a nieomylnię słów o szczęściu,

tująca niezrozumiałe sny, Do niejj bogactwie wieje nuta optymizmu,
się uda pokojówka czy kucharka;| mijości, a z nią znajdują się nieraz
czasem nawet łatwowierna pani zaj”
rzy ,zamiast udać się do Szyllera-
Szkolnika lub do polecanej przez

| nowe siły do pracy w oczekiwaniu
szczęścia, które może nie nadejdzie,
ale którego nadzieja doda sił, roz*
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czę.om kartkę z przepowiednią. piastujący najwyższe urzędy, udadzą systemem: „Lenormand”, cygańskim Sp Madame Kassandry Czy jąśni kiika chwil ciężkiego życia i
lsteresowały się wróżbami tylko| się po radę do genjalnych rzeczy”; czy indyjskim. e , , |pozwoli jaśniej spojrzeć w przy

kobiety. Mężczyźni odnosili się do| wiście, o wszechświatowej sławie Ze wszystkich gałęzi „nauk ta-, „Niekažda przesądna kobiecina|szłość,

tych spraw „madprzyrodzonych* z jasnowidzów. Kucharka czypoko- jemnych”* ludzie inteligentni naj- pójdzie do wrėžki. Bo to į ksiądz Kac!”
įpelną wyższości pogardą. Królował jówka pójdzie po przepowiednię do więcej interesują cię chiromancją. zabrania wierzyć we wróżby i tych| i

śr. papuga z puszki wyciągała dziew | wróżbitów. Najwybitniejsi ludzie,
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