
Dzis W n-rZE; iisr ze ŚLĄSKA

Opłate pocatewa siazczone rysaaktam.

ŻYDOWSKA AKCJA PROTESTACYJNA

Redakcja | Admiuistracja al. Mostowa
Redakcja czynna w godzinach oć 12

 

   
Ne. 1, telefon 12-44,
do 13 I ed20do 24

 Rok XX

Trudności premjera Hirota
TOKIO. (Pat). Według iniormacyj
vasa, usiowania minustrą liuroty,

zmierzające do utworzenią $apineiu
uuknęiy na martwym  pusikcie, spo-
wodu odmowy współpracy, z jaką
spoikał się ze strony wiadz wojsko-
wych.

1OKIO. (Pat). Agencja Domei
wyjaśnia pewne szczegóły, dotyczą-

zagranicznych Litwinowa i na pole-
cenie swego rządu zapewnił go, że
niedawne wypadki w Tokio dotyczy-
ły tylko spraw wewnętrznych Japo-
nji i nie odbiją się w żadnym stopniu
na polityce zagranicznej rządu ja-
pońskiego, w szczególności zaś na
stosunikach ze związkiem sowieckim.

Ota oświadczył, iż rząd jego,

najlepszych stosunków z Japonją
oraz ó zamiątze kontynuowania ro-
kowań w sprąwie układu, dotyczą-
cego połowów ryb i innych spraw.
Jednocześnie Litwinow podkreślił,
że dla powodzenia rokowań posiada
wielkie znączenie jak najprędsze
przywrócenie spokoju na granicach
sowiecko - mandżurskiej i mandżur-

wilno, Sobota 7? Marca 1936 roku

lrmja japońska nie chce polityków | ATENY (Pat). Prasa podaje, że
po wyborze przewodniczącego izby,
co nastąpić ma w dniu dzisiejszym,
król powierzy Sofulisowi, przywódcy
partji liberalnej, imisję utworzenia
nowego rządu. Jak przewidują dzien-
niki, Sofulis odmówi przyjęcią misii,
a wówczas podjęte będą wysiłki w
celu utworzenia rządu neutralnego,
prawdopodobnie pod  przewodn.c-
twem Demerdzisa. Niektóre pisma
wymieniają również Michalakopu-
losa, inne zaś Metaxasa.

ATENY (Fat). Nowomianowany

Nr. 65,

CO SIĘ DZIEJE W GRECJI?
minister wojny gen. Metaxas oświad-
czył, iż przyjął stanowisko ministra,
aby przywrócić w armji, w całejpeł-
ni dyscyplinę i ład, Minister dodał,
że we wszystkich oddziałach armji
spotkał się ze zrozumieniemipopar-
ciem. B. minister wojny Papagos
wróci na dawne swe stanowisko w
armji, narazie zaś korzystać będzie
z urlopu. :
Mianowanie nowego ministra: woj-

my uważane jest w kołach politycz-
mych zą wielki sukces króla Jerzego
i dowód jego wpływu na armięce trudnosci, z jakiemi spotkaś 616

min. tiiroia. Najpoważniejszą prze-
szkodą  udaremniającą  usiiowania
Hiroty, jest stanowisko gen. lerau-
czi, kióry odmówił udziaiu w nowym
rządzie, ponieważ armja sprzeciwia
się rzekomo nominacji pewnyca
czionków gabinetu, którycu pogią-
dy wydają się jej zbyt umiarkowane.
Jak wiaaomo, w skiad gabiaetu Hi-

sko - mongolskiej. Do powrotu spo-
koju powinna przyczynić się decyzja
Japonii i związku sowieckiego, Čo-
tycząca stworzenia mieszanej komi-
sji do zbadanią starć, jakie miały
miejsce na granicy (mandžursko-s0-
wieckiej. Duże znaczenie pod tym
względem posiadają również roko-
wania, wszczęte pomiędzy Mandżu-

dążąc niezmiennie do konsolidacji
stosunków ze związkiem sowiec-
kim, pragnąłby jak  najprędszego
polubownego załatwienia spornych
spraw, a w szczególności zawarcia
nowego układu w sprawie połowów
ryb na wodach sowieckich, by za-
stąpić umowę, wygasającą w roku
bieżącym. Litwinow wraził Oowo-    

Strzelanina w Skupszczynie
jugosłowiańskiej

BIAŁOGRÓD (Pat). Na dzisiej. rewolweru do mówcy, raniąc jedne-szem posiedzeniu skupszczyny, pod- go: z deputowanych. Premjer Stoja-|czas przemówienia premierą Stoja- dinowicz ocalał. Arnautowicza „are-/dinowicza, deputowany Damjan Ar- sztowano. Należy on do grupy opo-

 
rot mieli wejść liczni <:zionkowie
partyy politycznych. Armja sprzeci-
wia Się temu, zbyt wielkiemu, udzia-
iowi polityków w: rządzie.
оТОМ0 tratj. Wysiiki ministra

FHiroty, mające na celu stonmowanie
śabinetu,  natraliają na rosnący
sprzeciw. kót wo,skowych.

TOKIO. (Pat). Agencja Domei do:|
nosi: W związku z nieaawnciii wy-
darzeniami,  generaiowie fiayaszi,
Haraki, Mazaki, Manami i Abe z0-
stali umieszczeni na liście przenie-
sionych w sian yniku.

1OKIO (Fat). Czionkowie naj-
wyższej rady wojennej, generałowie
Araki, riayaszi, Abe i Mazaki zostali
przeniesieni w stan spoczynku. Rów-
nież otrzymali dymisję minister woj-
ny gen. Kawasziwa i dowódcą armji
kwantuńskiej gen. Minami, którego
stanowisko obejmie gen. Ueda, ao-
tychczasowy zastępcą szeła sztabu
eneralnego. Oczekują powszecinie| 0 a ю

oi doniosłych papersonal. |ło 40 bomb, które zabiły 3 osoby,
nych w korpusie generalskim. bBez- raniły ciężko 4. Wobec ponownego
pośredni przywódcy powstania wfi- ;barbarzyńskiego bombardowania am-
cerskiego mają zostać pociągnięci do |bulansu Czerwonego Krzyża, doko-
odpowiedzialności. jnanego z premedytacją, rząd abisyń-

MISJE ski ponawia swój uroczysty protest.
DYME 1 SAMOBÓJSTWA. Acdniuds: Herui, minister spraw 7a-
TOKIO. (Pat). Gubernator woj- granicznych Abisynji.

skowy Tokio oznajmia, że kap:tan " LONDYN. Korespondent Reutera
Kono, jeden z oficerów, którzy brali

: podaje, z Dessje, jako naoczny šwia-
udział w buncie, ranny 26 lutego, jdek, następując is atalku samoio-
podczas ataku ma rezydencję hr. |tów ca aa angielski:
Makino, popelnił wczoraj samobój-| Dy, Melly dokonywał właśnie zawiłej
stwo w szpitalu wojskowym. operacji chirurgicznej w gabinecie
JAPONJA USPOKAJA SOWIET1.llazaretu polowego, gdy  samolot
MOSKWA. (Pai. Agencja Tass,włoski zniżył się i rzucił pierwszą

donosi: Ambasador japoński Ota od-|bombę na plac,oznaczony znakiem
wiedził komisarza ludowego spraw!czerwonego krzyża. Sztandar bry-

KOMUNIKAT °
SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA, NARODOWEGO

W niedzielę, dnia 8 marca, o godzinie 12.45, w sali. Stronnictwa Naro-
„mes wodo, przy £ Mostowa 1, odbędzie się

Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi).
Na którem przemawiać będą na tematy: ; :

КMAS ONERJA A POLSKA odRE przedrozbiorowej aż do
ch czasów — Waldemar Olszewski

RZ CZY WALKA O AE UBOJU RYTUALNEGO —
J SŁUSZNĄ — Dr. Stanisław Kodź
Ч 3 OBECNA MIĘDZYNARODOWA SYTUACJA POLITYCZNA
— Piotr Kownacki. Г : i : 3
Prosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na
członków Sekcji Robotniczej Stronnictwa Narodowego, okoraij
zap'sywanie się w Sekretarjacie, kióry jest czynny codziennie godz.

11 40 3i od 6do 7wieczorem. : RECE

ROBOTNICY! Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się
do Sekcji Robotniczej S. N.

 
ralnego Ligi Narodów telegraficznie
skargę następującą: Dn. 4 marca po-
południu samolot włoski Nr. 62, po
zbombardowaniu nie bronionego mia-
sta Quoram i zabiciu kilku osób cy-
wilnych, udał się w kierunkuambu-
iansu Czerwonego Krzyża brytyj-
skiego, w odległości 3 km. od naj-
bliższego posterunku wojskowego.
Po dokonaniu 9 okrążeń, z niedużej
wysokości zrzucono z samolotu oko-

 

 p|

ZARZĄD SEK
narod: $ a Robotnik Polski!

D SEK ROBOTNICZEJSTRONNICTWA NARODOWEGO. źródeł abisyńskich,' które nadeszły!

lenie z oświadczenia ambasadora rją a republiką Mongolską wsprawie
Japonii, zapewniając go o dążeniu stworzenia analogicznej _ komisji
rządu sowieckiego do ustalenia zak mongolsko - mandžurskiej.

D AKii E D a S SAINA,L KNATO

osi złomhardowali ambulans
brytyjski Czerwonego Krzyża

ADDIS-ABEBA (Pat). Rząd abi- tyjski unosił się nad wszystkiemi па-
syński przesłał do sekretarjatu gene-|miotami.

Podczas bombardowania przez
lotników włoskich, zabity został xie-
rownik jednego z oddziałów abisyń-
skiego Czerwonego Krzyża, mir. Bur-
$oyne, delegat międzynarodowego
Czerwonego Krzyża. Bomby włoskie
raniły lekiko' 2 ordynansów ambu-
lansu, a oprócz tego zadały rany
choryim, znajdującym się w lazarecie
polowym. Personel angielski laza-
retu pracował po bohatersku, prze-
Nosząc
bomb na miejsca, znajdujące
poza dosięgiem ataku. Samoloty
włoskie w przededniu ataku unosiły
się nad posterunkiem Czerwonego
Krzyżą i dokonały zdjęć. Posterunek
ten znajdował się w odległo'ci 3 mil
ang. od najbliższej placówki wojsko-
/wej, oprócz kilku wartowników abi-
syńskich nie było tam ani jednego
żołnierza. Nad posterunkiem unosity
się, oprócz flagi Czerwonego Krzyża,
duże flagi brytyjskie. Oprócz mr.
Bourgoyne i pielęgniarza, tuziemca
z Kenyi, wszysikie inne ofiary ata-
ku — to Abisyńczycy.

się

WARSZAWA (Pat). Według do-
niesień z Addis-Abeba, w dniu dzi-
siejszym odbędzie się zebranie kor-
pusu dyplomatycznego, na ktėcem
omawiana będzie sprawa włoskiego

I lotu wywiadowczego mad stolicą i
„możliwością rychłego jej bomibacdo-
„wania. Niektóre poselstwa telegra-
į Iowaly już do swych rządów, doma-
,śając się poczynienia w Rzymie
|przedstawień celem ustalenia, czy
Włosi zamierzają bombardować Ad-

Rząd abisyński ogłosił dłuższy
| komunikat, zaprzeczający:pogłoskom
,6 zranieniu cesarza. edług tego
| komunikatu toczą się obecnie krwa-
jwe walki, których rezultat jest jesz-
jcze nieznany. Wojska rasa Kassa i
rasa Sejumą atakują jakoby pozycje
włoskie.  Armja rasa Mulugheta
zmierza jakoby ku północy, mając
'za punkt wyjścia miejscowość Ual-
"dia

Według nieurzędowych depesz ze

 

 

rannych pośród wybuchu !

nautowicz trzykrotnie wystrzelił z zycyjnej b. premjerą Jefticza.

iw St. Zjedn.
jedynie przez przyjęcie metod Mo-
swy. Wystąpienie to wywołało wiel-
kie wzburzenie w opinji publicznej.
Stowarzyszenie kobiet- uchwaliło w

„ Komunistyczna radjostacja
! MASZYNGTON (Patj. Sensacją
jdnia jest fakt, że jedno z najwięk-
Iszych północno-amerykańskich to-
jwarzystw radjofonicznych „Columbia
Broadcasting  Comp.“ - oddalo cał
swój aparat na usługi partji komuni-
stycznej. Wczoraj przed mikrofouem
istanął generalny sekretarz amery-
kańskiej partji komunistycznej Brow-

„der, który w przemówieniu swem za-
„atakował obie wielkie partje Stanów
'Zjednoczonych: demokratyczną i 1e-
publikańską, jak również wystąpił
przeciwiko rządom w Niemczech, we
Włoszech i w  Japonji. Browder
twierdził, że zagadnienie bezrobocia
w Ameryce może być rozwiązane|

Sirojk wIndziorzy
NOWY JORK (Pat). Strajk do-,

zorców domowych i windziarzy rcz*|
szerza się. Mają go poprzeć pracow-
nicy gastronomiczni, którzy w liczbie
5000 proklamowali strajk solidar-
ności. Prezes syndykatu pracowni-

 

|

ków hotelowych zapowiedziałprzy” |
stąpienie do strajku w 35 miastach.;

Sytuacja |NOWY JORK (Pat).
strajkowa przedstawia się groźnie.
Dokonano 600 aresztowań: Zaanga-
żowano 5500 nowych policjantów z
powodu licznych aktów gwaitu.

Tak wielkiej fali strajkowej nie
było w Stanach Zjednoczonych ud
chwili wybuchu wojny światowej. W

|

|

- Laciekłe walki o Tembien
do Addis-Abeby, na obszarachTen|
bien toczą się obecnie zaciekłewal-;
ki Zarówno Włosi, jak Abisyńczycy.
„walczą niesłychanie zażarcie, nieli-;
cząc się zupełnie ze stratami. Liczb
zabitych po obu stronach oblicza się
na tysiące. W wyschłelm łożysku
rzeki Takaze walają się setki tru-
pów. Zwycięstwo przechyla się to
na jedną, to na grugą stronę, gdyż z
obu stron rzucono do walki wszyst-
kie rezerwy i siły są mniej więcej
równe.

SAMOLOT WŁOSKI
NAD STOLICĄ ABISYNJI. |
ADDIS-ABEBA (Pat). Trójsilni-|

kowy samolot włoski, który ukazał
się dziś zrana nad stolicą, wkrótce
powrócił, Ludność ukryła się w
schronach poza miastem. Samolot
unosił się na wysokości 7000 stóp i
kilka razy okrążył miasto, Kilka
razy strzelano do samolotu z dział
zenitowych, poczem znikł on z ho-
ryzontu,

  

i

>

aai

yjzwiązku z tem bojkot wszystkich
tych firm, które reklamują się za po-
średnictwem „Columbia Br
sting Comp.”

Roosevelt kandyduje
WASZYNGTON. (Pat). Prezydent

Roosevelt  oficiainie oznajmił, iż
zgłasza swą kandydaturę w zbliża-
jących się wyborach na prezydenta
Stanów Zjednoczonych,

w lHowym Jorku
m. Alkron strajkuje 16 tys. robotni-
ków. Również donoszą o wybuchu
stralków w Filadelfji, Baltimore i
Bostonie.

2gon małżonki
'W. KS. Cyryla

KOBURG (Pat). Zwłoki w. ks.
Wiktorji, małżonki pretendenta do
tronu rosyjskiego W. Ks. Cyryla,
złożono do grobów rodzinnych domu
Sachsen-Koburg-Gotha. pogrze-
bie, poza „najbliższą rodziną zmarłej,
wzięli udział m. in.: królowa-wdowa
Marja Rumuńska, b. królBułgarski
Ferdynand, b. królowa grecka El-
żbieta, książę Sachsen - Koburg-
Gotha, rosyjscy wielcy książęta An-
drzej i Dymitr, T WEBMG

Zniesienie uboju
rytuelnego

w Wejherowie
WEJHEROWO. Rada miejska

ma wczorajszem: posiedzeniu przyjęła
do wiadomości i zaakceptowała u-
chwałę zarządu miejskiego, znoszącą
ubój rytualny w Wejherowie. Rzeź-
nią miejska w Wejherowie zaopa-
truje w mięso częściowo Gdynię,
mie posiadającą dotychczas własnej
rzeźni.

Pisma lwowskie notują Ioski
o możliwości mianowania Ukraiūca
wicemin. spraw wewnętrznych. Po-
nadto miałaby nastąpić nominacja
trzech wicewojewodów: ukraińskich.
Pogłoski te zanotował rosyjski dzien
nik „Siegodnia”, wychodzący wRy-
dze, Że nie jest to zwykła plotka,
świadczy fakt, iż wymieniono już
szereg nazwisk ukrajńskich.

 

У  



Poważne oskarżenie
Odbyty przed paru dniami w jednak płacić. I rządy pomajowe pła- rządów t. zw. silnej ręki, — wtedy,

Warszawie zjazd prasy katolickiej ciły „Związkowi N. P.* Płaciły za- gdy minister
(pisaliśmy 0 nim w n-rze wczoraj-
szym)
zasadnicze i wielkiej wagi.

Referat Ks. Biskupa Adamskiego
był świetnem wyjaśnieniem stano-
wiska Kościoła
wychowania. Wiychowanie młodzie-
ży winno opierać się o religijne

pewniając mu coraz większe wpły-

personalny dobór administracji ij
wpływy na duchowe życie szkoły. |
Zwłaszcza — 1г mówił Ks. Biskup

nusza Jędrzejewicza. |
Dziś te stosunki należą — przy-

(J. Jędrzejewicz) od
wszelkiego prawie wpływu na życie

poruszył i wyjaśnił sprawy wy na terenie szkoły... Wpływy na szkoły odsunął Kościół, gdy w spra-
wie ustroju szikół akademickich miał
odwagę pójść przeciw uniwersyte-
tom, gdy jednem posunięciem pióra

wobec zagadnienia Adamski — w okresie rządów p. Ja- |kasował katedry konieczne dla nau-
ki i promieniujące pracą twórczą na
świat kultury... Wszędzie była „„sil-

pierwiastki. „Religijne” w: znaczeniu najmniej w dużej części — do prze- na ręka”, tylko w tej jednej dziedzi-
wyznaniowem... A więc nie o swoi- szłości. Możemy więc o nich mówić nie była — słaba. lszystkie prze-

stą międzywyznaniową „religję”, któ bez podważania autorytetu naczel- szkody p. J. Jędrzejewicz druzgotał
та — może wbrew intenojom jej nych władz szkolnych. A mówić i wszystkie autorytety lekceważył
bwórców—zawsze podkopuje praw-
dziwą religję. l nie o moralność
„świecką”,
chowania religijnego.

Referat Ks. Biskupa  Adamskie-
$o przyniósł ponadto wręcz sensa-
cyjne i zdumiewające szczegóły z za
kulis rządów w naszem Mim. W. R.
ТО.
A więc ustalił, že nasi ministro-

wie W. R. i O.P. nie zawsze bywają
ostatnią instancją w sprawach szko-
ły. Zdarzały się takie wypadki —
mówił Ks. Biskup — że podwładne
organy „sabotowały zarządzenia mi-
nisterjalne, a minister, któremu Ks.
Biskup na ten fakit
„przyznał. rację”... Były jeszcze cie-
kawsze incydenty, jak ten, że mini-
sterstwo wydało okólnik zarządzają-
cy nominacje katechtėw — prefek-
tów bez porozumienia się z władzą
kościelną, a Minister W. R. i O. P. o
takim okólniku nic nie wiedział, —
albo też drugi incydent, że przed mi-
nistrem W..R. i O. P. zatajono pro-
test Episkopatu przeciw programom
naulki religii, które „odrzucały wiarę
płynącą z Objawienia”.

Ks. Biskup Adamski demaskuiąc
te mieporządki mie cofnął się przed
wskazaniem ich źródła. Zapewne nie
wszystko, co złe w dzedzinie oświa-
ty i szkolnictwa, ma swój początek
w „Związku Naucz. Polskiego“. Ale
nie ulega wątpliwości, że lwia część
tych anomalij, zwłaszcza — jak mó-
wił Ks. Biskup Adamski — „zadraż-
nienia między rządem, a Episkopa-
tem”, pochodzi z tej właśnie organi-
zacji nauczycielskiej.

Jalk się to stało — pyta zdumio-
my czytelnik — że jedna z kilku or-
$anizacyj nauczycielskich mogła
zdobyć dla siebie
„nowisko ną terenie szkoły, mogła
wyróść nad głowę ministra W. R. i
О. Р., mogła nawet popychać admi-| część oskarżenia pozostała więc wł
nistrację szkolną do walki z Episkio-
patem i z Kościołem?

Odpowiedź jest bardzo prosta...
Rządy pomajowe użyły „Związku
N. P.“ jako politycznego narzędzia
do ugruntowania swoich wpływów
na społeczeństwo. Za zasługi trzeba

 

Znowu ,
Sprawy rzemieślnicze

W środę rozpoczęła się w mini-
sterstwie przemysłu i handlu pod
przewodnictwem ministra Góreckie-
go „wielką narada rzemieślnicza'.

Program narady objął całokształt
zagadnień rzemieślniczych, które
znalazły ujęcie w obszernym refera-

Młodzież
„ABC“ pisze: W czwartek przy-

był samochodem ma Politechnikę
minister W. R. i O. P. prof. Święto-
sławski i udał się do biurą rektora-
tu. Podczas jego nieobecności nie-
wylkryci sprawcy przyłożyli do szy-
by samochodu pieczątkę z napisem:
„Nie płacimy czesnego”.

Szofer ministra usiłował studen-
tów zatrzymać, co się jednak nie
udało. W. tym: momencie p. min.
Świętosławski wyszedł z gmachu i
zobaczywszy napis, kazał szoferowi
zmaząć go. у

Lewicowa akademicka Bratnia
Pomoc Uniwersytetu  Warszawskie-
go ogłosiła pielgrzmkę di Ostrej
Bramy, która odbędzie się w dzień
imienin Marsz. Piłsudskiego.

Wiycieczka dojdzie do skutku o
ile zgłosi się ponad stu uczestników.

 

zwrócił uwagę,

tak wybitne sta-|

trzeba! :
Jest bowiem zdumiewającem zja-

P. trząsł „Związek N. P.“ w okresie

tylko przed jednym ustępował... Z
„narzędzia“ przemienił się ,„Związek

która jest negacją wy- wisko, że ministerstwem W. R. i O. N. P.* w ośrodek władzy, inicjatywy
i decyzji.

| Zwołanie
BERLIN (Pat). Wiczcraj wieczo-

rem ogłoszony został zą pośrednic-
jtwem niemieckiego biura informa-
jcyjnego nast. komunikat:

Na dzień 7 b. m. o godz. 12 zwo-
łany został Reichstag. Na porządku
obrad znajduje się jalko jedyny punikt
wysłuchanie deklaracji rząduRzeszy.

W grudniu omal że
Admirał angielski, sir Roger

Keyes, wypowiedział na pewnym ze-
braniu w Oxford rewelacyjne infor-
macje odnośnie naprężenia  stosun-
ków, jakie niedawno panowało mię-
dzy Anglją a Włochami ma morzu

| Śródziemnem.

 

 ©yrok o procesie łódzkim zatwierdzony
Kary darowane na zasadzie amnestji

Sąd Apelacyjny w
rozpatrzył w drugiej instancji głośny
proces nanodowcow lódzkich.

Jak już pisaliśmy, sąd okręgowy
w Łodzi z pośród 19 oskarżonych,
skazał siedmiu na kary od 10 mies.
areszt. do 2 i pół lat więzienia, resz-
tę zaś, t. j. 12 osób :: przywódcą na-
rodowej Łodzi adw. Kazimierzem
Kowalskim uniewinnił, Od wyroku
tego apelowały obydwie strony, t. j.
prokurator i obrona.

W. azwartek sprawa znalazła się,
na wokandzie sądu apelacyjnego.i
Oskarżał prok. Grabowski (oskarży-|
ciel w procesie brzeskim). ' Ławę o-|
brończą zajęli adwokaci: Jan Nowo”|
dwiorski, Zbigniew  Stypulkowski i,

17-tu oskarżonych  członików Stron-
nictwa Narodowego. Pozostałych
dwóch oskarżonych: Henryka Kona-
rzewskiego i Feliksa  Kierskiego

powołanie dodatkowych świadków
na rozprawę apelacyjną proces ogra-
niczył się do referatu sprawy. i prze-
mówień stron.  Referował sędzia
Karczak. Jak wynika z referatu,
prokurator w skadze apelacyjnej nie  
szej instancji zarzutu

' skarżonych do tajnej organizacji. Ta

| drugiej instancji poza sporem. Oma-
|wiająjc motywy wyroku referent nie-
co obszerniej omówił rolę głośnych i
znanych dziś już w: całej Polsce kon-
fidentów Krzymuskiego i Zaborow-
skiego. Wspomniał o tem, jak: pod-
czas rozprawy usiłował wprowadzić

„narada”
cie,, wygłoszonym przez dyrektora
Związku Izb p. Sikorskiego.

Referat dotyczył m. in. ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządze-
nia o prawie przemysłowem, wyda-
nia rozporządzenia  wylkonawiczego

Franciszek Szwajdler, jako ROSĄ

bronili adwokaci:  Rościszewski i
Kwiatkowski.

Ponieważ sąd odrzucił 'wniosiki sł

 

podnosił obalonego w wyroku pierw|
należenia o0-|

rzekomej niekaralności, o ich niskim
poziomie etycznym, umysłowym i
kulturalnym 0 ich „zeznaniach”* w
śledztwie, z których żadnego szcze-
iółu nie potrafili odtworzyć ustnie
przed sądem etc.

Po referacie wistał prokurator i
ograniczył się do oświadczenia w
jednem zdaniu, że popiea skargę
apelacyjną prokuratury łódzkiej.

Pierwszy z obrońców przemawiał
'p. dziekan Jan Nowodwoski, poczem

Warszawie w błąd władze sądowe co do swej kolejno wygłosili mowy obrończe:
adw. Stypułkowski, adw. Kiwiatkow-
ski, adw. Szwajdler i adw. Rości-
szewski. Przemówienia te były krót-
kie i zajęły ogółem zaledwie około
'dwóch godzin czasu.

Po wysłuchaniu stron, sąd po
kilkunastominutowej naradzie  ogło-
sił wyrok, mocą którego zatwierdził
wyrok pierwszej instancji, darowur
jac jednocześnie na zasadzie amne-,
stji wymiezone wszystlkim oskarżo-
nym kary.

Reichstagu
Fakt powzięcia nagłe; decyzji

zwołanią parlamentu. Rzeszy, które-
mu, jak na to wskazuje przeszłość,
zwykły towarzyszyć ważne oświad-
czenią rządu niemieckiego, stanowi
temat najróżnorodniejszych interpre-

'tacyj w kołach politycznych stolicy
' Niemiec.

nie wybuchła Oojna
Okazuje się, że wojna angielsko-

włoska wisiała już na cieniutkim tyl-
ko włosku. Rząd angielski wysłał
był na morze Śródziemine całą swą
flotę, równocześnie zaś Mussolini
zmobilizował całą flotę włoską w po* -
bliżu Malty. Gdy się rozpoczęły
manewry floty angielskiej, nagle
włoskie łodzie podwodne pojawiły
się w wielkiej ilości na miejsce kon-
centracji floty angielskiej, podczas
$śdy admiralicaj była przekonana, że
Mussolini (swe łodzie podwodne
trzyma koło Trypolisu.

Opinja publiczna dotąd nic o
tych sprawach nie wiedziała, ale by-
ły o nich poinformowane sztaby ge-
neralne innych państw.

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

i Cena 10 groszy.
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ODPOWIEDž NEGUSA
PARYŻ. (Patl. W depeszy z Ge-

newy Havas podaje tekst odpowie-
wiedzi rządu abisyńskiego na we-
zwanie komitetu 13-tu na nzecz po-

koju. Odpowiedź ta, wysłana z Ad-
dis - Abeby dn. 5 marca ma brzmie-
nie następujące:

„Zapoznaliśmy się z treścią de- do rozporządzenia o lzbach Rze-
mieślniczch i Związku, oraz wydania
'szeregu innych rozporządzeń, 7ak
"np. rozporządz. określającego rodza-
je rzemiosła, w których dopuszczony
będzie wyjątek o zakazie pobierania
|wynagrodzenia za naukę, rozporzą-
dzenia wykonawczego do rozporzą-
dzenią o prawie budowlanem i zabu-

| dowaniu osiedli, a wreszcie wydania
przez radę ministrów  rozporządze-
nia wykonawczego do ustawy o do*
stawach i robotach dla  instytucyj
rządowych i samorządowych.

Dalsza treść referatu zawierała
postulaty m. in. skomasowania wy-
dawanych przez 'ministerstwio prze-
mysłu i handlu okólników do zmie-
nianych kilkakrotnie postanowień
prawa przemysłowego, wyistąpienia'
z inicjatywą ustawodawczą w kie-|
runku unormowania stosunków,
prawnych w przemyśle ama)
domowym i chałupniczym oraz po-
stulaty w zakresie spraw  podatko-
wych.

Marsz. Piłsudski monarchistą
W. „Buncie Młodych'' znajdujemy wiada się za nikim. Minie za to nieraz ra-'dzoziemskich,

familijnych, ustawy o użyciu broni 'wywiad z p. Wład. Studnickim. Po-
ruszono między innemi sprawę po*
glądów Piłsudsikiego na ustrój Polski
w r. 1917. Ч

„Pilsudski byt wtedy monarchistą. Był

zwolennikiem wprowadzenia obcej dyna-

stji, najlepiej dziecka, które  wychowałoby

się w kraju, Sam zresztą wyraźnie niesgo.

dził: „Wiecie co, wy jesteście najleps: do

niepopularnych, *
Beseler byl

Lerchen-

przeprowadzenia

powinniście się tem zająć”.

zwolennikiem  dyrastji saskiej,

feld — bawarskiej.

Należy dodać, że w owym czacie
zwolennikami monarchji byli także
niektórzy przywódcy P. P. S., np.

' Daszyński,

rzeczy

peszy, nadesłanej do naszego mini-
sterstwa spraw zagranicznych w
imieniu komitetu 13-tu. Wszyscy
członkowie Ligi Narodów wiedzą, iż
uczyniliśmy wszystko, co było w
naszej mocy jeszcze przed. wybu-
chem wojny, by zapewnić pokój w
drodze sprawiedliwego pojednania i
zgodnie z palktem Ligi Narodów.

Gwałcąc swe zobowiązania mię-
dzynarodowe
wziętych dotychczas zarządzeń Wło
chy kontynuują swą napaść. Zgadza-
my się na rozpoczęcie rokowań z
zastszeżeniem poszanowania paktu.
Przyjmujemy do wiadomości, iż pro-
pozycja Ikomitetu 13-tu została u-
czyniona i że rokowania będą się
toczyły w duchu paktu i w ramach
Ligi Narodów.

Plenum Sejmu
W dniu wczorajszym odbyło się

plenarne posiedzenie Sejmu, na któ-
rem omawiano sprawy odznaczeń cu-

zniesienie

 

przez wartowników cywilnych, za-
trudnionych w różnych działach ad-
„ministracji wojskowej, wreszcie spra- ;
"wa zamiany gmachu ambasady pol-, ścili do odbycia wykładu prof. Jeze'a. Na;

skiej w Tokio na inny. Porządek
dzienny został uzupełniony projek-
tem ustawy o trybunale stanu, którą
odesłano do ikiomisji prawniczej.

i pomimo przedsię”,

ordynacji |

zostanie doręczona za pośredni-
ctwelmi naszego posła w: Paryżu”.

(-) Heile Selassie.

SPODZIEWANA ODPOWIEDŹ
WŁOCH

PARYŻ. (Pat). Prasa gubi się w
idomysłach na temat oczekiwanej od-
powiedzi włoskiej na wezwanie ko-
mitetu 13-tu. Większość dzienników
przypuszcza, iż odpowiedź tą nie
będzie odmowna.

„Petit Journal" pisze: W| kołach
dyplomatycznych i oficjalnych  ра-
nuje przekonanie, iż Rzym nie od-
/powie odmownie. Nie ominie on tym
razem okazji wystąpienia w sposób
j bardziej pojednawczy.

„L'Oeuvre* przypuszcza, iż Wło-
'chy zgodzą się rokować bezpośred-
nio z cesarzem abisyńskim, nie ko-

| Nasza  szozegółowa odpowiedź

{

Drogi w Abisynji

Po takich drogach Jjeż-
dżą na motocyklach
żołnierze włoscy, prze-
wożący rozkazyImel-

dunki.

 

Manewry „ligowe”
Sytuacja nad Lemanem

rzystając z pośrednictwa Ligi Naro-
dów. Prawidopodobnie Mlussolini po-
woła się rówinież na traktat z 1906
roku, domagając się jego zastoco-
"wania.

| - OPINJA MUSSOLINIEGO.
PARYŻ (Pat). Jak donosi agencja

Havasa, w wywiadzie ze współpra”
cownikiem: „Excelsiora“, Mussolini
m. in, oświadczył: „Sytuacja nad l.e-
manem jest poważna. Panuje tam
uprzedzenie w stosunku do Wiłoch
i niezrozumiała solidarność na rzecz
kraju barbarzyńskiego. Niepojętą jest
w szczególności rola, jalką odgrywają
kraje, posiadające kolonje, Mam na-
dzieję i uczynię wszystkio, co będzie
możliwe, aby ten kryzys nie przy-
czynił się do zniszczenia przyjaźni
włosko-francuskiej, koniecznej dla
pokoju całego świata''.

: Kronika telegraficzna
* tŁ zw. „Szwajcarji Kaszubskiej”

zaobserwowano; niezwykłe o tej porze, ;ja-

wisko licznych wyładowań atmosferycznych,

które trwało kilka godzin. Błyskawice były
tak silne, że oświetlały cały horyzont.

} * Wczoraj rano powrócił z Brukseli

do Warszawy p. minister spraw zagranicz-

nych J. Beck.

! ** Wybory do francuskiej Izby Deputo-
wanych wyznaczono na 26 kwietnia w

pierwszym terminie, a na 3 maja — wybory

ściślejsze.
** W Atenach panuje częściowy strajk

studentów. Doszło do licznych starć z po-

licją. Jest kilku rannych.

* Amerykański senat przyjął i przesłał
"do izby reprezentantów projekt ustawy,

 

,przewidującej elektryfikacje wsi w caiych
| Stanach Zjednoczonych.

** Studenci Sorbony znowu nie dopu-

wydziału wynikłakorytarzu prawnego

ibójka.
\ ** № miešcie uniwersyteckiem Alcala,
de Kenares (Hiszpanja) bojówki lewicowe

podpaliły dwa kościoły.
wiele cennych obrazów.

** Robotnicy piekarscy w Atenach o-
głosili strajk. Zapewnieniem dostaw pie-
czywa dla ludności miasta zajmą się władze.

** W ciągu następnego tygodnia
poczną się w Berlinie niemiecko-litew:kie

rokowania handlowe, które potrwają około
3-ch tygodni.

** W San Juan (na wyspie Porto-Rico)
władze ' amerykańskie aresztowały przy-

wódcę nacjonalistów Albizu Campos i sze-
ściu jego towarzyszów pod zarzutem spisku

przeciw rządowi Stanów Zjednoczonych.

** Przybył do Aten z Brindisi Rickett,
który wystartuje do Aleksandrji, skąd ma
udać się do Abisynji.

** W Brazylji wskutek wielkich desz-

| czów w stanie Rio de Janeiro nastąpiła

powódź.

** W Nicei, po przedstawieniu galo-

'wem, zorganizowanem przez miejscową pra-

|sę, poza sceną teatru „Casino de Eldorado“

wybuchł pożar, który zniszczył gmach te-

atru,

Ogień zniszczył

ruze

—



      

ŽYDOWSKA AKCJA
PROTESTACYJNA
Sejmowa komisja administracyjna u-

chwaliła na czwartkowem posiedzeniu
wniosek o „uboju zwierząt gospodar-

skich w rzeźniach”,

Wyjawszy przedstawiciela koła ży-
dowskiego, dwóch posłów ukraiń-

skich i wiceministra oświaty ks. Żon-
gołowicza, wszyscy obecni na posie-
dzeniu komisji wypowiedzieli się za

przyjęciem wniosku. W ten sposób

sprawa zniesienia uboju rytualnego,

podjęta oddawna przez opinję naro-

dową, posunęła się znacznie naprzód,

wyskując nowe szanse pozytywnego

załatwienia,

(IW związku z jednolitym naogół
frontem opinji polskiej, wypowiadają-
cej się kategorycznie za zniesieniem

uboju rytualnego i uwolnieniem lud-

ności chrześcijańskiej od kilkudziesię-

ciomiljonowego haraczu na rzecz ży-

dowskich gmin wyznaniowych, pod-
niecenie wśród Żydów wzrasta z

dniem każdym, Nietylko krajowa pra-

sa żydowska bije na alarm, ale najpo-
ważniejsze organizacje światowego

żydostwa organizują akcję protesta- |
cyjną i zasypują, za pośrednictwem na-
szych placówek dyplomatycznych

rząd swojem: demonstracjami.

Bardzo to pouczający przykład,

świadczący o tem, jak dalece docho-

dy gmin żydowskich w Polsce oraz ich

dyktatura na naszym rynku mięsnym
leży na sercu całego światowego ży-
dostwa. Z przykładu tego raz jeszcze

wynika, że Żydzi stanowią zwarty, je-
dnolity organizm narodowy, że intere-
sy i cele Żydów w poszczególnych
"krajach są tylko częścią składową

odrębnej całości interesów narodu ży-

dowskiego.
Żydowski „Nasz Przegląd" opisuje

szczegółowo, jak wygląda akcja prote-

stacyjna Żydów przeciwko zniesieniu

uboju rytualnego. Ster akcji znajdu-
je się w ręku londyńskiej egzekutywy
światowego związku Żydów polskich,
która przybrawszy sobie do pomocy
żydostwo angielskie, prowadzi za po-
średnictwem sekcji _ żydowskiego

związku światowego szeroką akcję

we wszystkich krajach.

„Naczelny rabin Angljj — pisze
„Nasz Przegląd“ — jako oficjalny
przedstawiciel žydostwa angielskiego,

użył całego swego autorytetu i swej

siły moralnej dla odparcia zamachu

ma szechitę. Wystosował on do amba-

sadora Rzplitej Polskiej w Londynie

list, w którym wskazał, że szechita
jest jednym z fundamentów religii ży-
dowskiej i że wszelka.próba zakaza-
nia uboju rytualnego musi wywołać

1czucie głębokiego rozgoryczenia

wśród całego żydostwa angielskiego.

Naczelnemu rabinowi Anglji praw-

dopodobnie nie przychodzi nawet do
głowy myśl. że ubój rytualnyizwiąza-

ne z nim dziesiątki miljonów opłat, ja-
kie składamy za ten ubój gminom ży-
dowskim, „budzą uczucie głębokiego
rozgoryczenia” wśród całej ludności

polskiej, która przecież jest u siebie

w domu i ma chyba całkowite prawo

zapatrywać się na szechitę z punktu

widzenia własnej moralności i wła-
snych interesów,

Ta bezceremonjalnošė światowego
żydostwa, zmierzającego do podpo-

rządkowania interesom Żydów pol-
ich interesów i poglądów trzydzie-

stomiljonowej ludności chrześcijań-

skiej — jest uderzająca, Przypominają

się żywo czasy pierwszego okresu po

wielkiej wojnie, kiedy to Żydzi z An-

ślii, Ameryki i t. d., prowadząc akcję

przeciwko odbudowanemu państwu
polskiemu, nieustannie wtrącali się do

naszych spraw wewnętrznych, mobi-

lizując przeciwko nam światową opi-

nję.
Z Bożą pomocą okres ten przetrwa-

liśmy. Przetrwamy również protest
światowy przeciwko „zamachowi na

ubój rytualny”. Gdybyśmy bowiem co-

fali się przed każdą „šwiatową“ mani-

festacją żydowską i lękali się jej na- |

stępstw, nie bylibyśmy w stanie ru- |
szyć z miejsca przy regulowaniu kwe-

siji żydowskiej w Polsce,  

Ostatnie włoskie zwyciestwa
ma froncie północnym

Skomplikowany splot wydarzeń wo-
jennych, jakie się ostatnio rozegrały
na włosko-abisyńskim froncie północ”
nym, wymaga syntetycznego objaśnie*
nia,

Spójrzmy na mapę. Widzimy na
niej u góry granicę erytrejsko-abisyń-
ską. Granica ta została przekroczona
przez wojska włoskie zaraz w po*
czątkach działań wojennych, przy”
czem najpierw zajęta została strefa
Adigrat-Entiszio-Adua-Aksum. W dru-
giej fazie działań wojska włoskie oku-
powały rejon Makalle..
Tu jednak nastąpiło załamanie dzia”

łań. O ile początkowo wojska włoskie
nie napotkały ma poważniejszy opór
abisyński i bodaj, że nawet do znisz*
czenia żywej siły abisyńskiej nie dą-
žylv. stawiając sobie za cel tylko za”
jęcie terytorjum, o tyle teraz ujawnił
się opór abisyński, a nawet — ze stro”
ny abisyńskiej — śmiałe i pełne inicja*
tywy próby ofensywne. Działania re-
gularnych sił abisyńskich, dobrze ob-
myślone strategicznie, zaznaczyły się
zwłaszcza w kompleksie górskim
Tembien. W zachodniej jego części u-
lokowały się dwie armje abisyńskie
pod wodzą rasów KassyiSejuma (ma-
jące swoje centrum zdaje się w miej”
scowości Abbi Addi) i. rozpoczęły
szereg energicznych i dobrze przy”
$otowanych, a korzystających ze
sprzyjających warunków terenowych
działań, stawiających sobie za cel
przecięcie drogi Makalle-Adua i o*
krążenie Makalle od północy. Rów-
nocześnie, potężna armja rasa Mu-
lughety atakowała Makalle od ро-
łudnia, a mniejsza już armja rasa Im-
ru przedsiębrała akcję dwaerna
koło Aksum, zapuszczając się aż na
rzekę Mareb, a nawet ponoć i na te-
rytorjum erytrejskie.

Położenie wojsk włoskich stało się,
jeżeli nie krytyczne, to w każdym ra-
zie dosyć niewygodne. Wysuniętemu
bastjonowi włoskiemu, Makalle, gro”
ziło odcięcie od baz zaopatrzenia
(niesłychane niebezpieczne dla nowo”
czesnej armji europejskiej, zużywa”
jącej wielkie ilości amunicji, benzy-
ny, żywności i, t. d.), podobno bywa-
ły już momenty, gdy droga Makalle-
Adua była już przez Abisyńczyków
przecięta. Droga zaś Makalle-Adigrat,
rzecz prosta, nie mogła,. jako linja
zaopatrzenia wystarczyć. Makalle za-
śrożone było odcięciem, co może nie
byłoby wielką klęską militarną, ale
miałoby wielkie, ujemne, skutki poli-
tyczne i moralne. Zapewne, dymisja
gen. de Bono pozostaje w związku z
dopuszczeniem do tej, niewygodnej
sytuacji.
Nowv dowódca, marsz. Badoglio,

postawił sobie najwidoczniej cel od-
mienny, niż jego poprzednik: nie za-
dawalniał się on zajmowaniem tery-
torjum, lecz postanowił zniszczyć ży”
wą siłę przeciwnika. Przygotował się
do tego w sposób bardzo metodycz-
nv.

Najpierw silnie ufortyfikował całą
linję frontu, dzięki czemu mógł
zmniejszyć jeóo obsade i możliwie du-
żą część wojska wycofać na tyły, aby
z nich utworzyć silne grupy odwodów.
W szcześólności, przy pomocy kilku
mniejszych bitew, dobrze zabeznie-
czył swoje panowanie nad drogą Ma-
kalle-Adua (głośne walki o przełęcz
Abaro). Następnie utworzył potężną
grupę uderzeniową w rejonie Makal-
le i przystąpił do właściwych dzia”
łań. W działaniach tych użyte zosta”
ły przedewszystkiem wojska metro-
politalne, włoskie.

Pierwsza bitwa — to była bitwa o
górę Ambra Aradam. Góra ta, panu-  

 

 

 

  
jąca nad drogą  Makalle-Kwaram,
zamieniona została przez rasa Mulu-
ghetę na potężny bastjon, ufortyfiko-
wany według  najnowocześniejszych
metod. Marsz. Badoglio postanowił
bastjon ten zdobyć wstępnym bojem.
W tym celu — na odcinku 20 kilome-
trów — wprowadził do boju 2 korpu-
sy wojska, a więc zastosował zagęsz-
-<zenie sił bojowych, przypominające
wojnę światową. Była to najcięższa
bitwa, jaką Włosi w Abisynji stoczy*
li. Częściowo przy pomocv manewru
okrążającego, częściowo atakiem czo-
łowym, góra Amba Aradam, mimo że
zdawała się być niezdobytą twierdzą,
została opanowana, a broniąca jej i
jej okolic armja rasy Mulughety do-
szczętnie rozbita.

Druga bitwa — to była bitwa o
Tembien. Część wojsk marszałka Ba-
doglio, które zdobyły górę Amba A-
radam, dokonała błyskawicznego
zwrotu na zachód i zajęła miejsco”
wość Gaela na drodze Adua-Soke-
ta. Równocześnie rozpoczął się atak
na Tembien z trzech stron: z północy,
wschodu i południa. Armie .rasów
Kasy i Sejuma zostały otoczone, nie-
liczne garstki niedobitków przebiły
się na zachód w stronę gór Semien,
kilka mniejszych oddziałów, całkowi-
cie otoczonych, jeszcze się broni i
kosztem wielkich strat usiłuje się

 

Żydostwe
P. Karol L. Koniński, jeden z naj-

poważniejszych naszych publicystów,
odpowiada w dwutygodniku „Zet“ na
polemikę, jaką wywołał artykuł jego,
„krytykujący czynne wystąpienia prze-
'ciwżydowskie na wyższych uczelniach.
P. Koniński jest zwolennikiem usu-
nięcia Żydów z Polski, nie podoba mu
się jednak stosunek młodzieży naro-
dowej do hitleryzmu.

„Stała się — pisze — zdumiewająca
rzecz: Zwolennicy politycznego przy-
mierza z Niemcami przeprowadzili swe
plany, przy zupełnem niemal — od czasu
jak Hitler przyszedł — milczeniu prasy
tego obozu. którego historyczną racją by-
tu i zasługą niezastąpioną  by-
ło, że uświadomił narodowi tragizm pol-
sko - niemiecki, Qui tacet, consentire
videtur — a jeżeli „milczenie” jest tu za

 

 
 

  

Włosi ślą do Atryki nowetransporty samochodów i samolotów

przebić nrzez otoczający je pierścień
wojsk włoskich.

Trzecia operacja — nie będąca już
właściwie bitwą to było zajęcie po-
tężnego grzbietu Amba-Alagi (3,411
metrów), stanowiąceśo klucz do opa*
nowania drogi wgłąb Abisynji, lecz
prawie nie bronioneśo przez rozbite
już poprzednio wojska rasa Mulughe-
ty.

| Czwarta operacja — to było całko-
wite rozbicie rasa Imru pod Aksum
i dotarcie tam wojsk włoskich do rze-
ki Takazze,
Tak więc, abisyński front północny

ulesł całkowitemu zniszczeniu. Pozo”
stały jeszcze cesarzowi Abisynii woj-
ska frontu południowego (zwłaszcza
nietknieta jeszcze armia rasa Nasiba
pod Harrarem), oraz gwardja,
Czy wojska włoskie na północy

pójdą teraz szybko naprzód? — Tru-
dno to przewidzieć, lecz raczej należy
oczekiwać, że nie będą się z tem snie”
szyć, rozbudowując najpierw sieć
drės i organizując nowe linje zaopa-
trzenia,
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i hitieryzm
ostrem słowem, to nie będzie takiem
„miękkość”, a ta miękkość wynikła tyl-
ko i wyłącznie z tej przyjemności, że Ży-
dom u Hitlera dzieje się źle”,

Nie możemy się zgodzić na opinię p.
Konińskiego. Modus vivendi, ustalo-
ny w umowie styczniowej z Niemca-
mi, nie jest „politycznem przymic-
rzem“ i nie kto inny, ale właśnie
Obóz Narodowy zwalcza wszelkie
próby zamiany tego porozumienia na
sojusz polityczny, który siłą rzeczy
zrywałby nasze przymierze z Francją
i uczyniłby z Polski satelitę i narzę-
dzie Niemiec w ich polityce odweto-
wej i imperjalistycznej. Nie milczy-
my wobec tych zakusów i protestuje-
my przeciw rosnącemu uciskowi pol-
skiej mniejszości w Niemczech i prze-
ciw jakiejkolwiek rezyśnacji z na-
szych praw w Gdańsku. Niema tu
żadnej „miękkości'”* z naszej strony.

Nie przyłączamy się jedynie do na-
a żydowskiej i socjalistycznej na

itleryzm. Nie przypisujemy hitle-
ryzmowi samych wad i zbrodni, jak to
czynią organy międzynarodówek. Poj-
mujemy inaczej nacjonalizm niż hit-
lerowcy już choćby dlatego, że jesteś-
my katolikami, ale nie dajemy się brać
na demagogiczne przypominanie ma-
sakry z 30 czerwca 1934 r. i innych
aktów teroru w Niemczech. Ci, którzy
o tem tak często piszą (nie p. Koniń-
ski), są przecież chwalcami Sowietów,
które wymordowały miljon ludzi, i są
także wielbicielami Rewolucji Francu-
skiej, która wynalazła i gorliwie zu-
żytkowała gilotynę. Gdyby doszli do
włądzy w Polsce, nie krępowaliby się
wobec przeciwników żadnym huma-
nitaryzmem.

„Przyjemność, że Żydom u Hitle-
ra dzieje się źle” — nie gra żadnej
roli, Nie chodzi bowiem o przyjem-
ność, ale o ogromną korzyść, jaką jest
dla nas osłabienie przez hitleryzm
międzynarodowego żydostwa, które w
r. 1918 popierało stale wszystkie ata-

a ki przeciw Polsce,
  

Najkorzystniejsze źródło zakupu

HERBATY, KAWY, KAKA9
i a eT. MARZEC

Marszałkowska 89 i Mazowiecka 5

PRZEGLĄD PRASY
SKARGI NA WIZYTATORÓW

Plagą nauczycielstwa są wizytato<

rzy. Nie z racji ich funkcyj, które są

pożyteczne zarówno dla szkoły, jak i

  

-| dla nauczycieli, ale z racji niewłaści-

wego traktowania tych funkcyj i nie+

odpowiedniege odnoszenia się do nau-

czycielstwa. Oto jak przedstawia ta-

ką przeciętną wizytację „Nauczyciel

Polski”, organ Stow. Chrześc.-Narod,

Nauczycielstwa szkół powszechnych

(Nr. 3):
„lnspektor przybywa do szkoły z nas

stawieniem sędzieśo śledczego, będące+
go na tropie przestępstwa. Występuje w

roli zwierzchnika nieomylnego, a bez
względnego, dalekiego od uprzejmości,
życzliwości, łagodności, pogody i wyro-
zumiałości, jaka winna cechować praw=
dziwego pedagoga. ;

Do tego przyłącza się często podwójna

miara: z jednej strony jest wielka po

błażliwość dla tych „którzy są dobrze u-
stosunkowani i należą do organizacyj

mile przez pana inspektora widzianych.z

drugiej zaś — razi ogromna surowość.

bezmiar wymagań i moc pretensyj da
tych, dla których możni tego świata nie

są łaskawi. Jedne szkoły, zwłaszcza,
siala od wielkich dróg położone, prawie
nie widują swych władz przełożonych,
inne aaaS zamęczane przez ciągłe
wizytacje. Czasem nie wiadomo, kogo
się słuchać: różne osoby do tego upraw-

n'one dają wprost sprzeczne instrukeje..,

Gdyby to jeszcze zawsze i zewszystkimi

można się było dogadać, porozumieć,
Ale, niestety „wielu inspektorów i pod
inspektorów nie da do słowadojść, nis
czego nie chce słuchać, a sami mówią bar-
dzo dużo, nie krępująsię niczem. Cza

sem ma się takie wrażenie, jakby delin

katność, grzeczność „poszanowanie ludz-
k'ej godności, życzliwość dla bliźnich,

takt, nie obowiązywały naszych zwierzch=

ników”.
BRAK UPRZEJMOŚCI

Nowa instrukcja min, W. В. 1 0. Р.,
uznaje jako warunek skutecznych wi-
zytacji — autorytet osobisty wizytu-

jącego szkołę. Zupełnie słusznie. Ale
autorytet osobisty zdobywa się wie-
dzą, doświadczeniem pedagogicznem,

bezstronnością, taktem, uprzejmością,
Dziś 3 л

„nauczycielstwo każdą wizytację szko+
ły traktuje jako dopust boży. plage, nie-
szczęście. Wszyscy się denerwują, bo
wiedzą, co ich czeka. Każdy jest pełen
obaw, czy nie spotka go jakaś duża przy”
krość, upokorzenie, niesprawiedliwę za-
rzuty, krytyka niezasłużona, krzywdząca,

ocena i t. d, Dzieciom również udzielą
sielennastrój”, 7

ajbardziej dotkliwym z tych zarzus
tów jest zarzut nieuprzejmości. Ucho”
dzimy przecież za naród dobrze wy*
chowany, nasza inteligencja przejęła
obyczaje dawnej warstwyszlacheckiej,

w zwykłem życiu zasypuje się fraze;

sami grzecznościowemi. „Chamstwo

jest u nas słowem bardzo obraźliwem,

loto organ nauczycielstwa, bardzo

zresztą umiarkowanego, zarzuca

swym inspektorom — brak uprzejimo-
ści, tej prymitywnej cechy człowieka
dobrze wychowanego!... Zaiste, nie-
wesoło jest w naszem szkolnictwie.

P. RUBINSZTEIN A SZECHITA

Pos, Rubinsztein, powołany przez
komisję administracyjną jako rabin
na rzeczoznawcę w sprawie uboju ry”
tualnego, zrzekł się tej funkcji, gdyż
komisja powołała jako drugiego eks-
peita ks. prof. Trzeciaka, znakomite-
go znawcę literatury starozakonnej į
rabinicznej.
Jedno z pism żydowskich („Piąta

rano') tłumaczy rezygnację rabiną
tem, że nie może on dyskutować z
księdzem katolickim o „jednym z do-
gmatów religji żydowskiej, jakim jest
ubój rytualny”, Otóż tu nie chodzi ©
żaden dogmat, a tylko o zabytek ob-
rzędowy. Zresztą i rabin Rubin=
sztein nie jest powołany do stwier-
dzenia co jest dośmatem mozaizmu.
Instancją właściwą byłby może jakiś
powszechny synod żydowski, ale ta-
ki nie istnieje. Wśród Żydów panują
sprzeczne sądy na istotę religji mo;-
żeszowej; jeden z rabinów, i to czło”
wiek bardzo wykształcony, doktór
o.jentalistyki na uniw, berlińskim, za
pewniał piszącego te słowa, że jedy*
nym dośmatem religji żydowskiej jest
jedynobóstwo, wyrażone w „.szemie”
(Szma Israel, Adonai Elohenu, Adonai
echad = Słuchaj Izraelu! Pan nasz
jest jednym bogiem). Pozatem wszy*
stko inne jest rytualizmem, albo oby-
czajowością tradycyjną,

„Piąta rano” pisze, że p. Rubin-
sztein „zrzekł się (funkcji eksperta),
bo tak mu dyktowała godność kapłań-
ska, honor rabina, nakaz wewnętrzny
duchownego wyznania mojżeszowe-
go”. '

P. Rubinsztein nie jest żadnym ka*
płanem, Kapłaństwo przestało w ży-
dostwie istnieć wraz ze świątynia.
Rabini są zwykłymi nauczycielami re-
ligji, ich instytucja nie jest istotną dlą
mozaizmu, są śminy bez rabinów.
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LIST ZE SLĄSKA
Spisek niemiecki. Najazd Żydów i reakcja społeczeństwa polskiego.

Znaczenie Obozu Narodowego na

Śląsk nie od dzić przykuwa uwagę ca.
łej Polski. Niedawno donosiliśmy o roz*
wiązaniu, żawiesżonego poprzednio na
Górnym Śląsku Stronnictwa Narodowego,
obecnie podajemy garść wiadomości in=
nego typu.

Władze śledcze wykryły ostatnio na
Śląsku tajną organizację niemiecką „Na-
łional Sozialistische Deutsche Arbeiter
Bewegung" (Narodowo - Socjalistyczny
Niemiecki Ruch Robotniczy), która liezy-
ła 4.000 członków i miała na celu... oder-
wanie od państwa polskiego Górnego
śląska przy pomocy akcji zbrojnej. Are-
sztowano 97 kierowników tej organizacji,
oskarżając ich o zbrodnię stanu z art. 89
81 k. k,

N. S. D. A. B. miał kontakt z miemiec-
kiem; związkami po drugiej stronie gra-
nicy m. in, z t. zw. „Bund Deutscher
Osten". +
Utrzymywanie pokojowych stosunków

z państwem niemieckiem wcale nas me
zwalnia od obowiązku czuwania nad roz-
wojem niemczyzny wewnątrz kraju, Prze-
ciwnie, musimy pilnie baczyć, aby dobre
stosunki zewnętrzne z Niemcami nie od-
bywały się kosztem naszych ustępstw na-
wewnątrz. Ujawnienie irredenty memiec-
kiej na Śląsku, która miała się wyrazić
w formie „ruchawki” w chwili wygaśnię-
cia konwencji górnośląskiej t. j. w r.
1937, jest chyba wystarczającym dowo-
dem wzmożonej aktywności kół niemiec-,
kich w Polsce, Godzącej w całość nasze-
go państwa działalności niemieckich orga-
nizacyj, przeciwstawić można skurecznie
jedynie równie dynamiczną i sugestywną
organizację polskiego Obozu Narodowe-
go.

Stąd zgoła niezrozumiałem wydaje się
na tym zagrożonym terenie zarządzenie,
rozwiązujące Stronnictwo Narodowe.

II.
3 Stanowczej kontrakcji zorganizowanego
społeczeństwa polskiego wymaga również
coraż bardziej wzrastający napływ Ży-
dów na Śląsk.
Obradujący miedawno w Katowicach

zjazd delegatów kupiectwa polskiego woj.
śląskiego uchwalił w tej sprawie szereg
zasadniczych rezolucyj, które w całości
жа prasą śląską podajemy:

1) „Kupiec-Polak winien pokrywać za-
sadniczo swoje zapotrzebowanie we ła-
brykach i hurtowniach polsko - chrześci-
jańskich i jedynie w ich braku może czy-
nić zakupy w innych przedsiębiorstwach,

2) Kupiec - Polak powinien zatrudniać
m siebie personel polski oraz korzystać
wyłącznie z usług przedstawiciela Pola-
ka - chrześcijanina,

3) Kupiec - Polak winien sprowadzać
łowary oraz uskułeczniać transporty
przez polskie firmy spedycyjne oraz ko-
rzystać jedynie z usług polskiego rze-
mieślnika”..
Trzeźwy ten głos kupiectwa polskiego

re Śląska winien się stać obowiązującą
normą postępowania dla kupców całej
Polski.
Na ostatniem posiedzeniu rady miej-

skiej w Katowicach wpłynęły wnioski w
sprawie uboju rytualnego; pierwszy zło-
żył taki wniosek znany działacz radny,
adwokat Paweł Kopacz.

II.

Niezadowolenie z napływu przybyszów,
zrozumiałe, jeżeli chodzi o Żydów, po-

 

68)

 

(Od specjalnego korespondenta)

strwa się czasem zadaleko. Oto na ul.
Drzymały czytamy wymowny napis kre-
dą: „Przybysze precz, Galicjaki precz”.
Jest to objaw niewłaściwie pojętego re-
gjonalizmu. Nie trzeba mu się jednek
zbytnio dżiwić, jeżeli się zważy, że dla
Ślązaka, który nie zgiął swego dumnego
karku i nie zmienił narodowych przeku=
nań, niema prawie wcale miejsca ani /
administracji, ani w sądownictwiet, ani
w samorządzie, ani na takiej, czy innej
posadzie państwowej. Niejeden mniej
cierpliwy krzyknie czasem:  „Galicjaki
precz”! N'eponjvojajas niezdrowego re-
gjonalizmu, musimy jednak stwierdzić, że
Śląsk jest w takiej samej przynajmniej

mierze dla Ślązaków, co i dla Galicjan,
Królowiaków, czy Poznąńczyków į naod-
wrót.

Sprowadzanie na Śląsk ludzi z jedcej
przeważnie dzielnicy nie jest najszczę-
śliwszem pociągnięciem naszych władz.
Tem więcej, że przybysze ci popierają
zazwyczaj Żydów i w ten sporób pod-
kreślają swoją „inność” i jakby „obcość”,

1v.

Ostatnio został dokonany w Katowi-
cach zamach bombowy na willę dyr. Sta-
dnikiewicza, położoną tuż óbok woje-
wództwa. Nieznany sprawca rzucił do о-
środu willi ładunek materjału vrybucho-
wego. Nabój z hukiem wybuchł i wytwł
duży lej ziemi. Innych szkód bomba nie
wyrządziła, „Kattowitzer Zeitung” dopa-
truje się w owym tajemniczym zamachu
bombowym demonstracji,  

Śląsku
Katowice, w marcu.

У,
Jak daleko posuwa się zuchwalstwo

Niemców na Śląsku, świadczy fakt połi»
cia żołnierza polskiego przez „Volksbun-
dowców” w gminie Rówień, pow. ryb“
nickiego za to, że żołnierz ów zakazał or-
kiestrze odegrania 3 pieśni hitlerowskich.
Nie dosyć na tem. W Baranowie, w pow.
lublinieckim, T-wo Młodych Polek urzą-
dziło przedstawienie teatralne z zabawą
W czasie przygotowania sceny 'vszedł za
kulisy członek Jungdeutsche Partei, Fr.
Pradelok i uderzył... w twarz organiza-
torkę przedstawienia p. Rączkównę, nau-
czycielkę, a na zabawie członkowie Jung-
deutsche Partei wywołali awanturę, pro+
wokując uczestników zabawy — Polsków,
Tak bezczelnie poczynają sobie „człon=

kowie „Volksbundu* i „Junńdeutsche
Partei", dwu legalnie istniejących organi-
žacyj niemieckich, podczas gdy Stron-
nictwo Narodowe zostało rozwiązane, ja-
ko „zagrażające bezpieczeństwu, spoko-
jowi i porządkowi publicznemu”, jak
brzmi słynne już dziś zarządzenie śląs=
kich władz administracyjnych.

T. KR.
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SWEDZENIU CIAŁA
i wszelkich wyrzutach skór*

nych
stosuje się KREM

„LAIN-AGE“
kosmetyk usuwający at
naskórka tak u dorosłyc

jak i u dzieci,

 

 

POLSKA CZĘSTOCHOWA
przeciw ubojowi rytualnemu

(Od wlasnego korespondento)

W poniedzi-łek, dn. 2 b. m., odby*
ło się sensacyjne, z niecierpliwością wy
czekiwane posiedzenie Rady Miejskiej
poświęcone sprawie uboju rytualne*
go. Wniosek, jaki w tej sprawie zgło*
sił miejscowy Radziecki Kl. Nar, u*
legł dzięki niezrozumiałej opieszałości
Zarządu Miejskiego znacznie opóźnio*
nemu rozpatrzeniu. Jak dalece zale*
żało komuś na odwleczeniu sprawy,
świadczy interwencja Kl. Nar. o przy”
śpieszenie zwołania rady, a także i po
przednie (w ub, tygodniu) jej posie*
dzenie, na którem sprawa uboju zna*
lazła się na li-em miejscu porządku
dziennego i wskutek tego rozstrzy:
śnięta być nie mogła.
Uzasadniony wniosek Kl. Nar. do*

maśający się przystąpienia do głosowa
nia bez dyskusji, o której wyjowiedzia
ły się już zgodnie naukowe i jecz*
ne|pg FO ewrz о

a poprzedniem więc posiedzeniu
przystąpiono do dyskusji. Ławnik
Piątkowski (KL Nar.) rozprawił się
gruntownie z rzekomo religijnem po*
dłożem uboju, udowadniając, że „dowo
dy'”, jakie Żydzi w jego obronie przy*
taczają, nie przedstawiają wartości
nietylko merytorycznej, lecz nawet
dyskusyjnej, Powołując się na moty*
wy wniosku poś. Prystorowej twier*
dził referent, że sprawa uboju, będą*
ca już dziś prawem niepisanem, któ*
re musi być respektowane, bo za niem
stoi zdecydowana wola polskiego spo*
łeczeństwa — grozi Ww razie nieu*
względnienia go kolizją z tem właśnie
społeczeństwem. A kolizja ta dla Ży:

 

Z CAŁEGO ECERAJU
GRODZISK MAZOWIECKI *

Zjazd działaczy samorządowych, W dn.
1 marca odbył się w Grodzisku >jazd
radnych i działaczy samorządowych —
narodowców ż powiatu płońskiego. Pomi-
mo, iż ostatnie wybory (wskutek  unie-
ważnienia list narodowych i innych zna-
nych okoliczności) pokrzywdziły naro-
dowców, zebranie było liczne, co świad-
czy o rożumieniu ważności spraw samo-
rządowych przez naródowców.

Referat „O zadaniach samorządu” wy
głosił wiceprezes zarżądu główneg Str.
Narodowego Karol Wierczak,
Jasny i mocny referat zebrani przyjęli

bardzo życzliwie. Żywa dyskusja po refe-
racie świadczyła » potrzebie takich ze-
brań.
Na zakończenie uchwalono następu'ą-

cą rezoluc'ę:
„Zebrani radni i działacze samorządo-

wi, pow. błońskiego w liczbie 116 soli-
daryżując się całkowicie z zasadami pro-
gramowemi samorządu, propagowanemi
przez Stronnictwo Narodowe, postana-
wia'ą domagać się:

1) Wprowadzenia oszczędności w go-
spodarce samorządowe i odciążenia sa-
morządu od spraw nie mających nic
wspólnego z samorządem. :

2) Zniesienia uboju rytualnego.
3) Przeznaczonia pewnych sum z bu-

dżetów samorządowych na Kasy Bezpro-
centówe dla popierania chrześcijańskiego
rzemiosła i handlu,

4) Rozwiązania rad gminnych i miej-
skich, a przeprowadzenia nowych wybo-
rów samorządowych. |

 

ŁOWICZ

Tajemnicze podpalenie młyna. Hande!
zbożem w powiecie łowickim spoczywa
niemal wyłącznie w rękach Żydków. Jed-
nym z punktów, w których skupia się tea
handel, był młyn w Sobocie, dzierżawio-
ny przez połentata zbożowego Żyda
Atłasa,

Od pewnego czasu młyn w Sobocie
wydzierżawił Polak p. Prószyński z Po-
znania. P. Prószyński rozpoczął niezwy
kle energiczną ałtcię, mającą na celu
prze'ęcie handlu zbożem w polskie ręce.
P. Prószyński zakupywał beżpoś.ednio
od roników zboże, zorganizował w swożm
młynie wymianę zboża na mąkę i przy.
czynił się do powstania chrześcijańskie”
spółdzielni zbożowe! w Sobocie. Akcja p.
Prószyńskiego, zakryona na szeroką
skalę, znalazła żywy oddźwięk wśród o-
kolicznych chłopów. Pośrednik»m Żydom,
czerpiącym dotychczas z handlu zbożem
kolosalne zyski, groziła ruina, tembar-
dziej, że p. Prószyński odmawiał Żydom
mielenia w swym młynie zboża przez nich
zakupowanego. Działalność p. Prószyń-
skiego została nagle zahamowana — w
ubiegłym tygodniu młyn w Sob>cie (mu.
rowańy, 6 solidnej budowie) spłonął, Na
miejscu pożaru znaleziono bańki po nał-
cie i benzynie. ‹

Sprawców zbrodniczego
dotychczas nie u'awniono,

Hojny dar kapituły łowickiej, W związ-
ku z obchodem 800-lecia istnienia Łowi-
cza Kapituła łowicka przystąpiła do re-

 

podpalenia  

staurac'i cennych obrazów, znajdujących
się w koleg acie. Restauracji obrazów do-
kona wybitny spec'alista w tej dziedzinie
p. Henryk Kucharski. Szczególnie warto.
ściowe są obrazy przedstawiające Naro-
dzenie Na'św. Marj Panny, Ofiarowanie
Jej do świątyni i Najśw. Marję Pannę na-
wiedzaącą św Elżbietę oraz czwatty о-
braz, będący zbiorowym portretem ż po-
staciami króla Jana Kazimierza, krėlo-
wej Mari Ludwiki | dworu warszawskie-
go. Kompożycja tego ostatniego obrazu
wiąże się z pobyłem Jana Kazimierza w
Łowiczu po wyprawie žborowskiej i
przedstawia hołd pary królewskie, zło-
żony relikwiom św. Weroniki, patronki
Łowicza. !

Wszystkie obrazy są malowane przez
połskich mistrzów przypuszczainie w po-
czątkach 18-go wieku, a następnie, póź:
niej, przemalowane, Celem rest:urac':
będzie więc usunięcie późnidjsżych po-
kładów farby i odsłonięcie pierwotnych
malowideł,

Czaszki ludzkie w poniewięrce. -— W
czasie niwelowania ziemi na budowę u-
licy przy mające powstać szkole po-
wszechne: na terenach dawnego cmenta-
rza katolickiego (ż 11-go wieku) obok ko.
šciola św. Leonarda robotnicy wydoby!
wielką ilość czaszek | kości ludzkich.
Kości te od dłuższego już czasu ponie-
wierają się niepogrzebane.

Może odpowiednie władze żainteresu-
ją się tą sprawą i polecą, komu należy,
pochowanie rozwłóczonych przez psy
kości. Z. Z.

G. O. BAXTER,

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego -

Marji Wańkowiczowej

Domyślali się napewno co się tu święci — nie
mogło być inaczej, Jedna tylko rzecz na świecie
jest równie ciężka, lub nawet cięższa od olowiu,
a przytem miękka jak piasek, Nim umocowano na
mułach pół tuzina worków, już poganiacze mówili
cicho i HY trwożnie, jeden do drugiego:
— Złoto.

„‚ c= Złoto dla Simona — dodał ktoś widząc, žė
Józeł Simon z widocznym niepokojem przypatry*
wał im się z li,

Wieść o mórdefstwie nie biegnie szybciej od
władomośti oukrytych ekarbach. W tajemniczy
sposób wydostała się ona przeż mury pałacu Vė
realów. Stoczyła się ze wzgórza iwpadła do San
Triste, Jak ogień pędziła ulicami, Zwaliła sią na

ea. w chwili, gdy wyciągał rękę po pieniądze
clienta, nie pozwoliła kobietom gotować obiadu,
przeszkodziła dzieciom w zabawach ulicznych.
|. —Z pałacu Vórealów ma wyjechać dwadzie*
ścia mułów naładowanych żiotem, dla Józefa Si“
mona,

Tego właśnie chsiał uniknąć Simon. W tym ce
Ju rozkazał urządzić zbiórkę mułów i poganiaczy,
przygotować juki i dopiero gdy wszystko już bę'

 

 

dzie gotowe, załadować małe worki i pośpiesznie
ruszyć w stronę morza. Zanim jednak głowa pierw*
szego miiła wyjrzała z pałacówej bramy, wieść
0 tem obiegła już całe miasto.
— Pałac Verealów wpadł znów w łapę Simo*

nap“„> edy a Nieckby |
obiety kiwały głowami. Niechby już lepiej

Cabrillo mieszkał tam na wzgórzu niż Simon! Te*
raz przyciśnie nas zńów wszystkich porządnie.

_ Simon bojąc się podobnej gadaniny chciał oto*
czyć karawanę jak najściślejszą strażą, ale Silas
lenny umaczył mu, że liczna straż będzie po*
siadała akurat tyle siły, ile potrzeba nato, by obra*
bować ich i zatrzymać na miejscu, Wóbes czego,
nie dyskutowali już więcej nad tą kwestją i zgod*
nie omawiali ostatnie szczegóły,

Biorąc nawet pod uwagę stromość górskiej
drogi i konieczność odpoczynkowych post>j5+, te
trzydzieści mil mogły muły przejść w siągu najwy”
żej Rypeak godzin.

yiechali z San Triste 5 czwartej i mieli 186
całą noc, mośli więc mieć nadzieję dotarcia do
Ulloa najpóźniej na godzinę siódmą rano, A tam
trzeba będzie ocywiście jak najpośpieszniej prze*
nieść skarb na pokład „Racheli”, „Rachela” czeka*
ła na nich, nie było co do tego wątoliwości. Dziś
jeszcze otrzymał Denny telegram od Maephersona.
— Czy życzy pan sobie zwiększyć załogę?
— Obecna załoga wystarczy, Robota prosta —

oddepeszował ostrożnie Denny.
«= W przeciwnym bowiem razie ten szkot

Maepherson, który wydaje się kuty na cztery nogi,
zaopatrzy się w bandę jakichś drabów i wyzyska
możliwie sytuację — tłumaczył Simonowi,

Jeśli wszystko pójdzie według ułożonego pla*

nu, znajdą się w Ulloa dobę wcześniej niż cię tego
spodziewają Halsey i Marmont, Prawd óbnie
druga połowa ich kompanii puści się w drote przeż
pasmo górskie nócą, oni żaś już uprzedniego ran*
ka dotrą do Ulloa. Gdy dojadą, statek już dawno
> pód parą dów kdewóóe jo wy*

jazdu na morze. Gdyby podczas lowcip*
ny Maepherson miał ochotę położyć rękę na ładun-
ku wiezionym przez stał napotka opór,
w postaci czterech świetnychetrzelców, Mały oczy:
wiście musiał zostać w San Triste, żeby nie
wzbudzić ewoim wyjazdem podejrzeń, ale miai
nazajutrz po północy wyjechać cichutko z pałacu
i popeędžiė co koń wyskoczy w kierunku Ulloa.
CY, ten plan, miał według Simona jedno wielkie
wale , !
— Za dużó osób działa na własną rękę a po-

tem ma się spotkać o jędnej godzinie w umówio-
nem miejscu, Mój drodzy, to się nie może udać.
— Ta cała heca jest óle niepotrzebna —-

ponuro zawtórował mu. y, — Ale w ostatniej
chwili Mały dostał ostrego ataku wyrzutów sumie-
nia. Nie módłsię „decydować na usunięcie tego
szczura — Vóreala.

I Denny i Simon patrzeli na Małego wściekłe”
mi aa amanie ap я |
szej uwagi, czasupo udópałacu wogóle
ani olówśiwnie ł o całościŠiam Lo“
jalnie dopomógł do zorganizowania karawany mu-
łów i do pakowania złota. Ale pozałem nie można
było nie z n'eco w у
— Myślalby kto, że pan nie jest całkiem za“

interesowany w tej wyprawie! Wynająłem nietyl-
| ko pańskie ręce, ale i pański mózg. (C. da.)

„din

  

Częstochowa, w marcu.

dów jest chyba najmniej pożądana.
Poniedziałkowe posiedzenie wypeł

niły w znacznej części wywody rad-
nych żydowskich. Broniąc uporczy”
wie rytualnego uboju i biorąc ją za pod

stawę swej argumentacji, starano Się
udowodnić równie starą jak nielogicz*
ną opowieść o niesłychanym gwałcie
na „podstawowych zasadach: religij-
nych i narodowych żydostwa”.
— Tolerancja religijna — pow

jeden z tych panów — to podstawa
kultury społeczeństwa, kto ją podwa-
ża — nie zasługuje na miano człowie”
ka kulturalnego. Wiadomo, monopol
na postęp i kulturę mają ci tylko,
którzy interesów żydowskich bronią.
W tym wypadku jednakże argume:.

tacja żydowska nie przekonała naweł
socjalistów. Nie pomogły apele do su-
mienia zbiorowego, usiine naleganie,
żeby sprawę odesłać do komieji=jak=
gdyby istniały jeszcze co do niej jakie-
kolwiek wątpliwości, upomnienia przy
jazne pod adresem P. P. S., že i ona
ulega antyżydowskiej psychozie spo*
łecznej,
Wprawdzie przedstawiciel socjali-

stów oburzał się jak zwykle na gniją
cy ustrój kapitalistyczno-faszystow*
ski, wprawdzie piorunował na Obóz
Narodowy, lecz w rezultacie oświad-
czył, że ze względów gospodarczych
Klub jego głosować będziė za zmie-
sieniem uboju „rytualnego. :
Blok Gospodarczy (sanacja), zaprag-

nął okazać swą inicjatywę i wystąpić
z wnioskiem, zgadzającym šię zreši-
tą z wnioskiem KI. Nar., a żądającym
zniesienia uboju ze względów gospo-
darczycb i humanitarnych, z wyelimi-
nowaniem momentu politycznego,
Ten moment polityczny znalazł do*

sadne uzasadnienie w przemówieniu
prezesa Kl. Nar. Zarzeckiego. Wspóm
nieć trzeba o dziwnej metodzie jaką
względem referenta Kl. Nar, usiłował
zastosować przewodniczący Rady p.
Mackiewicz. Po nužących trzygodzin-
nych przemówieniach radnych żydow
skich postanowił on ograniczyć czas
przemówień następnych do 5 min., co
większość sanacyjno - socjalistyczno-
żydowska uchwaliła, Chodziło o unie”
możliwienie wypowiedzenia się żapi*
sanemu poprzednio do głosu przedsta
wicielowi KI, Narodowego,
To dziwne postanowienie spotkało

6ię z ostrym sprzeciwem p. Zarzeckie
go, który oświadczył, że jest to postę”
powanie nieuczciwe, wymierzone prze
ciwko Klubowi, jaki reprezentuje, wo
bec czego mówić będzie dopóki tema
tu nie wyczerpie, Oświadczenie to
przyjęła galerja burzą oklasków. Stro
na religijna uboju „rytualnego“ jest
już, mówił mówca, przesądzona, nie
trzeba więc dłużej się nad nią zatrzy”
mywać. Niech tu wystarczą rzeczowe
gytumeaty naukowe ks, dr. Trzecia*
a,
Kwestia gospodarcza uboju tak

przez Żydów broniona usuwa wszel-
kie wątpliwości=już nie wystarczy tu
fokt znany, że Polska traci roczniz
80 milj. zł., jeliprócz nieuzasadnione-
go niczem haraczu na rzecz gmin
żydowskich uwzględnimy olbrzymią,
10 mili. wynoszącą sumę, jaką osią*
gają Żydzi przy pośrednictwie, dezor”
forzuiąc rynek mięsny, Traci na tem
lodowca bydła, traci rzežnik-chrze-

ścijaniń — tracą olbrzymie rzesze kon
sumentów — kto więc, prócz Żydów
zainteresowany jest w utrzymaniu te-
go wysoce przytem niehumanitarnė-
go uboju rytualnego?
A moment polityczny? We wniosku

naszym, oświadczył mówca, nie został
uwzględniony, skóro jednak porusżo-*
no tę sprawę ze strony radnych Ży*
dów — przyżnajemy to otwarcie ma
to i polityczne znaczenie, Ma jako
wola zdecydowana polskiego spole-
czeństwa wyżwolenia się tymczasem
na jednym odcinku z przewagi gospo”
darczej żydostwa, jako jeden 2 prze-
jawów zmagania się dwóch żywio-
łów, które polskiej ludności zwycię-
stwo przynieść musi, jedno ogniwo
długiego łańcucha  unaradawiania
wszechstronnego Polski, — Huczne o-
klaski przyrywały parokrotnie prze-
mówienie,
Przed głosowaniem usiłowali jeszcze

odwlec Żydzi sprawę, apelowali do
sumienia socjalistów, którzy „widać
ulegli hastom endeckim“ i gdy o *0-
krzywdzenie Żydów chodzi, idą ręka
w rękę Ę „reakcją endecką”,

osowaniu upadł rawdzie
wnłosck KI. Nar. obsiósy przekór.
ńym uporem „sanacji i socjalistów,
identyczny jednakże wniosek Bloku
Gospodarczego zjednoczył wszystkie
głosy polskie, Żydzi protestacyjnie о-
puścili salę obrad,
Wniesiona przez Koło Narodowe

kwestja — zyskała aprobatę polskich
radnych, :
Polska Częstochówa zniosła ubój

„rytualny”, ŁR



Zródła polskości na Kresach _ Kronika wileńska
Ilekroć zdarza się przechodzić katolickiej w tem przeświadczeniu— skiej, misyjnej na tym! terenie. Zbyt-

przez wsie i osiedla ludzkie na kre-
salch wschodnich, to, należy jednak

przyznać, że nie odnosi się wrażenia,| nierozłącznie z sobą w parze.
że jest tam Polska. Składa się na to! Są tutaj mniej i więcej . rzewne
wiele przyczyn, często niezależnych|tego obrazki. Są świątynie wspania-

i patrjotyzm narodowy polski idą

 

od dobrej lub złej woli szarego ludu |łe, świadczące o większej, bardziej
kresowego, kitóry w gruncie rzeczy |zwartej gromadzie wyznawców i
jest dobry, gdy nie jest bałamucony. |czcicieli nauki kościoła. Są nato-
Bałamucenie szarego tłumu ma czę- | miast kościoły bardzo skromne, ma-
sto swe źródło w poglądach rozmiai-|luśkie, drewniane.
tych pseudo - inteligentów, ASA Jeden z talkich ikościołków, sta-
mych z etyką i zasadami wiary kato- |nowiących oparcie dla uczuć religij-
lickiej. Żywyłm. symbolem wiaryka- | nych i narodowych dia miejscowej
tolickiej — jest kościół. Jeżeli ko-jludności katolickiej, znajduje się w
ściół na każdem miejscu jest ostoją|Oborku koło Mołodeczna. Gdzieś w
wiary katolickiej, to tutaj na kre-|rejonie stacji kolejowej Połoczany,
sach wschodnich—kościół jest rów-|w otwartym polu, ten kościół od
nocześnie ostoją polskości. Znaną | wieków stoi na straży polskości.
wszak jest rzeczą, że bolszewicy!  Pobieżny rzut oka na całość da-
tępili i itępią wszelki objaw wiary je przeświadczenie o pracy apostol-

Uczestnicy litewskiej
demonstracji przed sądem

ŚWIĘCIANY.
Święcianach wydał wyrok na 12-iu
działaczy litewskich za zorganizo-
wamie  demonstracyjnego antypań-
stwowego wiecu manifestacyjnego w tewskiego w Święcianach i Jan Mu-
okolicy Czebotarce — Maksimańce, denas, nauczyciel publicznej szkoły
gm. daugieliskiejj w dn. 15 sierpnia'powszechnej.

Zamknięcie 2-ch litewskich mleczarni
ŚWIĘCIANY. Starosta powiatowy przemysłowe. Miieczarnie te, mimo

święciański, jalko władza przemysło-|wielokrotnych wezwań starosty do

wa I instancji, zakazał działalności zadośćuczynienia wymogom prawa,

2-m litewskim mieczarniom: w Dau-'przez przeszło półroczny przeziąg

gieliszkach i Dudach, gm. daugie'is- czasu nie zastosowały się do upo-
kiej, wobec nielegalnego ich iurucho- mnień i w warunkach nieodpowia-
mienia, t. j. bez zatwierdzenia urzą- dających wymaganiom przepisów sa-
dzeń, przewidzianego przez prawo nitannych.

Wspólna mogiła bohaterów
GŁĘBOKIE. Zarząd Koła Związ- skich żołnierzy, pochowanych w

ku Rezerwistów w Szarkowszczyź- miejscach przydrożnych w Czerwo-
nie, pow. dziśnieńskiego, poczynił nym Dworze, Horodyszczu, Dębo-
starania o uzyskaniw zezwolenia na wej i Markach, gm. szarkiowskiej.
ekshumację prochów poległych w Prochy bohateró wmają być pocho-
walkach w obronie Ojczyzny w cza- wane w Szarkowszczyznie we wspól
sie wojny polsko - bolszewickiej pol- nej mogile, na której ma stanąć po-

miik Nieznanego Żołnierza.

TARGI FUTRZARSKIE W WILNIE
Ustalony został termin tegorocz- kich sprawach, związanych z tar-

nych targów futrzarskich Odbędą giem.
się one w czasie 22/7 do 5/8 r. b. Nowością w tym dziale będzie

6 miesięcy aresztu.
nych znajduje się: 3-ch studentów
USB, jedna uczenica gimnazjum li-

Sąd Grodzki w r. ub, skazując każdego z nich na!
śró į

Wišrod skaza-|codzienne dobre zasady i tam je

Będą to drugie międzynarodowe tar-
gi łutrzarskie w Wilnie, a trzecie
ogólno-polskie.

zorganizowana również w tym roku,
zapewne w końcu czenwca, aukcja

 
na krajowe skórki cieląt i źrebaków.

Wobec tego, że komitet Targów
Północnych, iktóry dotychczas dwu-
krotnie organizował rówinież i targi”
futrzarskie w Wilnie, nie potafił się!
dotychczas ukonstytuować, a czas

mysłowo-Handlową w Wilnie,
której należy się zwracać wewszyst-

zresztą słusznem, że wiara katolicka ków tutaj niema, raczej bieda wyglą-
da z każdego kąta.

Jednak i w
miejscowy ki.

tych warunkach,
proboszcz, Antoni

{
kilka stopni powyżej zera.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno i mglisto, gdzieniegdzie z opa-1

„dami w dzielnicach południowych.
Nocą przymrozki, dniem temperaiira

Е południo-Umiarkowane . wiatry z
Matwiejczyk, potrałii stworzyćpod-, „schodu.
stawy dla pracy zmierzającej do

staci wzniesienia domu dla organi-
zacji wchodzących w. skład Akcji
Katolickiej w Oborku.

Duża ładna sala ze stałą sceną,
stale jest wypełniona przedwszyst-
kiem przez
Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. Nie brak również i starszych,
którzy zaczynają rozumieć, że do-
brze, w duchu katolickim wychowa-
na młodzież, będzie gwarancją ładu,
porządku 'w społeczeństwie, spokoju
i szczęścia domowego w rodzinie,
W tych warunkach szeregi mło-

dzieży stale wzrastają, a praca mło-
dzieży stowarzyszonej 'ma to zna-
czenie, że poszczególne jednostki
miodzieży i całe jej grupy, stojące
pod jednym sztandarem i zdążające
w jednym kierunku do tegoż celu,
swoją codzienną pracą i wytnwaniem
w szeregach A. K., wnoszą w życie

krzewią.
Obrazek takiej pracy młodzieży

stowarzyszonej, jeden z wielu, na
terenie Oborka, dało się zaobserwo-
wać w dniu 23 lutego r. b. Mróz, zi-
mno, zadylmika śnieżna, mie po-
wstrzymały młodzieży od spełnienia
swego obowiązku organizacyjnego.
Po ludzku rzecz biorąc, zwykle się
dzieje tak, jak w pewnej piosence:
„Amdruszą siedzi na piecu, na har-
monji gra i wąsami rusza”, Wszak
to zapusty, wieczorynki, przytełm
wypitlki, bitki i t. p.
W Oborku, w dniu wspomnianym,

przed nabożeństwem w kościele, od
wczesnego rana sala Ogniska wy-
pełniona młodzieżą stowarzyszoną.
Dla uzgodnienia spraw organizacyj-
nych przybyły kierownictwa Od-
działów Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży z sąsiedniego Chożo-
wa. Obrady w poważnym nastroju
trwają do czasu, gdy dzwony ikościel
ne wzywają ludzi do kościoła.

W, kościele wyczuwa się również
pracę organizacyjną tej młodzieży.
Doskonały chór kościelny jest wyni-
kiem pracy miejscowego organisty i
dobrego materjału, jakimi jest mło-
dzież stowarzyszona.

Po skończonem nabożeństwie w
kościele, jeszcze kilka godzin, mło-
dzieży schodzi na pracy w. Ognisku.
Dopiero przed wieczorem! wszyscy
udają się do domów swoich z nowym
zasobem sił do pracy nad doskonale-
niem się własnem i swego otoczenia.

„Przechodzien“.

 

chczas ukonstył Nabożeństwo za duszę :
?‹ЁЁ‘иіхё;пЁЁЁП\ЁЁЗЁКЁпив\Ё@ЁЬ‹;‚Р:}%‘Ё%$. p. KS. biskupa Bandurskiego ===:

o
Wczoraj o godz. 10-ej rano, z po- wojewoda Jankowski, przedstawi-

powodu 4-ej rocznicy zgonu, wko- ciele władz miejskich, urzędów nie-
17-25|sciclc Garnizonowym Św. lgnacego zespolonych, komitet uczczenia pa-

prawiono żałobne nabożeństwo za mięciodj
Niezwykła uroczystość spokój duszy ś. p. biskupa dr. Wła- delegacje organizacyj i stowarzyszeń

dysława Bandurskiego.
w Słonimie

SŁONIM. W dniu 4 bm., z okazji|wojewoda wileński Bociański,
' święta mahometańskiego „Kurbasz
Bajram'*, duchowny imam Kambier
Smolski odprawił uroczyste modły
w meczecie, poczem dopełniona zo-
stała ofiara przez ubój byka, ofiaro- patrolową na terenie rynku Łukis-

wanego przez Samuela Miśkiewicza kiego w dniach 4 i 5 bm. oraz w; cza-
вSionima, na dziedzińcu meczetu. sję dokonanych obław przez Wydz.

Skok p ir ga ; Śledczy w Wilnie zostali zatrzymani:

czystość ta ściągnęła do świątyni 1) Adam Świętochowski, poszu-

całą ludność tatarską Słonimia. Itókasę listami gończemi przez Sądy

DCN LAAISR Na LOASSDOKAI,k NSI a

Roztopy w Słonimskiem
SŁONIM, Śnieg w Słonimie i na wite wstrzymanie eksploatacji leś-

polach już zniknął. Wskutek złej nej. Komunikacja autobusowa nara-
drogi, spowodowanej roztopami, ko- zie również nie jest uruchomiona z
munikacja w powiecie jest mader powodu złego stanu dróg, nawet i
utrudniona. Spowodowało to caiko- bitych.

Porażony prądem elektrycznym
' GRODNO. W, dn. 4 bm. w. lo- Filipczuk, manipulując przenośną

downi Zjednoczenia Rolniczo-Han-,lamipą elektryczną, został porażony

dlowego młody praktykant Amtoni |prądem, ponosząc śmierć na miejscu.

Strajk w hucie „Niemen”*
LIDA. W dn. 4 marca, na tle nie- „№етеп". Strajkiem. kieruje ZZZ.

porozumienia o płace i wypłaty za Konferencja z udziałem inspektora
miewykorzystane urlopy, wybuchł pracy nie dała pozytywnych wyni-

strajk robotników huty szklanej ków. Strajkuje około 500 nobotni- |
6 |się o !/2 m.kėw.

W. nabożeństwie wzięli udział |

|

|

podnoszenie się wód na rzekach, w

nak,w chwili obecnej nie istnieje

biskupa Bandurskeigo, ога

społecznych.
Nabożeństwo odprawił proboszcz

wice” kościoła garnizonowego ks. Tołpa. |

Zdobycz policyjna na Kiermaszu
W związku z zarządzoną służbą Grodzkie w Wołominie i Wyszko-, dzonej w dniu 2 marca r. b. kwesty

wie; 2) Mikołaj Ispołatow, poszuki-
wany ,przez Sąd -Grodzki w Kobry-
niu al ża kradzieże; 3) Edward Jur-
genson — przez Sąd Grodzki w: Wil-
nie za oszustwa; 4) Wanda Szustow-
ska — złodziejka kieszonkowa, po-

jdla Panów i Pań w

młodzież należącą do!

js rodzinnego”,

į WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
krzewienia kultury polskiej, w po-; -— Rekolekcje, W. dniu 18 marca

Dom van vost. Benedyktyn rozpocz-
nie rekolekcje w języku francuskim

kaplicy Serca
Eucharystycznego (Mickiewicza 19
m. 2), które zakończone zostaną 22
b. m,

Z MIASTA.
— Zaopatrzenie straży ochotni-

czej w sprzęt techniczny i samo-
chody. Wobec rozwoju ochotniczej
straży pożarnej w Wilnie, ostatnio
przelkazano tej straży 5 samochodów
pożarnych z taboru miejskiej straży
ogniowej oraz zaopatrzono w nie-
zbędny sprzęt techniczny. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Akademickiego Koła

Grodnian słuchaczy U.S.B. w Wilnie
podaje do wiadomości wszystkich
jczłonków i sympatyków Koła, że w
niedzielę, dn. 8. IIL b. r., o godz. 12,
odbędzie się w lokalu Koła (ul. Wi-
leńska 23, m. 9) poranek dyskusyjny
na temat: „Robotnik polski na tle

RÓŻNE.
— Na ochronkę, W sobotę, dnia

7 marca r. b., w godz. od 6 do 9 w.
odbędzie się w cukierni Zielonego
Sztralla, ul. „Midkiewicza 22
„Czarna Kawa' z atrakcjalmi, zorga-
nizowana staraniem Zarządu „O-
chronki Dziennej“ przy ul. Dar 6.

Całkowity dochód na ochronkę,
dla najbiedniejszej dziatwy dzielnicy
Zarzecze i Popławy.

Bilety w cenie 49 gr. do nabycia
przy rwejściu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-— Z życia „Sokoła*. Wie wtorek,

dnia 10 marca 1936 r. o godzinie 7
m. 30, zostanie odprawione przez
kapelana sokolstwa wileńskiego Ks.
Mgr. A. Mościckiego, Msza Św. za
dusze zmarłych i poległych członków
Gniazda, w kaplicy Dobroczynności,
ma którą Zarząd nieniejszem zapra-
szą rodziny zmarłych oraz członków
Towarzystwa.

RÓŻNE.
— Czarna kawa-bridge, trady-

cyjna wielkopostna impreza naszych
wileńskich Pań Miłosierdzia odbę-
dzie się w niedzielę dnią 8 marca o
godzinie 19 w sali Izby  Przemysto-
wo - Handlowej przy ul. Mickiewi-
czą 32.

Towarzystwo Pań Miłosierdzia
niespodzianek

dla gości: żywe stylowe portrety,
monologi ulubionej Ciotki Albino-
wej, orkiestra mandolinistów, mono-
lob artysty teatru z Pohulanki, chór

przygotowuje wiele  rewellersów, stylowe lallki i dobrze
zaopatrzony tani bufet (będą koł-
duny).

O liczny współudział Szanownej:
Publiczności uprzejmie

upraszają Panie Miłosierdzia, by z
"dochodów tej imprezy mogły zaspo-
'koić  najśwałtowniejsze potrzeby
iswoich 575 rodzin biednych z 1297
dziećmi.

Niech nikogo
Czarnej Kawie,

nie zabraknie na
kto współczuje z

biedą ludzką. :
— Zarząd Opieki Rodzicielskiej

przy Państwowej Szkole Żeńskiej
Przemysłowo-Handlowej im. E. Dmo-
chowskiej podaje do publicznej wia-
domości, że w wyniku przeprowa-

ną dožywianie sierot i dzieci ludzi
bezrobotnych—uczenic Szkoły Prze-
mysłowo-Handlowej Żeńskiego Gimi-
nazjum Kupiecikego i Krawieckiego
uzbierano zł. 322,83,

Wydatki na zorganizowanie we.
szukiwaną przez Sąd Grodzki w sty wyniosły zł. 13,80. Czysty do-|
Bielsku-Podlaskim; 5) Stanisław Bła- chód stanowi zł. 309,03. Za tak do-;
żewicz vel Piercewicz — przez III br wynik kwesty Zarząd Opiek Ro-'
Komisarjat m. Wilna — za kradzież; dzicielskich oznaczonych szkół skła-
6) Kazimierz Komarowski i 7) Józef da serdeczne podziękowanie wszyst-
Sienkiewicz — za uchylanie się od kim naszym otiarodawcom.
służby, wojskowej. h = PONY z pw Dnia

Wszystkich zatrzymanych zło-||, Marca D. r. ZA pozwo eniemi taro-

daiojów: Saóco. mie posiadających sta- rwą ae Dae
łego miejsca pobytu, przekazano do |; P. a A Kodosincentego
Sądu Grodzkiego, Komarowskiego ||, 372 DLS lo kwestę ulicz-
zaś i Sienkiewicza — do Starostwa T ry skie: z PW ZY ul.
Grodzkiego w Wilnie. Turgielskiej 2, która przyniosła za-kładowi 337 zł. 11 gr., wydatki wy-

niosły 1 zł. 30 gr. į

Obawa powodzi
nie zachodzi

Zarząd Stowarzyszenia
św „Wincentego a Paulo.

Nadchodzące wiadomości z po-
wiatów, jakkolwiek wskazują na

ADMINISTRACYJNE.:
— Protokuły karno-administra-

cyjne. Organa P.P. w ub. miesiącu
sporządziły 1126 protokułów karno-;
sandasYr za różne wyikro- |
czenia  policyjno - administracyjne.
Najwięcej protokułów sporządzono

obawa wylewów. za opilstwo i zakłócenie spokoju pu-
W. obrębie Wilna woda podniosła maa tamowanie ruchu pie-

szego.

związku z topnieniem śniegów, jed-

| —— Nowi obywatele polscy. Wła-
|dze administracyjne w ciągu ub. mie-
siąca przyznały 37 obcokrajowcom
prawo obywatelstwa polskiego oraz
zamieszkania w Wileńszczyźnie. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
-— Kradzieże, W. dn. 5 bm. między

godz. 18 a 19-tą, zapomocą otwarcia okna

przez lufcik skradziono z mieszkania Geno-

wefy Mieczaniecowej (Subocz 6) garderobę

i bieliznę, należącą do niej i do Genowefy

Markiewiczówny. Ogólne straty zł. 600.

W tymże dniu około godz. 11 z nie-

zamkniętego mieszkania Józefa Golburskie-

go (Tatarska 13), podczas nieobecności do-

mowników, skradziono ubranie i biżuterję,

ogólnej wartości zł. 140. W toku wszczę-

tego dochodzenia zatrzymano Lola Krecz-

mara (Połocka 4 — dom noclegowy), jako

podejrzanego o dokonanie tej kradzieży.

Skradzionych rzeczy narazie nie odnale-

ziono.

— Usiłowała puścić fałszywą monetę.
Zatrzymano wczoraj A. Bernacką (Mecze-

towa 3) pod zarzutem usiłowania puszcze-

mia w obieg fałszywej monety 5 zł. (h)

WYPADKI.
— Podrzutki.. W dniu wczorajszym

przy ul. Końskiej porzuciła 2-letniego
chłopca Zofja Zaranowska (Żwirowa Góra 2).
W Opiece Społecznej pewna kob'eta

poprosiła o chwilowe zaopiekowanie się

3-tyg. dzieckiem H. Borysowiczową (Arcla-

nielska 27), gdyż miała tylko wstąpić do

ubikacji. Nieznajoma więcej już nie wró-

ciła. (h)

  
Teatr i muzyka.{

| — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś
jo godz. 8 w. poraz drugi komedjodramat w
3 aktach Kazimierza Leczyckiego p. t.

| „Dzieje wolności”.

| — Niedzielna popołudniówka. Jutro o
godz. 4-ej komedja M. W, Gogola „Rewi-

zor'. Ceny propagandowe.
— Koncert Janiny Familier. Dnia i1-go

marca w Teatrze Miejskim na Pohulance

wystąpi z jedynym recitalem fertepianowym

Janina Familier (Hepnerowa). W! programie:

Liszt, L. Van - Beethoven, Chopin i in. Ce-

ny miejsc zwyczajne. Zniżki ważne. Bilety

wcześniej do nabycia w kasie zamawiań

teatru „Lutnia”.

-— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś . ju-

tro „Orfeusz w piekle”.

— Występy Oli Obarskiejj W. najnow-

szej operetce francuskiej Simonsa „Ty to
ja” rozpocznie występy na naszej scenie

urocza primadonna teatrów warszawskich

Ola Obarska, która mając umowy z berliń-

skim i wiedeńskim teatrem zabawi u nas

tylko czas krótki, Ola Obarska, przyjechała
do nas z Wiednia. $dzie talent jej święcił
prawdziwy tryumf.

— Teatr „Rewja*, ul, Ostrobramska 5.

Dziś program p.t. „Wesoły Kaziuk“. Począ-

tek przedstawień o godz. 6 m. 45 i 9 m. 15.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 7 marca.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół, 8.10 Przerwa.
11.57 Czas i hejnał, 12.03 Dziennik połud-
niowy. 12.15 Przegląd rolniczej prasy. 1225
Koncert Ork. Kameralnej. 13.25 Chwilka
gospodarstwa domowego 13.30 Koncert ży-
czeń. 14,30 Płyty. 16.00 Jego ślubna małżon
ka, gawęda Rudyarda Kiplinga. 15,15 Mała
skrzyneczka, listy dzieci. 15.25 Życie kultu-
ralne miasta i prowincji.
kalne. 16.00 Lekcja języka francuskiego.
16.15 O skarbie ma Bakszcie, legenda wi-
leńska. 16.45 Cała Polska śpiewa. 17,00
Transm. nabożeństwa z Ostrej Bramy. 17.50
Mówmy o prowincji. 18.00 Piosenki neapo-
litańskie, 18,40 Słynne walce w parafra-
zach wirtuozowskich. 18.50 Płyty. 19.10 Bu-
dzimy turystykę wileńską, djalog. 19.25 Kon
cert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.
19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Nocna
eskapada — wesoła audycja muzyczna.
20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z
Polski współczesnej. 21.00 Audycja dla Po-
laków z zagranicy. 21.30 Wesoła Syrena.
22.00 Na swojską nutę, koncert. 23.00 Kom.
met. 23.05—24,00 Muzyka salonowa,

Czy mrozy jeszcze
powrócą?

Czy wiosna, która zapanowała w
Polsce niespodziewanie, '
jąc w tym roku o całe trzy tygodnie
dzień swoich kalendarzowych uro"
dzin, potrwa długo? Czy nie powró-
cą już mrozy? — takie pytania nur-
tują w nas wszystkich.

Termometr wykazuje ustawiczną
zwyžkę, rwłaściwą raczej dla dni
kwietniowych czy majowych — lecz
oddawna nienotowaną w początkach
marca.

„Upały” marcowe potrwają co-
najmniej do niedzieli, po której może
nastąpić nieznaczne oziębienie.

Zdaniem meteorologów, nie nale-
ży się jednak spodziewać mrozów, w
najgorszym wypadku mogą nastąpić
krótkotrwałe, lokalne przymrozki.

Nad Polską bowiem i środkową
Europą unoszą się wschodnio-po-
łudniowe ciepłe prądy, tworząc jak-
gdyby pewnego rodzaju zasłonę,
nieprzepuszczającą 21-
my.

 

 

15.30 Duety wo-



5

Książę Saloni doradcą-— Mikada
Parę razy do roku ujrzeć można na

dworcu w Tokjo starszego panawysiadają-
сефо z pociągu z Okitsu. Ma śnieżno białe
wiosy, jego mała, szczupła postać owiajętajest w piękne, tradycyjne kimono. Opiera
się na wysokim kiju bambusowym, jak kap-łani, idący do świątyń. Sylwetka jego ostro
odcina się od tłumu Japończyków, ubra-
nych w modne garnitury europejskie, Wy-
śląda to tak, jakby starojapoński samuraj
raczył nagle przekroczyć granicę czasu įwstąpił w nowe japońskie życie, Wrażenie
ło nie jest fałszywe.

Wiele, bardzo wiele zmieniło się w Ja-
ponji. „Kolej żelazna na miejscu palankinu,
pancernik na miejscu dżonki wojennej, ie-
leton, kartka wyborcza — te i tyle innych
uderzających zmian dowodzi, że Japonja
dziesiątki tysięcy mil odżeglowała od swe-
šo dawnego miejsca*—pisał świetny znaw-ca Japonji sir Hall Chamberlain przed 25laty. Od tego czasu europeizacja Japonjiposzła o dalsze tysiące mil naprzód: drapa-
cze chmur, europejskie ubiory. Mikado w
mundurze wojskowym, parlament i gabinetministrów. Japonja zerwała — zdawałoby
się — ze swoją piękną tradycją.

Ale ten siwy Japończyk w barwnem
kimonie pozostał a razem z nim stara Ja-
ponja, którą on reprezentuje. Pozostała też
niezmieniona jego władza.

żę Komoczki Saionji rzadko opu-
szcza swój pałacyk wiejski w Okitsu. Jeśli

właściwie zupeinie w nowej konstytucji ja- ponu, który jest przecież ciągle ideałempońskiej, Mimo to wladza jego jest olbrzy- wszystkich Japończyków. Być może rów-mia. Bez niego nie czyni cesarz żadnego nież waży tu iakt, že jest on taki bliski ce-ważniejszego posunięcia politycznego; tak sarza, że równie jak on, nietykalny,samo jak jego ojciec i dziadek. W każdym razie faktem jest, że jeśliTrudno jest Europejczykowi zrozumieć mówić możemy o zwycięzcach i zwyciężo-jego stanowisko i jego wpływ. Być może, nych w ostatnim puczu oficerów — to spo-dzieje się tak dlatego, że nieoiicjalna jego kojna, piękna postać 94-letniego „genro“

=,

Amerykaiscy „spece“ od powietrznej
žeglugi orzekli po długoletnich studjach i
obserwacjach, że kobiety daleko lepiej zno-
szą podróż samolotem niż mężczyźni i że
są daleko lepszymi i milszymi pasażerami.
Oto motywy, któremi aeronauciатегукай-
scy usprawiediiwiają swoje twierdzenie:

s “ ppwiadza przekazywana jest jakby z pokole- pozostaje nienaruszona w swojej wielkości i „Jego wielka miłość'
nie na pokolenie przez Mikadów. Być może z piedestału tradycji nie przestanie do koń-również, że władcy widzą w nim, w czci, ca życia kierować losami 70 miljonów Ja-jaką cieszy się wśród ludu, najlepszą pod- pończyków.
porę dla swego autorytetu.

KINO „PAN“,
Samo nazwisko Jaracza gwarantowało,

że film będzie dobry. Istotnie, weteran sce-й 26 L
ny i ekranu i tym razem nie zawiódł, dając

Bowiem od dziesiątków lat, od 00 AKAINSULANSISTS kreację wspaniałą. To nie byla aiswcześniejszej młodości jest „genro“ obroi-
cą władzy cesarskiej, Przed 70 laty stanął
on na czele partji rewolucyjnej, która bro-
niła Mikada przed wpływami Szogunėw, Od
tej chwili staje się najwažniejszą podporą
domu cesarskiego. Zostaje wysłany jako po-
sel do Wiednia i Berlina, 'jest ministrem,
zostaje przez pewien czas premjerem. W
Wersalu po raz ostatni wysiępuje na forum

Humor zagraniczny
ZA KULISAML

Aktor L: — Jak ci się podobałem
wczoraj w roli króla?

Aktor IL: — Jeśli chcesz wiedziećko-
niecznie, od wczoraj jestem republikani- |
uem!publicznem.

i (Le Rire“),Odtąd ogranicza się do roli doradcy, z
tego stanowiska kieruje polityką japońską PONIEWCZASIE.i wywiera decydujący wpływ na wybór mi- SU Ž ь l ьnistrów. Niejednokrotnie wybór ten był po- _ Podobno Bożka Карй xewolwec iMai я dubeltówkę na złodziei?wodem ciężkich kryzysów politycznych a — Kupił, ale złodzieje już u. petnawet rozlewu krwi. „Genro“ potrafił jed- k 2zi > a 0 ukradli.nak poradzić sobie ze wszystkiemi irud-

onściami,
!

Jest to niezwykle ciekawy, bodajże SU

było przeżycie, przeżycie potężne w swej
grozie.

Reszta aktorów — ci jakgdyby nie
istnieli Chwilami miało się wiażenie, że
gra tylko sam Jaracz. Zresztą, winę za to
ponoszą częściowo także autor scenarjusza
i reżyser, którzy resztę postaci naszkico-
wali dość bezbarwnie. Treść filmu —

dzająca męża zprzys
Na zakończenie, jak w szanującym się fil-
mie przystało (made in П. 5. A.), oglądamy
nawrócenie niewiernej żony, która przy-
kladnie żałuje swego błędu przy marach
męża. Jest nawet śmierć czarnego charak-
teru dla pożądających mocnych wrażeń,

Nieźle jest uchwycone środowisko te-
atralne z jego szychem sławy, kabotyniz-
mem i blyskami rzeczywistego talentu.

Kobiety w powietrzu— górą
— Kobiety są wytrwalsze niż mężczyźni
— Kobiety lepiej znoszą niepogodę i złe

warunki atmosieryczne.
— Kobiety zastanawiają się nad tem,

gdzie strząsnąć popiół z swoich papiero-
Sów i nie narażają samolotu na niebezpie-
czeństwo pożaru.

natomiast wymagają
opieki i troskliwości niż

— Mężczyźni

znacznie czulszej

kobiety.

— Mężczyżni nieustannie pytają o roz-
maite mniej i bardziej ważne szczegóły.
— Mężczyźni grymaszą bardziej i nigdy

nie są zadowoleni z menu obiadowego.
-— Mężczyźni męczą się szybciej pod-

różą i bardziej boją się urojonego, czy rze-
czywistego niebezpieczeństwa,
— Mężczyźni podczas podróży bezu-

stannie rozmawiają z obsiugą samaolotu.
I proszę, bądź tu mądry. Aż trudno

uwierzyć, że ladzie tak się w powietrzu
zmieniają, na ziemi bowiem, na stałym grun
cie, sprawa przedstawia się przecież zu-

jest bardzo szablonowa. Miłość, żona zdra- Pełnie odwrotaie.
tojnym kabotynem itd.*GDIA SR KOKA I CZESDZSZbac

Nowości wydawnicze
Już się ukazał z druku 10 (64)

numer tygodnika literacko - arty-
stycznego „Prosto z Mosiu*, który
przynosi lragmenty  niepublikowa-
nch dotąd korespondencji Orzesz-
kowej i Prusa, wiersze satyryczne K.
1. Gatczyńskiego „Sumbrje w toma-iai dów ze: Pa” о оКО Wielką znajomošė rzeczy można wyczuć ze cie“ i A. M. Swinarskiego „Pochwa-„“ шш;: р:и;е maa Boża faśójwicj scenek w knajpie, Na pochwałę reżysera łą snoba“, artykuły: Wł. Wolertaaw rypati abray, i Rino" AS2) BOS ania odparł TiU karmelkami ckliwego sentymentu, tem- Krasienieckiego „Staropolska satyra

die
bardziej chwalebną wobec potanienia cu- w przedniej straży”, J, Bajkowskiego; Е kru, jak i niespodziewaną w polskim filmie. „Bulhakowe dzieło”, Szcz. Kryskie-Nad program dodatek kolorowy, które- go „Iwórcy czy epigoni". W. dalszym

zjawi się jednak na dworcu tokijskim, moż- niezrozumiały objaw, że wszelkie ataki nana być pewnym, że są do rozważania jakieś jego politykę nie dochodziły i nie dochodzątrudne sprawy, że cesarz, „Tenno”, potrze- do jego osoby. Ostatni bunt wymierzonybuje jego rady. Trzy pokolenia cesarskie był najwyraźniej przeciwko jego politycekorzystały z jego mądrości. Obecnie kieruje personalnej. Zamordowani zostali prawieon całą polityką japońską, choć usiawy wszyscy ci, którym „$enro* ułał i którymprzechodzą przez parlament i chociaż król powierzył władzę. A jego samego nietknię-je podpisuje. to. Dlaczego? i NIEPOROZUMIENIE. $o zaletami są barwy i dostateczna ilość ciągu odpowiedzi na ankietę „Jaką

Książę Salionji — nazywany przez lud Na to pytanie odpowiedzieć mógłby Pani (do żebraka): — Proszę tu po- gruntowńie roznegliżowanych girls, zaś wa- najciekawszą książkę przeczytaiem

„denro" — ma oficjalne stanowisko ministra tylko świetny znawca duszy japońskiej. Być czekać, zostało z obiadu trochę zupy, mam dami bezmyślność i gruntowny brak do- w r. 19357*, odpowiedź Adolia No-

domu królewskiego. Jest to tytuł, który może, że przyczyna leży właśnie w tem, że także stary kapelusz mojego męża. wcipu. Pat również nie zawiódł, dając do- waczyńskiego i St Piaseckie;$0; po-

uratował się z epoki ieudalnej, przeszedł idąc po asialcie dworca w swem kimono Żebrak: — Proszę wielmożnej pani, ja- datek / dostatecznie opatrzony i odleżały. zatem <iąg dalszy powieści J. Kisie-

do ustroju parlamentarnego i nie mieści się jest on, jakby ambasadorem dawnego Nip- bym już wolał w garnuszku. ;
„S“ | lewskiego „Powrėt“, ‹ 3

DANE r———
iiiii a a

NIA BNSIe AARS EM SRSPO,

FAN2 Monumentalny film POLSKI SET || JARACZ h cr szej

ską, ejską, lu iejską

Lena Żelichowska, Michał ZNICZ, Tad. OLSZA, St. Sielańskiiin. Film o miłości, zdradzie, nawróceniu. Nad program: KOLOROWY FILM | | siemską, miejską, lub podmiej

Pracy Prac,

 

„JEGO WIELKA MIŁOŚĆ" W rol. gł.
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skromne wynagrodze-
nie, lub za mieszka-
nie. Kelerenoje pier-
wszorzędne, Qiterty
nadsyłać do Admin,

<prace w ogrodach: „Dziennika  Wilvūsk.“a
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w y
„„SENORITA w MASCE | z ТЕIW rol. gł. fenomenalna śpiewaczka — partnerka Jana Kiepury —

3 ‚
Gladys Swardhout, ulubieniec kobiet John Boles i Charles Bickiord. |

RB 4
Sensacyj eina Nad program: Atrakcja i aktualja.

AA у

acyjna, p napięcia akcja. \

zademonstrują niezwykłe przygody i arcywesołe "w

Początek o 4-ej, w niedzielę od: 2-ej.
A

a:Borewicz RE iaustrjackiej _ awantury w j_ najnowszej kreacji —kapital. @ S
p .

Dziś Szczytowy film produkcjiaustrjackiej, Y ik ałej kia L ABY Aa "= Cao dów pieno pod „Zarząd anas

POLSKIEkino |
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я ее= pomysły lumoru & przesadzanie roślin poszukuje jakiejko!-

NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA Nowe ! м…”'рьшьц Ъ + ! Nowewulkany śmiechu! Nad pokojowych. Oferty wiek pracy. Reperu:>
й j i iezró S | P am Tygodnik „Foxa“ idodatki. dla „ogrodnika - fa- radjo-aparaty, monta-

W rolach głównych: czarująca MARTA EGGERTH i niezrównany HANS ; U ae я KOJE ah dor Adala je żowe. zdkiecnik,

JARAY. Muzyka w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej,
ia: lo ata e o o:

PD md Ša mS
‚ Nr. S i

я т 100 LAT MIJA, BO QD 1840 ROKU ISTNIEJE REWJA | Dziś programNr. 63 p. t. | =De

 

MĘŻCZYZNA, = awmłody, żonaty, poszu- WiL* dla „technika”.Ss o 8 Vv R az BLI Kk“P Tamže adres

Pomóżmy
nika przy budowie,
czy jakiejkolwiek in-

fir. H. RUSIECKI. |»WWu O» Andrukawicz оеRewja w 2 częściach i 14 obrazach z udziałem całego NOWOSKOMPLETOWANEGOzespołu artystyczrego. Wyjątkowo urozmaicony program. Barwnekostjumy polskie.

  

 

 

Piękna oprawa MIE, GOREŁ2 Seanse: 44 dj > W niedzielę 3 seanse: „mej pracy fizycznej. biłźnisa
„45, 7 i 9. en: . i p“

Obserwator zegarów u Jego . Eksc. Arcypasterza, | onwoztO : NY dE. WZ! S =ii =p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu sc ranę иНуЕе- ECCE zy ina ABAKÓRAWAGNAKNAPEWAAH proszę pozostawić u- MIŁOSIERDZIU

Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarkówkra-| i | i | DO WYNAJĘCIA | PIANISTKA, dres w Adm. „Dzien. Czytelników poleca-jowych i zagra. ! || 41001)? IA lub 2 pokoje z ume-a= = ma cz n ie Wil“ dla „robotaika“, ZA DLь „w dobrym stanie za-bl L 7 epiano- sė у

Zegarki od 5 zł. tear ksreysowe [ras kulę GREG makoo z wej. początkującym i SŁUŻĄCA, nowskiego тsednałać zaawansowanym, naj- (w średnim wieku, zna zam. ul.
syłać: Kalwarja, Ks. salonu, z > sis MT i T A N 10 wę GA kudhal © go- 69 — 2 „Łask. nfiaryOKAZJA TANIEGO KUPNAJ "wizaz CEa ANO zanimae "ĘYid." bezpośred-| d ka. A : pracy w domu Wil." lub

D/H 1 ODYNIEC" =". i. MALICKA rą a dd S Pos y zapewnione. obiad | kolację chrześcijańskim. | Ax nio.UL. WIELKA 19 © WILNO UL. MICKIEWICZĄ 6 a 12, m. 2 od 50 gr. dres do Adm. „Dzien. iz":sprzedaje po cenach zupełnie zniżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery,

i i Visąvis Apteki Miej- os,takes Išško dosprze: skiej, ul. Wileńska 22 (koło Zakretowej. || KAWIARNI 4а С.Т 509| O osierdzia ble.Wynajem naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzo tanio.
Wielka 14. | ABSOLWENTKA |nich przymierającyį Rewelacyjnie niskie ceny na serwisy.
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dania. Zawalna 54—i0 m: 2 — I piętro, P.

ia „Szkoly Przemysłowo-|głodem, nieuleczalnie

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY, |

w godz. 4—5. 520--1, Olszewska. 4| NIEMIECKI —
X | peke ksUEI M KOLAGEN" Handl. poszukuje pra- chory na przewiekieMotocyki |

„bre reierencje. Łask. „Dzien. WE :
zo BUDZIKI.

zenia do Admin, | = ia
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ, 4-—

Pokój ‚ S cy, choćby mało płat- schorzenie mlecza pa-

RODZINA J. F.u W. JUREWICZA

' nej lub praktyki w ja- cierzowego — Adamsprzedam zaraz. Adres, umeblowany do wy-

` "„Dzien. Wil"; ат Ą
„Potrzebny a= „Jekladająca się z 6 о-

MISTRZA FIRMY P. BURE

 SPRZEDAM
/kawiarnię-bar, dobrze
rosperującą, w cen-
wm miasta. Lokal
„nadaje się na każde

kiemkolwiekprzedsię- Zmitrowicz, zam. Kal-w Admin. „Dz, WiL“ Portowa 19, ,biorstwie, czy zakła-|waryjsku 95—4, albo” ‘и н (dzie. Posiada b. do- łask. ofiary do Adm.

A m |kleślarz-ka, umiejący sób bez środków doс pisać na je, z WDOWA życia błaga o pomocdobremi referencjami. inieligentna, energicz|w kupieniu czy leż
0 |MISTRZ KOWALSKI,

—_. |Polak,

   

    

 

Respdslabiepsta, Al S ir założył war- 10—12, lub 17—19, na, wiek średni, zna |darowaniu maszyny

WILNO, MICKIEWICZA 4. |dres_ w Administracji RSE MŁODA sztat kowalski przy UL Dąbrowskiego 7, jąca kuchnię b. do-|do szycia. Najstarsza

"mmm |„Dzien, Wi“ 517—1 Pokėj | ul. Kolejowej 15 (ua- m, 1, 518—1 >rze przyjmie zracę|córka mogłaby zara-| НОа ат ир анае ааы pika ЕНЕаст DAŃ
SS=

ь " prz, a ni wsz. ro- ł , Н -jf-wo Ś-go gi

EOSZUKUJĘ DZIERŻAWY FOLWARKU |OGŁASZAJCIĘ SIR, KUPUSE kax- walnością teleiońu do Paryż, udziela toi T lakia EE] | CZYTAJCIE I SZR SR 6 boo mod
probostwo. bardzoRo

J. ka. Wilno,o przyjście z pom:
NIAJCIE PRASĘ Eaaieje Dwosooira,Oem, Adres ч

Dworzec t Osobowy|Admia. „Dz. WiL“,

do 150 ha, blisko kolei, z dobrą ziemią. w

|niej na Я U |kaskie i bucharow-|wynajęcia.  Zygmun- ję ji Ir ROZPOWSZECH.
anei skie, nowe i stare.|towska 20, m. 5, yklej”"Weak wa, kon i mask

Oferty do Biura Ogłoszeń Stefana Grabow-
lego, Garbarska 1 — dla „J. K.* D 8a, 18 521--1= 3, od 5—7 wi

610. у а solidza.
ERKSAGTI AСЬS TK IAKTAI BITSSENES

ADMINISTRACJA: Wilno, si. Mostowa 1, crynna od g. 9 — 18 CENA PRENIJMYRATY; miesięcznie a odzosvaniem do domu lub przesyłką posatową -—- sł. 2 £x 50, kwartalnie ał. 7 6.50, angra asla

CENA OGLOSZEŃ: +« wier:x milimetr przed tekstem | w tokście (5 tem.) 40 gr., nekrologi 30 fr. sa tekstem (10 'am| 15 fr. Kronika redakcyjna i komunikaty „a wierós druku 30 gr. Za ugłcaaoała azirowo ( dękala-

rytzno o 25%» drożej. Dla goss.wujętysk pracy 50% zalśki, Admialstrasja nastrsoża sobie zmisny terminu druku | ogłoszeń | uię przyjmuje uastrzeżoń maiejasn,
accDrukarnia A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostową 1, Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.
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