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WIELKIEGO DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO I NIEZRÓWNANEGO FILANTROPA

w środę, dn. 18 marca b. r., © godz. 10-ej r., w Kościele Św. Kazimierza
10.0. Jezuitów) odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, na które zaprasza

RADA FUNDACJI im. S. J. MONTWIŁŁÓW.-
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 Ustepliwość Anglji ma granice
Baldwin pod groźbą przesilenia rządowego

LONDYN (Pat). „Daily Telegraph", stanowiska rządu nadali posłowie, pracować dla”
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Wałać żWóbięstwó odniosła mło-
dzież narodowa, uzyskując '480 (man*
datów 15) głosów, wobec 303 (manda-
tów 9) głosówy połączonych wszyet-
kich organiżadyj antynarodowych.

W ostatnich wyborach, które się
odbyły w +,,1934, narodowcy —
491 gł, opozfcje przeciwnarodowe
razem 564. |

žPSE tego celu,

oceniając stanowisko, jakie zajmuje należący do ikomisji spraw zagranicz- „alė zę p leika Brytanją mu-

obecnie rząd angielski, pisze, że rząd
W. Brytanki, który początkowo skła-
niał ię do traltowania niemieckiego|
ia dokonanato jako faktu, SŁ

musi być przyjęty, w ciągu ostatnie.
48 sb bardzo znacznie zmienił
swioje stanowisko. Zimiana ta w diu-
żym stępaie| dokonała ME wpły-
wem silnej opinji prz j części
Izby Gmin. Kalnas tej zmiany

JAK SIĘ
oto

ųs

 

CENA ZNIŻONA. Pudełko zł. 1

nych partji konserwatywnej. Sir Sa-
|muel Hoare, w imieniu tych posłów,
odwiedził wczoraj premjera Baldwi-
na i zakomunikował mu zapatrywa-
nia komisji Hoare podkreślił, że —
zdaniem komisji — należy uczynić
wszystkie wyśiłiki, aby ną drodze ro-
kowań znaleźć wyjście z sytuacji,

tworzonej przez krok. niemiecki.
szyscy zainteresowani winnt współ

MA PAŃSKI ŻOŁĄDEK?
mądre słowa powitania Chińczyków.

Organizm człowieka działa tak jak mu

pozwala żołądek. Oczyszczajcie go.

uwajcie zaparcie piiac

ZIOŁA FRANCUSKIE

THE CHAMBARD
30, podw pud. zł. 1,95. torebka 35 gr.

„eNowy ustrój Oarszady
WARSZAWA (Pat). Dnia 13 bmi

odbyło się posiedzenie RadyMini-

strów, na którem nozpatrzono pro-

jekty ustawodawcze, dotyczące u-

stroju m. st. Warszawy.
Projekt ustawy 0 utworzeniu

Ł zw. województwa stołecznego,

zewiduje połączenie obszaru m. st.

is z obszarami gmin !

warszawskich w jedną całość admi-

nistracyjną. W ciągu obrad Rada

Ministrów uchwaliła projekt ustawy

o administracji samorządowej w wo-

jewódziiwie stołecznem, regulując м-

strój m. st, Warszawy, ustrój woje-

wództwa stołecznego oraz zakres

działania tych władz. W. związku |

projektem ustawy, wprowadzającym

ze

nowy ustrój stolicy, okres unzędowa-
nią tymczasowych władz  ustrojo-
wych m. st. Wraszawy został prze-
dłużony. Jako ostateczny termin, do
którego zostanie utrzymane istnie-
jące obecnie prowizorjum w tym za-
kresie, przewidziany został dzień
30/9 37 r.

Poza przytoczonemi ustawami,
Rada Ministrów uchwaliła projekt
ustawy, upoważniający ministra skar
bu, w porozumieniu, z ministrem ko-
mumikacji, do zaciągania pożyczek
na cele inwestycyj wodnych do wy-
sokości zł. 20.000.000. Ustawa ta
wynika Zz przyjętego przez nząd pla-
nu inwestycyjnego na rok. 36.

Senat Uniw. Warszawskiego
solidarny z

WARSZAWA (Pat). Senat Aka-

"demicki wydał odezwę do ogółu aka-
demickiej młodzieży warszawskiej, w

 

uż: kius giKĄ

Kto wygrał na loterji?
PIERWSZY DZIEŃ CIĄGNIENIA.

Ciągnienie przedpołudniowe.
25 tys. — 50397;

po 5 tys. —

116527;

48382, 95816, 99665,

młodzieżą
której oświadcza, iż od wiosny ub.
rokw czyni starania o ogólne obniże-
nie opłat i nadal starania te czynić j

jbędzie oraz zapewnia, że wbieżą-
|cym roku alkademickim nikt spowo-
| du nieopłacenia czesnego w terminie
nie będzie skreślony.. Senat posta-
|nowił wznowić wykłady i ćwiczenia|

|
** Nowy minister spraw zagran. Japonii.|

w dn. 16 marca.

Kronika telegraficzna

Agencja Havasa donosi, że wkrótce ma być

po 2 tys. — 30540, 138348, 121042, mianowany nowy minister spr. zagr. Arita,

153961, 191756;
po 1 tys. — 16411,

192499.

22996, 174474,

Ciągnienie popołudniowe. |
5000 zł. — 30220, 156197;
2000 zł. — 147185;
1080 zł. — 7044, 120002, 128138.

dotychczasowy poseł japoński w Nankinie.

** Powódź w Kownie. Z Kowna dono-

SZĄ, że miasto nawiedziła straszna powódź.

800 domów zalała woda.

* Policja hiszpańska aresztowała w

Madrycie naczelny komitet faszystowskiej

„łalangi hiszpańskiej”, m. in. syna b. dr-|
ktatora Primo de Rivery.
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si wiernie onać wszystkie swe
| zobowiązania, zarówno wypływające
z paktu Ligi Narodów, jak i traktatu
POMASZ 47Większośćgi
w tej komisji nalega.na to, by zmu-
szono Hitlera douznania błędu, jaki
popełnił i skłonienia go-dó wycofa-
nia znacznej części wo,sk zNadreńji.
Dziennik pisze, że. kilk ów
gabinetu angielskiego stoi na stano-
wisku 'miniej zdecydowanem, lecz
większość ministrów jest równie ika
tegorycznie  uspos
wie partji konsenwatywnej, członka
wie komisji spraw zagranicznych.
Gdyby rząd angielski, kończy dzien-
nik, uznał, że nie może popierać
Francji i Belgji w obecnej sytuacji,
to fakt ten spowodowałby w
łonie gabinetu.

POSIEDZENIE RADY LIGI
: ° . \ LONDYNIE. ч
LONDYN (Pat). © godz. 11,45

przed południem delegat Australji,
Bruce, wcharakterze przewodniczą-
cego Rady Ligi Narodów, otworzył
91 nadzwyczajne posiedzenie Rady.

| Przewodniczący oświadczył, że
na porządku obrad znajduje się spra-
wa układów locarneńskich i odczy-
tał telegramy rządów irancuskiego i
belgijskiego, które zwróciły się o
zwołanie Rady. Pierwszy zabrał
głos min. Eden, zapewniając rządy
francuski i belgijski o wierności
W. Brytanji dla paktu locarneńskie-

 
go i potępiając postępowanie Nie-;
miec jako jawne i niezaprzeczalne
pogwałcenie traktatów.
przemawiali w imieniu rządu iran-
cuskiego min. Flandin i w imieniu
rządu belgijskiego premjer van Zee-
land, który zasiada przy stole Rady,
jako strona zainteresowanaw sporze.

we:e admirała Beatty

gg | 54   

  rd
Adm.rał engielski, Beatty, do »ódca

Zoyelęstuo młodież

obiona, jak posło-,

Następnie ;

!
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y narodowej
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(Szczegół wyniki
tro. Red.) a 8
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PETARDA W SOSNOWCU.
SOSNOWIEC (Pat). Wiozoraj ko-

ło godziny 22-ej niewyłkryci dotych-
czas sprawcy podrzucili na podwó-

podamy ju-
! (ex)

rzu: synagogi przy ul. Dekierta pe-|
Ofiar w ludziach niema, wy-|tardę.

leciały jedynie 2 szyby, pozatem
| żadnych szkód.nie zanotowano. Na
miejsce przybyła policja śledcza: i  przeprowadza energiczne dochodze-
mia.

Mowa Hitlera
BERLIN (Pat), Wczoraj Monachjum

było widownią manifestacji przedplebiscy-
towej, na której kanclerz Hitler, w obec-

ności 300-tysięcznego tłumu, wygłosił moó-
wę, poświęconą uzasadnieniu swojej poli-
tyki zagranicznej. mówienie kierownika  partji narodowo-
socjalistycznej w Bawarji, Wagnera.

Witając wodza, Wagner odczytał dekla-

! NASIONA
| ROŚLIN PASTEWNYCH, WARZYW-

NYCH ORAZ KWIATÓW
z najpoważniejszych źródeł krajowych

i zagranicznych poleca

Zygmunt Nagrodzki
WILNO, Zawalna 11-а.

Proszę żądać cenników i ofert.

Budżet Min. Skarbu
W SENACIE.

 

 

" Wywody kanclerza poprzedziło prze-

 WARSZAWA (Pat). W! dniw wiczo-
rajszym Senat rozpatrywał prelimi-
narz budżetowy Ministerstwa Skar-
bu. Komisja rozpatrywała system
podatkowy, jego braki i niedoma-
gania, dochodząc do przekonania, że
już teraz winny być rozpoczęte pra-
ce przygotowawcze do rewizji syste-|
mu podatkowego. Na zarzuty odpowiadał min.
Kwiatkowski.

POUZEĘR
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wMonachjum
rację, zawierającą „płomiennyprotest"prze-
ciwko określeniuprzez zagranicznych mę-
żów stanu kroku Niemiec, -jako naruszenie
traktatu. Zgromadzeni uważają, iż Hitler
przywrócił równouprawnienie Niemcom oraz
prawo międzynarodowe, a tem samem urze-

czywistniłprogram, w imię którego rzeko-

mo marody walczyły w latach 1914—1918.

|. Skolei zabrał gios kanclerz Hitler, o-
świadczając, że odwołuje się do narodu nie-
mieckiego dla okazania światu, iż cały na-
ród stoi za nim i popierago w walce o ho-
nor Niemiec. Przechodząc do paktu locar-
neńskiego, kanclerz mówi, że narodowi s0-
cjaliści, od chwili objęcia władzy, uważali

ten pakt za jednostronny, jako ogranicza-
jący suwerenność Niemiec na wielkiej po-

łaci terytorjum Rzeszy. Kanclerz bronił da-
lej tezy niemieckiej o naruszeniu przez Fran=
cję paktu locarneńskiego. Nie uczynię żad-
nego gestu, któryby godził w honor narodu
niemieckiego. Niemcy nie chcą prowadzić
wojny celem przeprowadzenia  korektury
postanowień  terytorjalnych. Niemcy sę
wielkiem mocarstwem w Europie i nie po-
zwolą traktować siebie jak  murzynów.

Niemcy gotowe są do każdego porozumie-.
nia na zasadach równouprawnienia, nie

zniosą natomiast, aby je wzywano przed

jakieś trybunały międzynarodowe, zwłasz-
cza, gdy prawo jest po stronie Niemiec.

Odstąpimy-od współpracy ze światem,
jeżeli będzie sądził, że ma przed sobą na-

ród mniej wartościowy pod względem mo-

ralnym.

OWANIE:
Niniejszem składam tą drogą serdeczne podzięlkowanie Tym: wszyst-

kim, którzy wzięli udział w pogrzebie i oddali ostatnią posługę mej
Żonie ś. p. Annie z Adamowiczów Rudziańskiej, a przedewszystkiem
Przewielebnym Ks, Ks. Dziekanowi Janowi Adamowiczowi i Pawłowi
Matulewiczowi oraz Wielebnej Siostrze Przełożonej III Zakonu Sióstr
Karmelitanek Bosych — S. Malwinie Prościewiczównie, Siostrom tegoż
Zgromadzenia oraz Przyjaciołom i Znajomym.

| KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO

D

Dziś, dnia 15-go marca, o godzinie 12,45, w sali Stronnictwa Naro-
dowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się

Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

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

1. „HISTORJA RUCHÓW ZAWODOWYCH — Stelan tin,
2. „PRZYCZYNY STRAJKU WŁÓKNICZEGO W ŁODZI* — Wi-

told Świerzewski.
3. „SYTUACJA POLITYCZNA” — Piotr Kownacki.

Prosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na
członków Sekcji Robotniczej Stronnictwa Narodowego, o wcześniejsze
zap'sywanie się w Sekretarjacie, który jest czynny

11 do 3i od 6 do 7 wieczorem.
codziennie od godz.

flrty w słynnej bitwie pod Skager- ROBOTNICY! Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się
do Sekcji Robotniczej S.N.

Niech žyje narodowo ušwiadomiony Robotnik Polski!
ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

rak zmarł w Londynie w 65 roku

įžycia

 

 



Od Renu ku Wišle
Powaga zdarzeń mad Renem —:zastrzegającego  nietykalnošė pasa

(bo oczywišcie zdarzenia i dzialania! rozbrojonego ze strony Niemiec, a
jedynie u się liczą, ą wszelkie mowytakże art. 8-go tego paktu, którego

ji sitowa w bggłinie, jakoprzygrywka, Niemcom nie wolno wypowiadać
lub raczej tfumik, przy twardym tu- |jednostronnie, jak to uczyniły, gdyż
pocie kroków zaiog wojskowych i tylko Rada Ligi ma prawo większo-
chrzęście elkiej broni, bardzo ścią 2/3 głosów uchylić palkt reńskki,
poślednie m naczeniej — zachę-| dając wzamian inne rękojmie, Niem-

ca do dokiaanej znajomości stanu| cy, choć nie należą do Ligi, wezwa-
prawnego tamie;szego i następstw| ne są, z imocy ant, 17-g0 paktu Ligi,

prawnych także dla Polski, do stawiennictwa na załatwienie tej

Już same określenie Traktatu|sprawy, która jednak toczyć się bę-

Wersalskiego, który w artykuiach dzie z niemi lub bez nich. Jednomyśl-

42 i 45 usianowii pas bezwzgięcnie:na uchwała R. Ligi nakłada obowiąz-

rozbrojony w Niemczech po lewej ki wszystkim członkom, a niejedno-

stronie Kenu i na Э0 kim, wszerz na myślna (art. 15, art. 7 paktu Ligi)

prawym brzegu, są bardzo mocne,,daję państwom, a więc Francji,

gdyż art. 44-ty mówi: (Belgii itd., swobodę działania ze

— W razie gdyby Niemcy naru- zbrojnem włącznie, |
szyły w jakikolwiek sposób (de | Ale i to trzeba mieć ną uwadze,

queique maniere que ce soit) posta- (Że naruszenie t. zw. zwykłe może
nowienią artykułu 42 i 43, bytyby być w dalszym toku mzeczy uznane

uznane za popeiniające czyn  nie-;
przyjacielski (nostiiej wobec państw,|
pvapisujących ten traktat, oraz za
zmierzające do zaburzenia (cher-
chant a iroubier) pokoju świata.

Jest to zatem zerwanie umowy
mietyliko z sąsiadami pogranicznymi
nad Kenem, ale ze wszysukiemi pań-
stwami, które podpisały traktat z
Niemcami w Wersalu. Do nich па-!
leży talkże Polska, Rzeczowo jest
to najzupełniej słuszne. Jeśli bo-!
wiem Niemcy umocnią się wo;skowo

 

Przy bladej, szarawo-żółtej cerze, przy-
gasłych oczach, złem samopoczuciu, zmniej-
szonej chęci do pracy, ogólnem przyśnę-

;bieniu, ciężkich snach, bólach żołądkowych,

ucisku mózgowym i chorobliwem podniece-

miu, zaleca się pić przez kilka dni zrana

naczczo szklankę wody gorzkiej

Franciszka-Józefa, Zalecana przez lekarzy.

na zaporze Renu, mietyllko ułatwią|
sobie wypad zaczepny na zachód,|
ale takiże obronne tnzymanie się
tam, gdy zaczepnie ruszą na wschód,

Stanowcze te określenia trakta-
tu wersalskiego z r. 1919, które mo-
gły uzasadniać natychmiastowy od-
pór zbrojny Francji i Belgji, przy
zwróceniu się do Rady Ligi Naro-
dów głównie dlą uzyskanią 'współ-
działania ogólnego, zostały bliżej
określone w pakcie reńskim w Lo-
carno w r. 1925 w taki sposób:

1. Naruszenie art, 42 i 43 о roz-
brojeniu pasa nadreńskiego może
być t. zw. jaskrawe (flagrant): gdy:
wobec zgromadzenia sił wojskowych|
_w strefie zdemilitaryzowanej,  Ко-
mieczna jest alkcja natychmiastowa,|

art. 2 p. 1) i wtedy Francją i Belgia|
są upoważnione do odporu zbrojne-|
go, bez względu na istniejące poza-|

tem zobowiązania nieuciekania się
do wojny. Jednocześne w każdym

razie zawiadamią się (art. 4 p. 1)
Radę Ligi Państwa  poręczające,
Anglia i Włochy, mogą (art. 4 p. 3)!
odrazu przyłączyć się do działań

zbrojnych Francji i Belgji, ješli same
uznają, że jest to naruszenie t. Zw.i
jaskrawe, lub mogą czekać na orze-|
czenie Rady Ligi, powzięte jedno-|
myślnie poza głosami stron. !

2. Naruszenie art. 42 i 43 o roz-!
wiązaniu pasa nadreńskiego inne,

miż t. jaskrawe, załatwiane jest w

drodze uchwały Rady Ligi, a jeśli
"stwierdzi ona pogwałcenie (art. 4 p.

2), państwa poręczającę, Amnglja il

Włochy, zobowiązane są donatych-| W. piątek w Ministerstwie Oświa-
waw dhną rzecz.dotknię- ty odbyła się konferencja rektorów
ich pogwałceniem. Н . :

7 3,zm tego, iż pakt reński za- „Wapa. m e

eażm A S zę skiego. Tematem obrad były strajk

Reх о‹ЁЁ'ца di ai ws Na S o Bi

Ce naruszenie SŁ 42 i Diokelią Gmechja ОНОа

43 traktatu wersalskiego, pociąga! W PolitechniceWarszawskiej wy-

za sobą obowiązki wszystkich człon- wieszono obwieszczenia, że wykła-

B. min. skarbu p. Matuszewski
wystąpił w „Gazecie Polskiej” z no-

wym artykułem. Prócz odpowiedzi
na atak organu ciężkiego przemysłu
„Kurjera Polskiego'* zawiera on

tym razem przestrogę dla rządu,

gdyby chciał odstąpić od detflacji.

  
"ków Ligi, określone przez Radę,

Otóż obecny stan rzeczy jest ta-
Iki, že Francja i Belgja zwróciły się

do Rady Ligi 8-$o bm. o pogwalce-

|dy i ćwiczenia praktyczne wzno-

wione będą 16 bmi tj. 'w poniedzia-

łek, W. sprawie podjęcia wykładów

na innych uczelniach dotychczas ч

przez Francję i Belgię za t. zw. ja-

skrawe. Bo przecież wystarcza na
to zgromadzenie, jak mówi art, 2-gi
paktu reńskiego, sił wojskowych w

pasie rozbrojonym. A. to określenie
daje duże możiiwości.

Dla Polski stan prawny wynika

nietylko z art. 44-go traktatu wer-

salskiego, jalko dla jednego z państw

podpisujących. Sojusz polsko-fran-

cuski z 19-go lutego 1921 zapewnia

pomoc wzajemną na rzecz utrzyma-

nia postanowień traktatów pokojo-
|wych i innych wspólnie podpisanych

przez Francję i Polskę, Nadto zaś

w Locarno, gdzie Francja podpisała

Iz Niemcami pakt reński, a Polska

ipodpisała z Niemcalmii układ o nie-
|uciekanie się do siły lecz załatwie-

niu sporów polubownie lub rozjem-

czo, stanął też dodatkowy układ

sojuszniczy polsko-francuski z 16-g0

października 1925, który naruszenie

przez Niemcy tych układów, tj. pak-

tu reńskiego i układu polsko-nie-

| mieckiego o nienapadaniu, poddaje

osobno i wyraźnie obowiązkowi

wzajemnej pomocy między Francją i

Polską.
Stanisław Stroński.

„Ostrzegam — pisze — że droga, jaką

Rząd zdawał się wybrać — wymaga cha-

rakteru i konsekwencji — aby  @оргома-

dzić do poprawy. Dziś nawet więcej cha-

rakteru i więcej konsekwencji, gdzyż pew-

|me trudności: deficyty i pożyczki, kumulu-

ją się, rosną i skolei tworzą nowe przeszko-

 

Znaczki pocztowe z Zeppelinem

`
Z okazji pierwszej podrėžy nowego statku powietrznego

L.Z.129, wydano w Niemczech nowe znaczki pocztowe.

ETSZA IOZYWRAZZE ANC POTOCZNE COCA

Wykłady na Politechnice będą wznowione
w poniedziałek

W piątek na stanowisko audytora
Uniwersytetu Warszawskiego powo-

łano m
ma miejsde
ry kilka
stanowiska.

mgr. Baranowskiego, któ-

 

PO STRAJKU NA NAROCZU
Pewnieś różne jadł frykasy,
Marcepany, ananasy...
Lecz nad wszystko jest potrawa

K gBara Nomwiūskiego,|`

i temu ustąpił ze swego| .

/ Strajk w Łodzi trwa
|
| Sytuacja strajkowa w: Łodzi nie
uległa zmianie. Ilość zakładów prze-
imysłowych nieczynnych pozostała
|ta sama, liczba strajkujących robot-
ników - włókniarzy 'wynosi około

130.000. Stanowisko robotników
wyrażone na zebraniu posizczegól-
nych związków wskazuje, że nie od-
stąpią oni od złożonych w Imspekto-
racie Pracy oraz przedstawionych
inspektorowi pracy Klottowi postu-
latów.

We wszystkich związkach prze-
mysłowych odbyły się ostateczne

 

OGŁOSZENIĄ do

(DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO

i innych pism na bardzo dogod
nych warunkach przyjmuje

Biuro Ogłoszeń

stetaa Grab Owskiego
«w Wilnie, GARBARSKA 1 tel 82

  

P. Matuszewski ostrzega
przed zmianą polityki finansowej

dy do przewalczenia. I dziś ostrzegam, że

bez wyrównania dysproporcji — między
dochodem narodowym i obciążeniami pu-

blicznemi, między kartelami i gospodarką
rolną, między rentownošcią „kapitalu pie-

niężnego i kapitału rzeczowego — poprawa

od wewnątrz nie przyjdzie”.

| "Wobec: tego, że „Kutjer Polski”
przypomniał p. Matuszewskiemu, że
| zatwierdził” program p. Kwiatokw-
skiego czyli dał „żyro”, — p. Mątu-
szewski pisze: у ;

„Tak jest — dalem žyro — wtedy, kie-

| dy wszyscy się wahali. Wtedy, gdy Rząd,

j stał przed niepopularnemi' zarządzeniami,
(kiedy nie miał: pełnomocnictw i kiedy nie
bito mu jeszcze ani oklasków, ani pokło-

i nów”.

„Natomiast nie wiem có jutro przynie-
į sie, jakim zmianom, jakiemu rozwojowi,

|jakim wpływom ulegnie program Rządu.
„Može p. Wierzbicki. okaże się bardziej

| przekonywujący odemnie? W takim razie

| żyro, moje przestąłoby być aktualne",
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GRYPA. PRZEZIĘBIENI
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW ty.
ŻĄCAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW ża rasa 1. KOGUTKIEM”
PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ

 

9DYŻSĄJUŻNAŚLADOWNICTWA:
Omranuuna PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN"zKOGUTKIEM

SĄ TYLKO JEDNE
JARWSZE Z RYSUNKIEM KOGUTKA

Paostui „MIGRENO-NERVOSINS 34 reżI w TAGLETKACH,    
Wciągu wczorajszego wieczora i

nocy padał w Wilnie i na południu
od Wilna niezmiernie puszysty i lep-
«ki śnieg.

 Skutki wczorajszej Śh

nie art. 42 i 43 traktatu wersalskie- chwał nie powzięto.

/ $o oraz art. 1-$o paktu reńskiego,|

Z ryby, cosię [ sielawa

Losy wniosku o uboju rytualnym

2
“Na fotogr

STRAJK WiNOZIARZY W NOWYM JORKU -
afji pochód Strajkujących otoczeny przez policję

(AK ZSZVTOLIONIS|ski.

   
Ponieważ sesja zwyczajna Sejmu

Ji Senatu zbliża się ku końcowi, za-

chodzi pytanie, jakie będą dalsze: lo-

sy winiosku posłanki Prystorowej,

uchiwalonego już w Komisji.
W kołach żydowskich w ciągu 0*

statnich dni daje się zauważyć pe-

 
'

wien optymizm w.stosunku dosprawy"

ubożowej. Chodzą tam nawet. głosy,

že wnioselk p. Prystórowej wogóle:

"obchód 25-ecia zgonu
_.. Józefa Montwitła ©

  

: ja

| Ćwierówiecze zgonu Józefa Mont-

wiłła, wielkiego działacza” filantro-.
- pijno-społecznego, obchodźone bę-

dzie uroczystem nabożeństwem ża-
„łobnem, : celebrowanem: w kościele

Św. Kazimierza (0.0. Jezuitów) . w
| środę, dn. 18 marca,* oi godz. 10 r,
|przez J. E. Ks. Metropolitę Jałbrzy- |
*kowskiegó: Kazanie okolicznóściówe
wygłosi Ks. Kanonik Leon Żebrow-

Pienia religijne podczas паБо-

nie będzie podczas obecnej sesji za-
łatwiony. Notujemy te pogłoski, nie
dając im wiary, ponieważ w sprawie
tej — jak; to podkreśla w swem prze
mėwieniu“pos. Prystorowa — zaan-
"galowana jest opinja publiczna .ca-+
dego: społeczeńsiwa, które nieymiogło-:
by zrozumieć .t
stydónyr: 0:

=

żeństwa wylkona chór ,,Lutnia'',+podz
dyr, p. Jana Leśniewskiego; Następ-
nie o godz. 12 m. 30 w Szkołe'Nr. 14

|im. Józefa: Montwiłła, przy ul. Św.
Anny 3, odbędzie się pogadańka, po-
šwieconia pamięci zmarłego. Filan-
tropa: + PRZ" rap:

Prócz tego projektowana: jest
krótką akadernja, "która;zobrazuje
(działalność Montwiłła. r

ej. odwlekającej- Фа ),

  

zebrania na których zapadły de-
cyzje o ustosunkowaniu się do postu
latów robotniczych. Odbyła się kil-

kogodzinna konferencja z udziałem
insp. Klotta z przemysłowcami. Kon-
ierencja ujawniła duże rozbieżności
w stanowisku przedsiębiorstw prze-
mysłu wielkiego z jednej strony, a
średniego i drobnego z drugiej.

Prawdopodobnie dalsza akcją me-
djacyjna przeniesiona zostanie do
Warszawy na teren Min. Opieki
Społecznej.

Cykl prelekcyj
o [odzinię
W. piątek, dnia 13 marca b. r.

rozpoczął się w sali Śniadeckich o
godz. 5-ej pp. „Cykl prelekcyj o: ro-
dzinie“, organizowany przez Ażtchi-
diecezjalny Instytut Alkcji Katolic-
"kiej w Wilnie, wespół ze. Związkiem
Polskiej Inteligencji Katolickie! w
Wilnie, s

Cykl prelekcyj zagaił p. prof. dr.
Franciszek. .Bossowiski ; —. :prezes
Zwiążku Polskiej Inteligencji Kato-
lickiej, poczem iks, prof. Ignacy Swir-
ski. wygłosił referat p. t. „Malžen-
stwo w świetle nauki Ikatolickiej“ i
p. prof. Bossowski p. t. „Polskie
prawo małżeńskie a postulaty kato-
liekie'į ср

Udział w prelekcjach wzięło 250
osób,

WI dniu wczorajszym odbył się
dalszy ciąg prelekicyj, na którym
wygłosili referaty ks. prof, Urmano-
wicz Walenty, na temat „Nierozer-
walnošė Sakramentu małżeństwa ;

2) p. prof. dr. Iwo: Jaworski .p. t.
„Społeczne. znaczenię nierozerwal-
mości małżeństwa”. «Po releratach
była ożywiona dyskusja. į

Udział zainteresowanychw -pre-
*ekcjach brało 280 osób. ER
W dniu dzisiejszym o godz. 10-ej

rano J. E. Ks. Arcybiskup Metro-
polita odprawi Mszę:św. w kościele
Św. Jana na intencję rodzin: -kato-

| lickich. p
Po nabożeństwie o godz. 11-ej od-

będą się w sali Sodalicyj Marjań-
skich (Zamkawa 8)-zebrania sekcyj-
ne. Sekcja męską — mec. Marjan
Kosiński zagaja dyskusję na temat
obowiązków męża i ojca oraz przy-
czyn  mieporozumień. małżeńskich.
Sekcja żeńska — p.prof. Zofja Iwasz-
kiewiczowa .zaśaja: dyskusję na te-
mat obowiązków żony i matki.

O godz. 18-ej w sali Kolumnowej
U.S.B. (Św. Jańska 12) odbędzie się
dalszy ciąg prelelkcyj o rodzinie, na
temat lktórych złożą się referaty:
1) „Odrodzenie życia rodzinnego* —
p. prof. dr. Paweł Mateusz Puciata;
2) „Rodzina a: wychowanie .i szko-
la“ — p. Józef Stemler z. Warszawy,
dyrektor Polskiej. Macierzy Szikolnej.

|
|
|
|

 

 

leży
Wiele przewodów telefonicznych

nie wytrzymało ciężaru, kilkuceńty-
Lmetrowej warstwy bardzo imokrego
śniegu „(na gałęziach jakie 8 cm. na
drutach :3—4 cm.). /W, Wilnie. wy-
'wróconych 15 słupów telefonicznych,
w: item. 7 kolejnych na jednej.z ylic
|pnzedmieścia. Zwierzynieckiego. W
całem mieście niema większej trasy,

gdzieby nie było uszkodzonych prze-
wódów. Cały pėrsonel techniczny
Dyrekcji Poczt i wileńskich oddzia-

łów wojskowych zajęty: jest naprawą.
Połączenia będą zgrubsza naprawio-
ne w ciągit 2-ch dni. ' :

Miejskie przewody elektryczne
stosunkowo niewiele ucierpiaty; na-
tomiast, najwięcej zerwanych jelst an-
ten: radjowych, /Wśród drzew miej-
skich ucierpiały przeważnie: chore.
Dużo spotyka się złamanych kona-
rów i gałęzi, przeważnie jednak były
one zeschnięte. AE

„Pozą. Wilnem. .szkody ‚ są. mniej-
*|sze, lelcz uszkodzonych jest 17,0bwo- idów: telekomunikacyjnych. -W. Lidzie
„sieć miejską jest uszkrogdzona. -

|... Podobne zjawisko zaobserwano w
Wilnie przed: 10-ciu laty. +Wtenczas
, były większe szkody, ponieważ mia-
sto miało 'mało:kabli podziemnych.

CZYTAJCIE1 ROZPOWSZECH.-
NIAJCIE PRASĘ NARODOWĄ.



  

SARABANDA
W ostatnich dniach, zarėwno w se-

načie, jak i prasie sanacyjnej wszel-

kich odcieni, oraz w prasie žydow-
skiej, i socjalistycznej odbywał się
wielki atak na ruch narodowy,

Dokoła tego ruchu powstała cała
sarabanda, jakiś niesamowity tłok i

rozgwar zjadliwych złorzeczeń, pom-

patycznych zaklęć i niedorzecznych u-

tyskiwań. W jednym szeregu masze-

rowali sanacyjni „radykali* z sana-

cyjnymi konserwatystami, masoni z sa-

nacy'nymi „faszystami”, wspierani
przez opozycyjnych socjalistów i
wszyscy przynaślani przez žydow-

kich rabinów. Socjalistyczny „Robot-
nik” wzywał przeciwko „endekom“
policji, a. hr. Rostworowski — episko-
pat. i

Słowem, cała barwna, mieniąca się

tęcza, od konserwatywnych katolików

do wolnomyślicieli, od sanacyjnych
„państwowców” do opozycyjnych so-

cjal'stów, spięta wielk4 klamrą wspól-

nej walki z ruchem narodowym i

wspólną sympatją dla żywiołu żydow-

skiego.

Wyłuskując nieliczne ziarnka myśli

z wielkiej fury słomy wypowiedzia-
nych i napisanych przeciwko Obozo-

wi Narodowemu słów, można sprowa-
dzić wszystkie żale i zarzuty do trzech
cgólnikowych twierdzeń. Pierwsze, że
ruch narodowy walczy z państwem i
osłabia jego podstawy, drugie, że an-

tyżydowska postawa tego ruchu

sprzeczna jest z „kulturą i duszą naro-

du'' oraz, że stoi „w jaskrawej sprzecz-

ności z zasadami chrześcijaństwa”,

Wreszcie trzeci, że Stronnictwo Naro-

dowe wyzyskuje sprawę żydowską,
jako narzędzie w dążeniu swojem do

"władzy,

Zadziwiające jest ubóstwo tych
wszystkich zarzutów oraz popierają-
cej je argumentacji,

Wszędzie tam, gdzie ruch narodowy

zwyciężył, uległy natychmiastowemu
wzmocnieniu podstawy . państwa.
Współczesne państwo narodowe jest
bez porównania inocniejsze od każ-
dego innego typu państwa, Dzieje się

to dzięki temu, że państwo, które za-

wsze musi posiadać określoną, żywą
treść społeczną, w ustroju narodowym

dostaje ją w postaci najściślejszego
związku i utożsamienia się z narodem.

Wskutek tego, państwo narodowe, ze-
wsze jest państwem szerokich reform,

wielkich przeobrażeń społecznych i

dalekich celów. Ważne procesy poli-
tyczno - społeczne, wyrastające z

dziejowego rozwoju narodu, znajdują

w państwie narodowem swój prawno-

polityczny wyraz, nadają mu dzięki
temu wiele sił i możliwości w dążeniu

do potęgi.

Czy można wyobrazić sobie taki
wzrost potęgi państwa, jaką wykazały
chociażby ostatnio Włochy, przeciw-
stawiając się 52 państwom, gdyby nie
odbyły one ewolucji od państwa ma-

sońskiego do państwa narodowego?

Nie można sprowadzać zagadnienia

siły państwa do kwestji mocy i

wszechwładzy aparatu państwowego.

Przy najsilniejszym aparacie pań-
stwowym, może zachodzić głęboka

sprzeczność pomiędzy treścią dążeń

narodu a stanowiskiem i formą tego

aparatu, który zarówno państwo jak

i naród osłabia i wyczerpuje.

Nawiązując do sprawy żydowskiej,

która porusza dziś bardzo żywo naj-
szersze warstwy naszego narodu, na-
leży stwierdzić, że dążenie do jej roz-

wiązania stało się już ruchem żywio-

łowym, wynikającym z przeludnienia

wsi i z naturalnego prawa narodu do

jego miast i miasteczek,

Co jest sprzecznego „z tradycją i

duszą polską” w tem, że chcemy mieś

to, co inne narody: jednorodne zwar-

te społeczeństwo i prymat we wszyst-

kich dziedzinach naszego życia z*io-
rowego? Co jest sprzecznego z kultu-

rą polską.w dążeniu do oczyszczenia

jej z naleciałości i chwastów żydow-

skich, do nadania jej rodzimego cha-
rakteru?

Wnajlepszym razie jest to sprzecz-

ne z tradycjami najciemniejszego 0-  

 

Signum temporis...
Akcja Hitlera będzie miała daleko

idącc następstwa nietylko na terenie
międzynarodowym, oddziała ona tak-
że na stosunki wewnętrzne we Frań-
cji. Trzeba pamiętać, że: Francja
jest w przededniu wyborów i że
przeprowadzenie wyborów ma w
swem ręku rząd p. Sarraut, opierają-
cy się na koalicji masońsko - komuni-
stycznej. W psychice narodu fran-
cuskiego odbywają się głębokie prze-
obrażenia, nie może pozostać bez
wpływu na nie ukazujące się coraz
dobitniej bankructwo całego dotych-
wow zrodzonego w lożach i
wprowadzonego przez Brianda sy-
stemu politycznego, którego istotą
było wyzbywanie się-w stosunkach z
Niemcami wszelkich atutów i gwa-
rancyj realnych wzamian za zobowią-
zania papierowe, których wartość,
po szeregu bolesnych doświadczeń,
dziś już chyba nie budzi żadnych wąt-
pliwości....
W wyborach francuskich nie od-

grywają zazwyczaj wielkiej roli zaga-
dnienia z dziedziny polityki między-
narodowej, na wynik wyborów mają
decydujący wpływ prefekci i komite-
ty wyborcze, w których rej wodzą
członkowie 16% miejscowych. Kto
wie jednak, czy akcja Hitlera nie
wpłynie tym razem ną opinię publicz-
ną, czy „Kra; realny” nie zechce
wpłynąć tym razem ra to, co się dzie-
je na terenie „kraju legalnego”?

Nie będziemy wypowiadali na ten
temat żadnych przypuszczeń, ani
przepowiedni, nie możemy natomiast
pominąć milczeniem wystąpienia p.
Andrć  Tardieu'go, który w tych
dniach ogłosił list publiczny do wy-
borców w okręgu, który reprezentuje
w parlamencie, zapowiadając, że nie
będzie się ubiegał o mandat poselski.

P. Tardieu, to nie byle kto. Należy
do liczby kilkunastu polityków trze-
ciej Republiki, którzy w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza odgrywali rolę

kierowniczą w swym kraju. Świetny
pisarz i publicysta, kilkakrotny pre-
mjer i wielokrotny minister, najbliż-
szy współpracownik Clemenceau na
konferencji pokojowej, człowiek w
sile wieku, zdolny i pełen wigoru, ży-
wiący duże i daleko sięgające ambicje!

Przeczytajmy jego list:
„Nie będę kandydował przy wyborach,

które się odbędą 26 kwietnia.
Nie chcę być posłem, bo myślę oddaw-

na i coraz silniej, że system polityczny
naszego kraju nie jest do zniesienia dla
maszego narodu, że nie można go ulep-
szyć na drodze parlamentarnej, że po sze-
rego prób pódjętych w ciągu ostatnich
lat czterech, by system ten naprawić,
stwierdziłem, że jest to rzeczą niemo-
żliwą.
Upadek prezydenta Doumergue'a wy-

kazał jednolitą wolę Izb odrzucenia
wszelkiej reformy gruntownej. Niedawna
rozprawa o reformie wyborczej wyka-
zała, że Izby te odrzucają nawet napra-
wę powierzchowną. Wypadki obecne do-
wodzą, do jakich poniżających przedsię-
wzięć mogą dawać okazję i pretekst wa-
funki naszego życia publicznego. Ażeby
temu zapob/ec, ażeby coś naprawić, Zgro-
madzenia nasze, takie jakie są, nie mogą
mic zrobić; trzeba się odwołać dziś do
samego kraju.
Ażeby być wysłuchanym, trzeba prze-

dewszystkiem nie być parlamentarzystą.
Mandat, do którego niegdyś odnos'łem
się z zaufaniem, przestał być siłą, a stał
się słabością, Jest stratą czasu, naskutek
obowiązków jakie nakłada jest utratą
wolności, dzięki temu, że dyskredytuie
jego pastuna. Ażeby nie tracić czasu, a-
żeby odzyskać wolność i mieć autorytet,
wyrzekam się mandatu i opuszczam par-
lament.
Nie opuszczam go naskutek zmęcze-

mia. Robię to dlatego, by w chwili tru-
dnej powiększyć swe możności działania
ma rzecz dobra ogólnego. Wyjście z par-
lamentu nie będzie. jak dla wielu innych,
końcem, lecz początkiem, Formę działa-  

nia, którą uważam za bezpłodną, chcę
zastąpić inną, którą uważam za skutecz-
ną. Od piętnastu miesięcy przygotowuję
w ciszy to działanie: Wierzę w potęgę
idei.
Wielu w Izbach myśli to samo, co ja.

Lecz nikt n'e mów; tego, co ja mówię.
Nkt zwłaszcza nie zrobi tego, co ja ro-
bię. Oby me dobrowolne wyrzeczenie się
karjery, która przyniosła mi tyle za-
szczytów, zwróciło uwagę naszego na-

rodu na powagę jego niedomagań i ko-
nieczność reakcji...”

Co zamierza i co zapowiada p. Tar-
dieu? Trudno na to odpowiedzieć, Je-
dno jest jasne: przewiduje on, że przy-
szłość Francji będzie się rozstrzygała
poza parlamentem ,że ci, co chcą ode-
grać rolę polityczną w przyszłości,
muszą zająć pozycje na innej, poza-
parlamentarnej płaszczyźnie — na
płaszczyźnie starć i walk w „kraju re-
alnym". Powtarzamy: p. Tardieu po-
siada wielkie ambicje polityczne, zna
doskonale swój naród i tajniki życia
politycznego Francji. Jeśli tedy zrywa
z dotychczasowemi formami dziala-
n'a politycznego, jeśli się odwraca ty-
łem do obecnego życia politycznego
Francii to dlatego z pewnością, iż
przew'duje zasadnicze i gruntowne
przeobrażenia w tem życ:u.
Trudno ocenić zdaleka, czy jego

przewidywania są słuszne, czy droga,
którą tak zdecydowanie obrał, dopro-
wadzi go do celu i otworzy przed nim
możność współdziałania w naprawie
życia politycznego we Francji, Nie u-
lega jednak wątpliwości, że kryzys,
przez jaki przechodzi system polityki
zewnętrznej Francji, system związany
nierozdzielnie z obecnemi formami u-
strojowemi trzeciej Republ'ki, współ-
działa znakomicie z rozwojem przeo-
brażenia, które p. Tardien bierze za
punkt wyjścia swej nowej orjentacji
politycznej.

S. K.

 

zy QGysproporcje*
Od ks. Fr. Błotnickiego otrzymaliśmy po-

niższe uwagi: W a we

Niedawno ukazał się w „Czasie” ar-
tykuł p. t. „Dysproporcje kwesji ży-
dowskiej". Nad artykułem tym nie
można przejść do porządku dziennego,
jest on bowiem tak charakterystyczny
i tak jaskrawo odsłania nam: sposób
zakłamania opinji społecznej
pewne sfery, że zmusza do
dyskusji na ten temat.
Czołowy publicysta „Czasu” (p. K.

P.) rozumuje w ten sposób:
1) Starszę pokolenie — mówią mło-

dzi endecy — zdobyło nam niepodleg-
łość, my dokonamy drugiej połowy
dzieła: wyzwolimy naród z niewoli ży.
dowskiej. Zestawiać te rzeczy w jed-
nym rzędzie, znaczy:  zatracać zu-
pełnie pojęcie dysproporcji politycz-
nej

2) Nie można nawet relatywnie (u-
wzślędniając pomniejszenie proble-
mów z pomniejszeniem się chwili dzie-
jowej) uznać problemu żydowskiego
za najdonioślejszy w obecnem naszem
życiu narodowem, bo takim najważ-
niejszym dla nas problemem jest o-
becnie — kwestja ukraińska.

3) Zresztą, obecna epoka nasuwa
tyle zagadnień przełomowych w dzie-
dzinie międzynarodowej, žė wszyst-
kie „sklepikarskie „A pęwin-
ny pójść na bok, jąk poszły na bok
w czasie wielkiej wojny.
Oto pokrótce tok | rozumowania

konserwatywnego publicysty. Spró-
bujmy na powyższe tezy odpowie-
dzieć.
Ad. i.Rozumowanie „młodych en-

deków'” wydaje nam się zupełnie
słuszne. Pełną niepodległość bowiem

jęcia
rzez |

« każdego narodu stanowi nietylko sa-
modzielność polityczna, ale też sa-
modzielność gospodarcza i kulturalna.
Niezależność polityczną 'już osiągnę-
liśmy, teraz nadchodzi chwila walki o

! uniezależnienie się w dziedzinie go-
Th i w dziedzinie kulturalnej.
e poszczególne etapy wyswabadza-

nia się narodowego wiążą się ze sobą
i uzupełniają. Nie są to więc żadne
„dysproporcje”, lecz przeciwnie —
p. logiczna całość i harmonja ce-
ów.
Ad. 2, Spośród problemów mniej-

szościowych ważniejszym od proble-
mu ukraińskiego jest problem żydow-
ski. Kwestja bowiem ukraińska jest,
mówiąc plastycznie obok nas, gdy
kwestia żydowska wżarła się w nasz
organizm narodowv. Kwestia ukraiń-
ska jest bolączką lokalną, łatw'ejszą
do opanowania i mniej groźna dla ca-
łego organizmu narodoweóo od kwestji

i żydowskiej, która, jak rak krwi. toczy
i zatruwa cały nasz oróanizm. Trzeba,

| ażeby wszyscy zdawali sobie sprawę,
iż nierozwiązanie kwestji żydowskiej
zagraża całości žycia narodowedo.
Ad 3. Nie widzimy potrzeby miesza-

nia się w obecnej chwili w ryzykanc-
kie problemy międzynarodowe. lecz
nawet, gdyby i ta potrzeba w najbliż-
szej chwili zachodziła, to sprostamy
jej łatwiej, gdy będziemy wolni od
wewnętrznego czynnika rozkładu, ja-
kim są Żydzi, gdy naród polski będzie
gospodarczo i duchowo samodzielny i
skonsolidowany. Ogrom czekających
nasPo, zachęca nas raczej do
szybkiego rozwiązania kwestji  ży-
dowskiej, niż do jej odkładania. Za-
kłamywać frazesami społeczeństwo — 

jeżeli chwila jest tak bardzo poważna
—nie wolno. Traktowanie kwestji ży-
dowskiej jako „sklepikarskiego widno-
kręgu” jest dopiero dysproporcją i
niezrozumieniem istoty rzeczy.

Celem artykułu p. K. P. było otu-
manienie społeczeństwa frazesami.
Jak zaś dalece p. K. P. jest rozmiło-
wany w szerokim i przejaskrawionym |
frazesie, niech świadczy choćby taki
ustęp z jego artykułu: „Ani czynu
zbrojnego Legjonów, ani walk poli-
tycznych Józeła Piłsudskiego z trze-
ma największemi mocarstwami Euro-
py, nie możemy zrównać z walką an-
tyżydowską, nie możemy tejo uczynić
nawet wtedy, gdyby ta walka w rów-
wnie krótkim czasie, w jakim Piłsudski
odzyskał wolność, m'ała przynieść emi
śracie trzech miljonów Żydów z Pol-
ski“.

Śmiesznością wydaje się autorowi
rozmowa dwu pokoleń, gdyby walkę
z żydostwem stawiało się na jednej
płaszczyźnie z walką o niepodległość.
„Ja — mówiłby ojciec — rzucałem
bomby w rewolucyjnej Warszawie,
maszerowałem na Kielce, byłem ran-
ny nad Stochowem... a ja — odpo-
wiadałby syn — walczyłem ze Słonim-
skim i Tuwimem, tłukłem szyby ży-
dowskich sklepików”. Nam się tak
wielką śmiesznością to zestawienie nie
wydaje (pomijając frazes o tłuczeniu
szyb, zamiast którego wolelibyśmy
wyrażenie: „zakładałem polskie skle-
piki”). Zwalczenie bowiem wpływów
Słonimskiego i Tuwima na dusze pol-
ską i odrodzenie gospodarcze Polski
jest dla nas ważną i istotną rzeczą.

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI

kresu naszych dziejów, kiedy pozwoli-
liśmy obcym obsadzić miasta — war-
sztaty naszej cywilizacji, poddać im w
niewolę gospodarczą naszą ludność

wiejską, rozciąć naród na dwie części,
usposobić nieufnie jedną do drugiej i

zniszczyć w ten sposób jego zwartość

i jedność.
O sprzeczności antysemityzmu z za-

sadami chrześcijaństwa pisać nie bę-

dziemy. Jest to zarzut poprostu

śmieszny, wynikający z zupełnej nie-

znajomości tradycji oraz zasad w tej

sprawie Kościoła katolickiego.

Pozostaje jeszcze ten zarzut, że
Stronnictwo Narodowe traktuje kwe-

stję żydowską jedynie jako narzędzie

w walce o władzę. Ruch . narodowy

wysunął kwestję żydowską w roku

1912, kiedy państwo. nasze nie istnia-

ło i kiedy dopiero walczyliśmy o nie.
Od tej chwili kwestja żydowska nie

przestawała być nierozdzielną częścią

naszego programu i narodowej ideo-

logii. Jeżeli dziś nabrała ona wielkie-

fo praktycznego znaczenia, to prze-

dewszystkiem dlatego, že jej rozwią-

zanie staje się nieuchronnem następ-

stwem odzyskania niepodległości.

Pisaliśmy już niejednokrotnie, że

j wielkie procesy społeczne nie mogą

| odbywać się bez ostrych konfliktów.
Pomiędzy ludnością polską i żydow-
ską konflikty takie zachodzą. Należy

jednak oceniać j kwalifikować je ob-

jektywnie i sprawiedliwie,
Tymczasem tak nie jest. W senacie

słuchano z nabożeństwem wywodów
żydowskiego senatora Schorra o po-
niedziałkowych wypadkach w histo-  

rycznym dziś już Przytyku. Schorr 0-
pisał je od początku do końca jedno-

stronnie. I nie podniósł się ani jeden
głos sprzeciwu, chociaż chodziło tu o

zachowanie się polskich chłopów,

krew z krwi, kość z kości narodu. Nikt
nie zapytał obecnego na sali min.

spraw wewn., jak się rzecz przedsta-

wiała naprawdę. Wielka szkoda, gdyż

odpowiedź p. ministra niewątpliwie

rzuciłaby inne światło na wywody ra-
bina Schorra.

A uczyć cię trzeba.

czyć nowej polskiej rzeczywistości,

nie tej pozornej, ale prawdziwej. Na-

leży zaprzestać nierozsądnej saraban-

dy i zdać sobie sprawę, że istnieje no-

wa Polska, która twardym krokiem

zmierza w przyszłość ku mocy swego

narodu i potędze swojego państwa.

Trzeta się u- | 
 

  

 

WYPADANIU.
ŁUPIEŻŁU.
ŁYSIENIUbaLO
STOSUJE SIĘ

MYDŁO CHINOWO- CHMIELOWE
i ESENCJĘ CHINOWG-CHMIELOWĄ

GĄSECKIEGO(zKOGUTKIEM) |

PRZEGLĄD PRASY
OBÓZ NARODOWY
I JEGO PRZEMIANY

Omawiając ataki senatorów na Str
Narodowe, pisze „Kurj. Pozn.': |
„Wydobyto wszystkie stare, dawno już

i niejeden raz odparte bajeczki i fałsze,

dodano do nich nowe „opatrzono je róż-
nemi groźbami i obelgami; chluśnięto ca-
ły ten kubeł pomyj w kierunku obozu,

Eieszaceja się poparciem i zaufaniem naj-

szerszych warstw społeczeństwa polskie-
go, — obozu, który jeden jedyny jest w
stanie przeciwstawić się potężniejącemu

naporowi czynników wywrotowych, pra-
cujących nad wewnętrznem rozsadzeniem
naszego państwa, '
Weźmy choćby sposób, w jaki pano-

wie senatorzy z pod wiadomego znaku
mówili o ustosunkowaniu się Obozu Na-
rodowego do sprawy żydowskiej, Usły-
szeliśmy znowu, niewiadomo już po raz
który, że Stronnictwo Narodowe organi-
zuje jedynie rozruchy i awantury w ro-
dzaju wybijania szyb w sklepach žydow-
skich, natomiast nie przedstawiło do
tej pory żadnego konkretnego programu
rozwiązania kwestji żydowskiej w Pol-
sce,
Mamy tu do oe z jednym z naj-

bardziej typowych falszów, jakiemi zre-
sztą operuje nietylko „sanacja”, ale i le-
wica, łałszów, w które jednak na szczęś-
cie nie uwierzy już nawet analfabeta po-
lityczny”.

SKUTKI JEGO AKCJI

Stronnictwo Narodowe uzyskało swą
akcją uświadamiającą już choćby to,
że

„dziś nawet w kołach „sanacyjnych”*
sprawa żydowska przestała być tematem
wstydliwie przemilczanym j pomijanym,
że coraz mniej, mimo wszystko, jest
czynników, któreby jawnie i demonstra-
cyjnie próbowały w zasady „współ-
życia” narodów polskiego i żydowskiego,
że z roku na rok coraz większe czyni po-
stępy usuwanie Żydów zpolskiego życia
towarzyskiego, organizacyjnego i ku tu-
ralnego, że nawet w dzisiejszym Sejmie
doszło do zgloszenia wniosku w sprawie
zniesenia uboju rytualnego”. „|

Działalność idzie także w kierunku
zdobyczy konkretnych dla żywiołu
polskiego:

„Jeśli dziś w miastach b. Królestwa,
zwłaszcza w zachodniej części tej dzielni-
cy, w takim np. Włocławku, Płocku. Ka-
liszu Zgierzu, czy Pabianicach liczba
polskich placówek handlowych PE
stowych powoli ale stale rośnie równole-
gle z ubytkiem żydowskiego stanu po-
siadania, jest to niemal wyłącznie zasłu-
ga zorganizowanych sił narodowych. |
Kupcy i rzemieślnicy-nar. osie-

dlają się coraz liczniej w zaży: zonych
do tej pory potwornie miastach „i, mia-
steczkach i, popierani przez miejscowe
społeczeństwo narodowe, stwarzają pod-
waliny polskiego mieszczaństwa na tym
terenie",

DZIAŁALNOŚĆ TYLKO LEGALNA

Poruszając sprawę zaburzeń anty-
żydowskich, „Kurj. Poznański' stwier-
dza: :
„Mamy tu do czynienia z odruchami,

wyniklemi na podłożu kryzysu i ogólne-
go rozgoryczenia, panującego w. krajur—
często zaś wprost z prowokacjami wro-
gów Obozu Narodowego”.

Nie należy się jednak łudzić, by o-
bóz sanacyjny zaniechał kampanii osz-
czerstw przeciw Str. Narodowemu. Im
Stronnictwo będzie silniejsze, tem ata-
ki będą zjadliwsze.Rosnąone zresztąw
tempie niezwykłem. Dzisiaj notujemy
dwa wystąpienia w senacie ks. Radzi-
wiłła i hr. Rostworowskiego, artykui
naczelny w „Czasie”, artykuł pole-
miczny w „Kurj. Por.“ i przedruk w
„Gaz. Polskiej” artykułu z  „Kurj.
Por.* (z dnia poprzedniego).
Dodać do tego trzeba artykuł w ży-

dowskim „Nasz. Przeglądzie'. Jedynie
„Robotnik* odpoczął — zapewne nie
na długo, by nabrać sił do nowej kam-
panji „antyendeckiej”,
Artykułami „Czasu” i „Nasz. Prze-

glądu” zajmiemy się — z braku miej-
sca — futro.

SEN. SCHORR O PRZYTYKU
Podaliśmy krótkie streszczenie mo-

wy sen, rabina Schorra, przedstawiają”
ce wydarzenia poniedziałkowe pod-
czas jarmarku w Przytyku. Inne dzien-
niki zamieściły tę mowę in exten-
so. Nikt z senatorów polskich
nie odpowiedział p. Schorrowi, zape-
wne dlatego, że (choć nowe Izby ma-
ją lepiej niż poprzednie wyrażać in-
teresy lokalne) żaden z nich w
Przytyku nie był i wydarzeniami temi
się nie interesował,
W ten sposób cała polska opinja pu-

bliczna zna tylko żydowską weršję
zaburzeń przytyckich. Zna przedsta-
wienie sprawy podane przez reprezen-
tanta jednej strony zainteresowanej,
strony żydowskiej,
Nie możemy podać naszej własnej

relacji, która otrzymaliśmy o tych wy-
padkach. Wiemy, że toczy się już
śledztwo. Sądzimy, że ukaże się
wkrótce jakiś wyjaśniający komunikat
władz, ponieważ sen. rabin Schorr za-
czepił w  swojem przemówieniu
starostę i naczelnika wydziału bezpie*
czeństwa.

 

  

 

 

   

 

 

   

 



Nr.

składa Kra-
tworowskimu,

W dniu dzisiej:
ków hołd KH. Roe
największemu
maturgowi skiemu, w 25-lecie
wystawienia „Judasza z Kariothu",
Zamieszczamy poniże rozmowę żę
znakomitym pisarzem, który oddaw-
na  zaszczyca pismo nasze swą

racą.

Przyjął mnie w przytulnym salonie,
przylegającym do obszernej werandy в
południowem i zachodniem światiem.
Zbliżający się zmierzch krótkiego dnia
marcowego wywołuje nastrój. Zagłębia-
my się w wygodnych fotelach,
— A więc wywiad?
— Niestetyl... ale tak. Zapewne już nie

pierwszy.
— Zdaje się, że... szósty...
— Proszę darować, zmęczę mistrza, —
— Ol nie. Czuję się dobrze...
Rostworowskiego nie widziałem daw-

mo Zdaję się, że dwa lata temu — a to
w czasie pamiętnej imprezy w sali Sta.

rego teatru, gdzie Osterwa, podówczas

dyrektor !eatru krakowskiego zainsceni-
xowal z pietyzmem fantazję dramatyczną
Rostworowskiego „Czerwony marsz”, —
oparią na motywach Wielkie Rewolucji
trancuskiej. Przypominam te chwile i na-
wiązuje, rzecz prosta, do obecnych I za-
mierzonych prac autora „Judasza”.
Wywiad, w ścisłem słowa znaczeniu,

rwie się. Przechodzimy do swobodnej
pogawędki. Rozmowa schodzi na teatr i

zamierzenia naszego wielkiego dramatur-

ga. Rostworowski zapala się. — Silny

jego głos daje świadectwo, że kilkakrotny
nawrót niemocy nie zmócł tedo twarde

go człowieka, nie ugiąl tej hardej, rota-

tej duszy. Zdaje mi się, że znów widzę i

słyszę tego grzmiącego mówcę, jak go

tylekroć widywał i słuchał lud krakow-

ski na rynku krakowskim, i na innych

zebraniach, gdy grzmiał I targał fibrami
duszy polskiej.

Narzeka jednak, że mu choroba prze-

rywała pracę. Właśnie nad „Czerwonym

marszem**.»
— Należe do tych, którzy pracy prze

rywać I odkładać nie lubią... Przeżywam

każdy swój utwór na równi z jeśo boha-

terami... A tu były przerwy... Toteż na
razie „Czerwony marsz" w pierwotnej

koncepcji spoczywa,

„KASZLŲ3DYSZNOŚCIi BÓLACH GARDŁĄ

zoR STOSUJE SIE

PASTYLKI

BELGIJSKIE
MU. GĄSECKIEGO (zKOGUTKIEM)

 

 

Nagrody w salon e
plastyków

Komisja nagród obecnego salonu pla-
styków Bloku Z.A.P. w warszawskim ln-
stytucie Propagandy Sztuki, w składzie:

przewodniczący rektor T. Pruszkowski
oraz pp.: prof. T. Breyer, prof. Z. Ka-

miński, W. Podoski, dr. M. Treter iJ.

Zamoyski, rozdzieliła nagrody w sposób
następujący: najwyższe odznaczenia na
tym salonie — nagrody honorowe Bloku

Zawodowych Artystów Plastyków przy”

znano; w dziale malarstwa Bolesławowi

Cybisowi, w dziale rzeźby Franciszkowi
Strynkiewiczowi i Alfonsowi Karnemu,
w dziele grafiki Stanisławowi Ostoja-

Chrostowskiemu.
Nagrody pieniężne otrzymali następu-

fący artyści: nagrodę ministra spraw

wew. 500 zł.: Jan Gotard, mnistra spraw

zagr. 500 zł. Jerzy Jełowiecki, prez. War-

szawy 750 zł. Antoni Michalak, funduszu

Kultury Narodowej 500 zł: Bernard Fry-

drysiak, prez. Banku Rolnego 300zł.:

Eugenjusz Arct, prez. Banku Polskiego

250 zł: Edward Kokoszko, prez. P.K.O.

250 zł.: Bolesław Baake,
Odznaczenia równorzędne z nagrodami

pieniężnemi przyznano w dziale malar-

stwa: M. Bylinie, H. Jaworskiemu, E.

Kanarkowi, J. Kubickiemu, S, Płużań-

skiemu, T. Roszkowskiej, K. Słomczyń-

skiemu i I. Wilczyńskiej; wyróżnięnia w

dziale rzeźby: J. Klukowskiemu i L,

Nitschowej; w dziale grafiki; T  Cie-

ślewskiemu (synowi), J. Hładkównie, M.

Juigielewiczowi i A. Rakowi oraz za

tkaninę Zoł'i Czasznickiej.

Poza konkursem wystawili swe dz'eła w

Salonie Bloku Z. A. P.: Leon Wyczół-

kowski, Ignacy Łopieński, Tadeusz

Pruszkowski, Zof'a Kamińska, Zygmuni

Kamiński i Henryk Kuna.

Ministerstwo W R.i O P. zakupiło z

Salonu Plastyków Bloku Z. A.P. do

Państwowych Zbiorów Sztuki dzieła na:

stępujących artystów: Leona Wyczół:

kowskiego, Ignacego Łopieńskiego, E

Arcta, S. Ostoa - Chrostowskiego, E.

Czerwińskiego, B. Frydrysiaka, B Kras

nodębskiej - Gardowskiej, A. Raka, T

Roszkowskieę; i M. Seidenbeutla,

współczesnemu dra- |

 

— Zfragmentem,któryrobitakpo-
tężne wrażenie, trudno się spotkać jest
unikatem — wtrącam. Wyszedł tylko w
dodatku do „Gazety Warszawskiej'.
— Właśnie wyjdzie w najbliższym

czasie jako całość dla siebie. Wydaje go
Związek zawodowy literatów. — Doda-
łem do pierwotnego tekstu trzy nowe
preludja, które go uzupełnią | zaokrąglą

I w tej redakcji będzie dla siebie calo-
ścią. į
— Ale do tematu zamierza mistrz

jeszcze powrócić?
— Owszem, Będzie to jednak utwór

prozą, odmiennie nieco njęty.

I autor „Kaliguli* rozsnuwa subtelnie
swą koncepcję, szkicuje postacie wy-
stępujących osób, charakteryzuje dosad-
nie ich role w dramacie... I dodaje:
— A uzupełniony I obecnie przyśgoto-

wany do druku „Czerwony marsz”łączy

 

się dobrze z mojem „Miłosierdziem” | z
tym utworem winien być grany jako jego
prolog.
Wspominam inny utwór, o którym

wiemy, że był na warsztacie... a to kome-
dję p. t. „Jubileusz“,
— Z tym utworem jest lepiej... Praca

już zaszła dość daleko, Mam gotowe

dwa pełne akty i część trzeciego Spo-

dziewam się, że będzie na jesień gotowy

i że wjesieni wejdzie nadeskiteatralne.
Miałem go przygotować na jubileusz

Solskiego — ale cóż... przeszkody. Tro-
chę niemoc, trochę udział w jury kon-
kursowem.
—Rzecz będzie wesoła — trochę

wspomnień osobistych na tle przeżyć

z mojemi pierwszemi występami jak” au

tora dramatycznego, Główną osobą. Sol-

ski, z którym mię łączą serdeczne sto

sunki, a który wprowadzał pierwsze mo-  

 

fe sztuki na scenę. Mam przekonanie, że
będzie to rzecz miła i wesoła a w kon-
cepcji swej dość oryginalna.

Schodzimy na temat ogólniejszy — na-
turalnie na teatr | repertuar, stosunek
autora dramatycznego do teatru ! pa-
bliczności, Wyrażam žali, że publicz-
ność krakowska nię mogła dotąd poznać
„Antychrysta* — wystawionego tylko
w Poznaniu. :
— A uo ule przyjęto sztuki w swo!tm

czasie w Krakowie, Potem nie robiłem
starnń. — Ale poznać ją można z małej
scenki, nanół amatorskiej, która staran-

nie opracowuje swój repertuar. To scen-
ka w domu młodzieży rekodzielniozej.
Wsstawiono na niej „Antychrysta wcale

dobrze. Byłem zunełnie zadowolony... A
w mnren b. r. (22) wystawią go ponow
nie Może ran zobaczyć...
Potrącam o repertuar teatralny. o t.

ZE ŚWIATA KULTUIY
KRONIKA LITERACKA

Wyniki konkursu na najlepsze powie-

ści, Francuska Akadem,a Wych, i Wza-

jemnej Pom, Społ., które, prezyden-

tem est kardynał Baudrillart, ogłosiła
wyniki konkursu na powieść o bolsze-
wiźmie. Przewodniczącym sądu kon cur-

sowego był znakomity pisarz, Henry

Bordeaux, członek Akademii Francu-

skiej. Pierwszą nagrodę (50.000 fr.) przy-
znano pisarcę rosy skiej Ali Rachmano-

wej za ej ostatnią książkę p. t. „Fabry-

ka nowego człowieką* Drugą nagrodę

(20.000 fr.) otrzymał austracki literat
Erick v. Kūhnelt - Leddihn za powieść
„Jesuiten, Spiesser und Bolschewiken“,
trzecią (5.000 fr.) — Rosjanin P. N. Kras-
now za książkę w języku rosyjskim p. t.
„Nienawiść”. Pozatem wyróżniono dzie-
ła pewnej pisarki szwacarskiej i trzech
pisarzy francuskich. Dzieł o charakterze
tendencynym, pozbawionych wartośc!
artystycznej do konkursu nie dopuszczo-
no,

KRONIKA KULTURALNA

Gabinet rycin. Gabinet rycin Polskiej
Akademi Umieętności (Kraków, Stra-
szewskiego 27), otrzymał w darze od

 

 

KONCERTY W STOLICY

krafrowskiej artystki malarki p. Wandy

Komorowskiej, osiem rycin kolorowych

przez nią wykonanych, przedstawia;ą-

cych lewiaty. Pierwszy to dar, złożony

te' nowej placówce artystyczno - nauko-

wej. Przykład godny naśladowania.

BIBLJOTEKI.
—

Bibijoteczki szkolne L, O. P. P. Praca

L. O. P. P, wśród młodzieży szko.nej

prowadzona jest konsekwentnie od szeregu

lat. Oprócz modelarstwa lotniczego i szybow
nictwa, które dziś posiadają już wielu za-

gorzałych entuzjastów, oprócz szeregu od-

czytów i pogadanek, wygłaszanych na te-

renie szkół przez prelegentów L. O. P. P., ist

nieją jeszcze prace L. O. P. P. mało ogółowi

znane. Do tych należy np. zaopatrywanie

wszystkich szkół na terenie całego Państwa
w bezpłatne bibljotęczki L. O. P. P. Wszyst-

kie szkoły, męskie i żeńskie, śrelnie, pow-

szechne i zawodowe, w ogólnej liczbie oko
ło 30.000, rok rocznie od szeregu lat otrzymu

mują bezpłatnie od Zarządu Głównego L. о,

P. P. wydawnictwa z dziedziny lotnictwa i
obrony przeciw-gazowej, W roku ubiegłym

rozdano szkołóm blisko 100.000 książek, rów

nież w roku bieżącym Zarząd Główny L. O.

P. P, przystępuje do wysyłki dalszych uzu-

pełnień bibljoteczek. Dzięki tej akcji Zarządu
 

Dorota He:.mr'ch. L. Rcbowska
We wtorek słyszeliśmy w sali Kon-

serwatorjum wybitną śpiewaczkę an-
gielską, p. Dorotę Helmrich.
W sztuce wokalnej rozróżniamy

dwa typy zasadnicze. Dwie szkoły.
Włoską i niemiecką. Jedna j druga
posiadają rozgałęzienia, o znaczeniu
oczywiście mniejszem. Szkoła włos-
ka, jak wiadomo dba przedewszyst-
kiem o zdobycie pięknego brzmienia,
płynności i giętkości śpiewu, gdy nie-
miecka główny nacisk kładzie na rów*
ność, dokładną czystość (o charakte-
rze nieco „instrumentalnym') i ekspre
sję, ściśle łączącą się z wyrazistością

dykcji, Gdy w szkole włoskiej legata,
portamenta, filowanie i t. d. są rzeczą
nieolzowną, to w niemieckiej widzi-
my prze wnie: pewną sztywność to*
nów, atakowanie ich bez przygoto”
wania, nierzadko nawet ustępstwa w

p.ękni. brzmienia na rzecz spotęgo-
wania wyiazu dramatycznego,

P. Dorota Helmrich niewątpliwie
reprezentuje szkołę niemiecką. Oczy-
wiście ze strony dobrej, artystycznej.
Śpiew jej uderza inteligencją, powie-
dzieć można nawet: mądrością ujęcia
tak tekstu, jak linii muzycznej, tchnie
szczerością skoncentrowanego wyra-
zu, działa niewątpliwie artystycznie,
Ale jednocześnie w śpiewie tym zda-

| rzają się odchylenia w pięknie brzmie-
nia, czynione z racji chęci wydobycia
większej 4 wyrazu; odczuwamy
wtedy wysiłek w natężeniu strun gło*

 

NOWOŚCII NOWOŚCI!

Z. WASILEWSKI

ASPAZIA
į ALCYBIADES
Cena zł 3 (z przes.)

NORWID
(nagroda Akad. Umiej.)

Cena zł. 5 (z przes.)

Nabywać można w Admin. „Mydli

Narodowej" Jerozolimska 17. Kon-

to w P.K.O. Nr. 3.105
—   —
 

sowych, chwilami dający wrażeniekrzy
kliwości; zwłaszcza przy forte w ska-
li górnej,

Głos p. Helmrich, typowy alt, ma
przepyszne tony dolne, piękną śred-
nicę, ale — jak zwykle w tychwypad-
kach — nieco wymuszoną „Górę:.

Program koncertu składał się z licz-

nych utworów, od klasycznych do no-

wszych. Wszystkie traktowane były

z wysoką kulturą j inteligencją mu-

zyczną,
W środę w tej samej sali dała reci-

tal p. Lucyna Robowska, niestrudzona

propagatorka zapomnianych dzięki
swej skromności kompozytorów i kom
pozytorek polskich,

Ostatnio p. Robowska wykonała
program, złożony z trzydziestu prawie
utworów dwudziestu czterech auto"
rów! Można sóbie wyobrazić ile pra-
cy, ile wysiłków artystycznych, ile na-

tężenia pamięci musiała moe

pianistka, by opanować całkowicie

dzieła tylu kompozytorów, z których

każdy ma swoją ososowość myzyczną.
Silniejszą lub słabszą — ale ma.

Rzecz prosta, iż poza sonatą H-moll

Chopina, program musiał składać się

niemal wyłącznie z utworów  drob-

nych, Ilość ich i fakt, że są to prze-
ważnie kompozycje o formach mniej-

szych, głównie tanecznych, utrudnia

nam, a nawet wręcz uniemożliwia, o-

mówienie utworów poszczególnych
lub charakteryzowanie twórczości
autorów na podstawach niewystarcza-

jących do wydawania sądu poważne-
o,

5 Z konieczności tedy stwierdzić mo-
żemy tylko, że p. Robowska trudne
swę zadanie konała z największą

starannością, traktując każdy utwór z

umiłowaniem niema! i szczerem odda-

niem artystycznem. Dlatego też wszy*

stko. co było grane w środę, miało

oblicze swoiste, wszystko 'nterpreto-

wano z równą powagą, a strona tech-

niczna wykonania wolna była od ja-
kichkolwiek zarzutów.

|  Lutianą i zasłużoną dla ukrywają
| cej się skromnie muzyki polskiej ar:
tystkę przyjmowano gorąco, prawie

owacyjnie. Na estradzie — cała oran-от
| „ W. S.

  

Głównego L. O. P. P. wszystkie szkoły w

Polsce zaopatrzono w podręczne bibijotecz

ki, z których młodzież dowiaduje się wielu

ciekawych rzęczy z zakresu lotnictwa i obro

ny przeciwiotniczo: gazowej. Ponadto Zwią-

zek Nauczycielswa Polskiego otrzymuje bez

płatnie od Zarządu Głównego М КЕ

znacznę ilości wydawnictw  propagando-

wych, które również trafiają do szkół na te-

renie całego kraju.

ODCZYT

Włoski Instytut Kultury (ul. Zgoda 7),

w szerokie” mierzę korzystający ze

współpracy wybitnych uczonych pol-

skich, ak proł. Tadeusz Zieliński, prof

Roman Pollak, prof. Stefan  Cybulek!,

organizue w poniedziałek 16 marca o

godz. 18 odczyt znakomitego romanisty,

prof. St. Wędkiewicza, p. t. „Stosunk'

intelektuatne polsko - italskie po roku

1870“. Gloštie imię uczonego oraz stano-

wisko jakie zajmuje w nauce poiskiej.

sprawiają, iż odczyt nabiera charakteru

wydarzenia naukowego i literackiego.

KONKURSY

Konkurs na pamiętnik emigranta, —

Ażeby dać możliwie ddiładny opis wa-

ruriców bytu naszych wychodźców, po

stanowił Instytut Gospodarstwa Spo-

łecznego, zwórcić się bezpośredniodo

wszystkich wychodźców, przebywających

zagranicą, aby dostarczyli materjału do
takiego opisu własnemi wspomnieniami,

przeżyciami i doświadczeniami.Opraco-

wanie zebranych tą drogą wiadomości da

obraz rzetelny warunków życia wy-
chodźtwa polskiego na obczyźnie ‘ po-
zwoli społeczeństwu wyrobić sobie sąd

o jego położeniu. Prace nadsyłać należy

pod następującym adresem: Instytut Go-

spodarstwa Społecznego w Warszawie,

Warszawa, ulica Czerwonego Krzyzą 20
— do dnia 1 września 1936 r. Z prac na
desłanych uznane za najlepsze otrzymaą  

zw. repertuar żelazny | linję reper-
tuarową,
—Piękne rzeczy — alę w mieście pro-

wincjonalnem (choć Kraków może śmia-
ło uchodzić zastolicę, oile idzie okul-

turę teatralną — dodaje Rostworowski),

rozporządzającem tylko jedną scenę,
trudno stawiać takie bezwzględne żąda-
nia. Na to może i powinna zdobyć się

stolica, rozporządzająca kilku scenami
1 np, Teatr Narodowy obar-vyć t. zw że
laznym repertuarem o zdecydowanej liajł,
— Krakowski teatr godzi jakoś szczę.

śliwie wymańania na punkcie wielkiego
renertvaru i repertuaru współczesnego —
wtrącam,
—Dyr. Frycz jest człowiekiem wiel-

kiej pracy. a nrzedewszystkiem czławie»

kiem wielkiej kultury i człowiekiem tea-

tru, co mu pozwala nośodzić | wymaća-

nia w zakresie wielkiego repertuaru s

wymaćaniami odnośnie do repertuaru

wszółczesneńo. Musi też być czułym na

barometr. który stę zwie publicznością,

Bo publiczność obok innych czynnie

ków — to właściwy miernik decydujący

n!eraz o dłaższem lub krótszem życia

sztuki na scenie. Nie recenzencii W

ca%vm okresie moiej pracy dramatonisar.

skiej obserwowałem na każdej z moich

sztuk nubliczność przez szere4 wieczo-

rów. Bo publiczność zmienia sie. Inna

jest na nremierze, inna w niedziele inna

w dalsze dni Obserwacie te dały m! wie-

fe cennefo materfałn i wiele wskazówek,

które nawet zużytkowywałem, czy w

dalervch sztnkach. czy nawet w korektu-

rze danej sztuki. Bo w małej tylko czę-

ści nierowodzenie sztntri kłaść można n8

karo artora — a w znacznej mierze na

kach autora...

Żeśnam antora „Tudasza” wyrażałąc

nafsieję. że fo ufrzę na wieczorze Ъ

lanezowvm Chce 40 widzieć cały knitn-

ex!nv Kraków i chce go przedewszyst-

kiem... uczcić...
AJ M

-— ——— ZEZOZEZCZ EZ

nagrody pieniężne, a mianowicie: 4 naj-

lepsze prace otrzymają po 250 fran-

ków, 3 dobre — po 150 franków, 3 do-

bre, ale mniej zadowalające — po 100

franków. :

RADJO

 

Pierwsza krėikofalowa stacja jugoslo-

wiańska, — Pierwsza krėtkofalowa star

cia ugosłowiańska zacznie nadawać sta

łe niedzielne emisje na fali długości 49,17

i pół m. Emisie będą się odbywały 5 ra-

zy, a mianowicie: 1) od godz. 945 do

1045, 2) od godz, 1230 do 13rej, 3) od

godz. 14.15 do 15-€', 4) ой godz. %0-ej do

21-е`, 5) od godz. 21-ej do 22-e. Na tej

krótkofatowej stacji będą nadawane ko

munfcaty dla zagranicy © zdarzemach

i stosunkach w Jugosławii. Wiadum ci

będą wygłaszane w językach niemieckim,

francuskim, włoskim, greckim, węśier=

skim i serbo - chorwackim. Prócz infor-

macy będą nadawane odczyty w serbo

chorwackim, francuskim * jeszcze ednym

obcym języku.

Fodrabianie sztuki ludowej
Wzrost zainteresowania wyrobami

i t .zw. sztuką ludową wpłynął obecnie

na znacznę zwiększenie popytu na przed-

mioty wytwórczości ludowej. Powstało

sporo sklepów z t. zw. wyrobami Judo-

wemi w wielu z mich jednak panoszy się

tandęta nic nie mająca wspólnego z prze-

mysłem, ani sztuką ludową. Po Warsza-

wie uw;ja się sporo sprytnych Żydków.

sprzedających kilimy rzekomo ludowe

Są to bezwartościowe tak pod względem
artystycznym jak i wykonania produkty
zazwyczaj warsztatów żydowskich. Zły

gust miejski wpływa również na spaczenie
t, zw. sztuki ludowej. To też często nawet
wyroby istotnie na wsi sporządzane mają

dziś charakter falsyfikatu s tandety. Wy-

łania się żywa potrzeba racjonalnego

chronienia przemysłu ludowego przed zu-

pełną degeneracją. Spaczenie sztuki za-

kopiańskiej powinno stać się odstrasza-

jącym przykładem. Przeciwdziałąć tutaj

może urządzenie wystaw, wzarcowni, mu-

zeów, kursów ; t. p. Akcję w tym sensię
rozpoczęto już na Huculszczyźnie.  Do-
bre wyniki osiągnął p. N. Okołowicz pod
Kosowem. O innych poczynaniach w woj.

stanisławówskiem komunikują nam co aa-
stępuje:

Naplywajacy na Hucylszczyznę letnicy

i turyści chętnie nabywają wyroby ldo-
we przemysłu drzewnego. Wyroby te jed-

nak często pochodzą z fabryk galan'erji
drzewnej w zupełnie innej części kraju,
a tylko zaopatrywane są w nazwy miej-
scowości huculskich, by upozorować mizj-
scowe pochodzenie tych wyrobów, Aby
przeciwdziałać tej nienormalnej konku-
rencji przemysłu miejskiego z mającym
naturalne podstawy rozwoju przemysłem
ludowym rodzimym, nadwórniański. Wy-
dzał Powiatowy przystąpił do organiza-  

cji kursów drzewnego przemysłu ludowe-

go, jak dotychczas, w Rafałowej iOsła-

wach białych. Na tych bezpłatnych kur-

sach kształci się kilkanaście dzieci w wie-

ku pozaszkolnym. Niebawem kursy takie

będą wuchomione i w innychwsiach

Pożyteczną działalność rozwija również

T-wo Przemysłu Ludowego woj. stanisła-

wowskiego,W roku ub. zorganizowano z

inicjatywy tego T-wa na tereniepow.atów

doliūsk.ego, horodeūskiego, nadwórniań-

skiego, stryjskiego i žydaczowskiego wy-

stawy przemysłu i sztuki ludowej. Zebra-

wszy bogaty materjał z dziedziny prze-

mysłu i sztuki ludowej, T-wo wystąpiło

na Targach Poznańskich z własnem stoi

skiem, prezentując po raz pierwszy cało-

kształt przem. ludowgo województwa sta«

nisławowskiego, który budził powszechny

zachwyt bogactwem motywów.

Ostatnio z inicjatywy T-wa powstał w

Stanisławowie Bazar, placówka kandlo-

wa mająca mą celu ożywienie działalności

gospodarczej w zakresie przemysłu ludo-

wego, uszlachetnienie produkcji i ochro-

nę swojszczyzny, Bazar, zorganizowany

na zasadach spółdzielczych, rozpoczął

swą działalność z końcem ubiegłego roku,

uruchomiając własny sklep w Stanisła-

wowieę przy ul. 3 Maja,
Tow. Przem. Ludowego specjalnie za'n-

teresowało się ośrodkiem tkackim w Lu

dwikówcę.pow. Dolina, posiadającym

piękną tradycję tkacką, i dąży do jego

reaktywowania.

Równocześnie Tow. Przem. Lud. przy
pomocy referatu przemysłu ludowego i

sztuki ludowej Stanisławowskiego Urzędu
Wojewódzkiego gromadziło materjał po-

znawczy w celu wykorzystania go przy

opracowaniu monografji przemysłu lu-

dowego województwa stanisławowskiega,
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Kiedy dzieci pozbawia sie nauki religj::
Wypadki w Rykontach w świetle procesu sądowego

Na terenie dawnego powiatu trockiego,
a mianowicie w paralj; Rykonty, dziatwa
szkolna została pozbawiona nauki reli-
Ėji. pomeważ władze szkolne odmówiły
tamtejszemu proboszczowi, ks. Nowickie-
mu. prawa nauczama w szkołach pow-
szechnych. Zarządzenie to nastąpiło po
przeprowadzonem badaniu, spowodowa-
nem skargami rodziców na działalność
kierownika szkoły w Rykontach, n'eja-
kiego Józefa Sakowicza. Chodziło o
to, że rodzice uskarżali się na Sakowi-
cza, iż w przemówieniach swoich wobec
dziatwy wygłasza on zdania, zawierające
momenty obrażające księży, a nawęt i
uczucia religijne wiernych.
Na skutek tych skar$ polecono zbada-

nie sprawy inspektorowi /szkolnemu na
powiat Wileńsko-Trocki, p. Ziemack.e-

   
  
    

GRYPAPRZEZIEBIENIE
8ÓLE GŁOWY, ZĘBÓWite
40AJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zw rasa 7, KOGUTKIEM

SDyŻSĄJUŻNAŚLADOWNICTWA.
NevamiuNt PROSZK „MIGRENO-NERVOSIN"zKOGUTKIEM

SĄ TYLKO JEDNE
НОО

Gaoszx:- MIGRENO-NERVOSIN*34 reż | w TAGLETKAG

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: sobota: „Judasz 2

Karjothu",
Kina polskier

Apollo: „Złotowłosy brzdąc”,

Kina polskie:
Promień: „Amfition”.

Stella: „Precz z teściową” i „Pojedynek ze

śmiercią”.

Sztuka: „Peter Ibbetson",
Uroczysty wieczór 25-lecia twórczości dra-

matycznej K. H. Rostworowskiego. Dziś w

sobotę dnia 14 marca 1936 r. teatr krakow-

ski złoży hołd znakomitemu autorowi dra-

matycznemu K. H. Rostworowskiemu, któ-

rego twórczość zespolona jest nierozerwalnie

z naszem miastem. Przed 25 z górą laty od-

był się debiutautorski Rostworowskiego na

scenje krakowskiej, Uroczystość rozpocznie

prałoś L. H. Morstina, wygłoszony przez re-

żysera L. Karbowskiego, następnie wykona-

ny zostanie czołowy dramat Rostworowskie-

go „Judasz z Karjothu** z L. Solskim w roli

tytułowej. Po odegraniu dramatu nastąpi hołd

złożony wielkiemu poecie ze strony przed-

stawicieli rządu miasta, teatru, P. A. L. prasy

4 literatury.

Dodatek literacki ku uczczeniu 25-lecia
K. H. Rostworowskiego wydaje teatr im.

J. Słowackiego. Na treść składają się wier-

sze | wspomnienia samego jubilata, wspom-

nienie dyrektora Ludwika Solskiego, wiersze
L. H. Morstina i J. A. Gałuszki, oraz arty-

kuly K. Czachowskiego dr. Flacha, W.

Goreckiego, prof. Pigonia i B. Pochmar-

skiego. Dodatek ten załączony będzie do

programów teatralnych,
Nowa „wizyta”, W powodzi wizyt różnych

osobistości, jakie odwiedzają ostatnio Kra-

ków, należy zanotować zapowiedź przyby-

cia do Krakowa prezydenta światowej cen-

trali org. „Mizrachi“ w Jerozolimie rabinaZ
Golda. Gość ma wygłosić kazanie w jednej
z synagog krakowskich. Zdaje się jednak, że
nie tylko dla wygłoszenia kazania przybywa

wrebe” do Krakowa aż z Jerozolimy.

Z Walnego Zebrania Stud, Akad, Górni-

czej. Dnia 10 b. m. odbyło się sprawozdaw-

cze Walne Zebranie Stow. Stud, Akad, Gór-
niczej w Krakowie. Ustępujący zarząd, skła-

dający się z narodowców otrzymał jednogłoś-
mie absolutorjum. Zebraniu przewodniczyli

Kol. Kol. Gerulewicz i Pustówka. Walne Ze-
branie uchwaliło przez aklamację: wyróżnia-

jące uznanie kolegom z Politechniki War-
szawskiej za ich zdecydowane stanowisko

w sprawie opłat, następnie postanowiono

przyjść z pomocą sierotom po 6. p, Skibie.

Wobec zgłoszenia jednej tylko narodowej

listy prezesem S. S. A. G. został kol. From-

mholz Józef, v-prezesem, kol. kol. Żarnow-

ski i Grzybała wszyscy członkowie Młodzie-

ży Wszechpolskiej. Sanacja na Akademji

Górniczej znajduje się w stadjum ostatecznej

likwidacji.
Ze strajku szewców. Trwający od tygodnia

strajk szewców nie wykazuje tendencji zmie-

rzających do rychłego jego zakończenia. Naj-

bliższa konferencja pracodawców z pracow-

mikami odłożona została do niedzieli 15 bm.

Obecnie strajkuje 2000 robotników szew-

skich, zatrudnionych w fabrykach mecha-

micznych i u chałupników z Krakowa i naj-

bliższych okolic. Komitet, kierujący akcją

strajkową, czyni starania rozszerzenia straj-

ku ma dalszą okolicę Krakowa. Wysłano m.

in. delegację do Myślenic celem nakłonienia

robotników w tamtejszej mechanicznej fa-

bryki obuwia do przyłączenia się do strajku.
Robotnicy ustosunkowali się do strajku ne-

gatywnie, tak że krakowscy delegaci odje-

ghali bez rezultatu.

   

 

 

mu, który zamiast ukarać nauczyciela,
ukarał dzieci katolickie, pozbawiając je
nauki religii w szkole przez usunięcie
prefekta.
O tem wszystkiem ukazał się artykuł

w „Dzenniku Wileńskim”, którym się
uczuł się dotknięty p. Sakowicz. Wyto-
czył on „Dziennikowi” sprawę z art. 255
(zniesławienie) i właśnie w poniedziałek
9 b. m. odbyłą się w Sądzie Okręgowym
rozprawa przeciwko redaktorowi odpo-
wiedzialaemu „Dziennika”, p. St. Jaki-
towiczowi, Oskarżenie popierał mec. Pa-
weł Andriejew, zaś bronił red. Jakitowi-
cza apl. adwokacki P. Kownacki,
Głównym filarem oskarżenia był in-

spektor szkolny, p. Ziemacki, Przepro-
wadzal on dochodzenia na miejscu i
twierdził, że zarzuty, stawiane Sakowi-
czowi, nię miały żadnych podstaw, że ba-
dana przez niego dziatwa szkolna nie
powtórzyła tego, co uprzednio zeznawa-
ła wobec władz duchownych, że niektóre
dziewczynki wręcz cofnęły swe zeznania,
złożone uprzednio pod przysięgą dzięka-
nowi trockiemu. P, Sakowiczowi wysta-
wił inspektor Ziemacki jaknajlepsze
świadectwo i usiłował przedstawić
całą sprawę jako wynik zatargu z
księdzem proboszczem. Pozostali świad-
kowie oskarżen'a dowodzili jedynie, iż
nigdy nię słyszeli z ust Sakowicza żad-
nych powiedzeń zawierających obrazę
bądź rel'gji, bądź duchowieństwa,
Gdy przyszła kolej na zeznania świad-

ków odwodowych, obraz nakreślony
przez p. inspektora szkolnego, zasadni-
czo się zmienił, Wszystkie zbadane na
Sądzie uczenice zgodnie stwierdziły, że
jednak nauczyc'el Sakowicz pozwalał so-
bie na tego rodzaju powiedzenia, które |
mogły nietylko wywołać daleko idące za-
strzeżenia, ale wręcz obrazę j oburzenie.
Zeznały one mianowicie, że słyszały jak
Sakowicz nazywał krzyż zwyczajnąbla-
chą, którą każdy może przybić do ściany
i kazać całować, że nawet on, Sakowicz.
może uczynić to samo. Że Boga niema,
bo go nikt mie widział, że oleje św. to
sok z roślin, że nie trzeba witać znajo-
mych słowami „miech będzie pochwalo-
ny”, że nie trzęba dawać oł'ary na koś-

 

 

Wilno, w marcu.

ciół, bo to idzie do księżej kieszeni : t.p. i
; kwiatuszki, których nie warto wszystkich | 4
cytować.

I tu nastąpił moment niezwykle cieka- |
wy. Skonftrontowany z uczenicami in- |
spektor Ziemacki, poczyna się colać, bo |
dziewczynki kategorycznie stwierdzają,
że nczego wobec pana inspektora ne |
zmieniały, ani odwołały, ale że p. inspe-
ktor mało o co je pytał. Wobec takiego
stanu rzeczy wyjaśnia na pytanie Sądu p.
inspektor, że on właściwie nie stawiał
dzieciom konkretnych pytań, że tylko
prowadził z niemi ogólną rozmowę, z
której dopiero wyciągał wnioski (nie-
przychylne dla księdza — przypisek
sprawozdawcy), że wreszcie nię wszyst
ko dokładnie sobie przypomina i t. p.
Przygwoździły „bezstronność” pana in-

spektora zeznania rodziców, którzy w ca-
łości potwierdzili słowa dzieci, ponadto
stwierdził, że inspektor podczas badania
uwzględniał tylko to, co było na korzyść
nauczyciela, natom'ast bagatelizował za-
rzuty rodziców. A do jakiego stopnia
zaognił stosunki Sakowicz, widzimy .cho-
ciażby z tego, iż do delegacji matek
wyskoczył on z rewolwerem w ręku,
Tak oto wyglądały wypadki rykone-

kie w świetle przewodu sądowego.
Sprawa nie została jeszcze zakończona,

gdyż na wniosek obrony sąd postanowił
wezwać na rozprawę dziekana trockiego,
ks. Stefanowicza, który asystował przy

dochodzęniach inspektora Ziemackiego i
ma stwierdzić, jak też te dochodzenia
były prowadzone. Ponadto ma być także
zbadany współpracownik „Słowa”, red.
Józef Mackiewicz, który był w Rykon-

tach, przeprowadzał wywiad z Sakowi-
czem, przyczem ten ostatni wówczas nie

negował, iż używał wobec dziatwy szkol.

zarzucanych mu wyrazów, ale interpreto-

wał je następnie inaczej niż jego słucha-
cze,
Sprawa wywołała duże zainteresowame

w Wilnie j prasa wileńska pośwęcła jej

sporo miejsca.
Następna rozprawa odbędzie się w so-

botę 14 b. m. Dziś też zapewne za-

padnie wyrok.
WILNIANIN.  

 

Rozwój przemysłu i sztuki ludowej
na tere...2 wojew. Stanistawowskiego

Województwo  stanisławowskie ma
zsprzecznie wszelkie dane po temu.
eby przemysł ludowy rozwinął się tu w

| dużą gałąź rodzimej twórczości, która
przyczyniłaby się do wzbogacenia lud-
ności wiejskiej, oraz wzmoglaby życie
gospodarcze w Małopolsce Wschodnie.
W zrozumic 'u tych postulatów, p
wstało w Stunisławowie Tow. Przemysłu
Ludowego, które od począlku swego
istnięnia rozwinęło bandzo ożywioną
działalność. Celem zainteresowania ogó-

łu społeczeństwa pięknemi i oryginalne
mi wyrobami przemysłu Idowego. Tow.

Przem. Lud, zorganizowało w szeregu
powiatów naszego wo'ew., a to: pow. do-

lińskiego, horodeńskiego, nadwórniań-
skiego, stry skiego i żydaczowskiego. wy-

stawy przemysłu i sztuki ludowej Wy-

stawy te zorjentowały, jakim mater-

jałem można rozporządzać na terenach

poszczególnych powiatów, przyczyniły

się do nawiązania bezpośredniego kon-

taktu Tow. z wytwórcami, oraz zaintere-

sowały ośół społeczeństwa wyrobami hi-

dowemi. Dalszym etapem pracy T-wa

Morderstwo
Przed kilku dniami podaliśmy wiado-

mość o zamordowaniu Żyda Markusa

Nelkena w Ratajach, pow. konińs'iego

Bliższe szczegóły przedstawiają się na-

stępująco;
„Robotnicy domin'alni, zatrudnieni w

ma'ętności Rataje, niezawsze otrzymy:

wali na czas swoje należności. Kasa ma

jętności niejednokrotnie zamiast pienię

dzy doręczała im bony do składu Żyda

Arbusa, gdzie mogli otrzymać artykuły

spożywcze i rozmaiłe towary, za które

następnie Arbus rozliczał się z właści

cielem majętności. Wsfentek stanowcze

postawy robotników zaprzestano wyda

wania bonów i Arbus musiał skład »amk-

nąć i wyprowadzić się do sweśo teścia
Brauera, rządcy ma'ętności Rata'e. |

Krytycznego dnia około godz. 10 ro

botnicy ma'etności Józef Wiśniewski i

WładysławBoris udali sie do kancelar'i

Nelkena po odbiór zarobków. Za nimi

 

Z CAŁEGO KMAFU
KATOWICE

Aresztowania narodowców. W związ:
ku z zamachem petardowym na „Polskę
Zachodnią” w Katowicąch, aresztowani
zostąli b. członkowie Str. Nar.: pp. H
Tomaszewski, H. Kekryc, Wł. Gibasie-
wicz, W. Kłobus, Borowczak, Ka zerek
Frąckowiak, Ruff, Lecięewski, Krowicki,
Pardoń, Bigdowski, Andrzejowski, St.
Koźmiński oraz Zalota.
Po 48-godzinnym areszcie oraz  prze-

słuchaniu zostali oni 9 marca zwoinien'
po uprzedniem ukaraniu grzywną admini.
stracyjną w wysokości po zł. 100, lub 10
dni aresztu kaźdy za rzekome należenie
do Stron. Narodowego i szerzenie jego

działalności, Wszyscy wnieśli odwołanie
' do sądu okręgowego.

W dniu 9 marca został aresztowany

Roman Inglot, b. kierownik powiatowy

Str. Nar. Po 48-godzinnem przetrzyma

miu został on zwolniony dnia 11 b m.

po uprzedniem ukaraniu go grzywnaad-

ministracyjną w wysokości zł, 100 lub 3

dni aresztu.
Następnie została przeprowadzona do-

Ietadnie rewizia lokalu „Agentura Pism

Narodowych”, która trwała przeszło 3

śodziny, Zabramo kilkaset broszur anty.

żydowskich, poczem lokal opieczętowa-

no. Od kitku dni stoi przed lokalem stały

posterunek policy'ny.

Fode'rzany o podłożenie petardy Jan

Koźmiński został oddany do dyspozycii

sędziego śledczego i osadzony w więzie

niu przy ul. Mikołowskiej. *

ŁÓDŹ

Zebranie członków Str. Narodowego.
W ubiegłą niedzielę w sali Helenowa w

Łodzi, odbyło się wielkie zebranie człon

ków Stronnictwa Narodywego, przy u-

dziale 2000 osób. Zebranie zagaił kier

rownik Koła Łódź — Bałuty, kol Debiń-

ski į po odśpiewaniu Hymnu Młodych u-
dziel.ł głosu kol. Czernikowi.

Kol. Czernik zobrazował ciężką wal-

kę społeczeństwa narodowego. wydaną

mu przez wrogie temu społeczeństwu si

ły, tak na odcinku życia politycznego

'ak i gospodarczego.

Jako drugi mówca zabrał głos red. L.

Trella i zreterował stanowisko Obozu

Narodowego wobec stra'ku. Prelegent

wyjaśnił zebranym stanowisito Stronni-

ctwa Narodowego w tej sprawie, co ze-

brani przy'ęli ze zrozumieniem i pełnem

uznąnięg. Strajk obecny, podkreślił pre-  

legent, został wywołany przez fabrykan-
tów Żydów, którzy nie honorwą umowy
zbiorowej, wyzyskując robotnika, w po
rozumieniu z przywódcami soc alistycz
nemi, którzy popchnęli ogół robotników
do straku, aby w ten sposób odwiócić
uwagę społeczeństwa, choćby na krótko,
od ukcji bojkotowa. Że na tem stracić
może i tak już wyzyskiwany robotnik, t»
ich to wcale nie- obchodzi. Niemniej
pamiętać i wiedzieć powiani różni fabry
kanci żydowscy, którzy na wyzysku ro- |
botnika i oszustwach wobec skarbu pań-
stwa dorobili się wielkich fortun, że
przyjdzie czas, w którym trzeba będzie
zwrócić to wszystko, co komu się nale ,

ży, a samemu wynieść się gdzieindziej.
Następnie zabierali 'eszcze głos na

krótko kol. Michalak, Laskowski Ga
lar,a na zakończenie przemówił zwol
niony przed kilku dniami z więzienis Jan
Szwa dler.

Po przemówieniach prelegentów. ze-
brani ednogłośnie uchwalili dwie rezo-
luzje. Jedną domagającą się zniesieria w
całej Polsce barbarzyńskiego uboju ry-
tuwalnego | drugą wzywającą całe społe-
czeństwo narodowe, do bezwzględnego
bolkotu prasy żydowskie, która często-
kroć, 'ak naprzykład, „Ekspress Łódzki”,
obraża naświętsze uczucia katolików.

Zebranie zakończono wzniesięniem ©
«rzyków na cześć Romana Dmowskieg?
i Obozu Narodowego,

ŁUCK

_ Napad na osadników, W niedzielę z
kościoła w Nieświeżu, w pow. łuckim,
powracalj do domu na osadę Chrobrów:
dzierżawca jednej z osad wojskowych,
Krawczyłkowski w towarzystwie dwóch
synów i kilku osodników.

Jeden z syniw Krawczykowswiego
wyprzedziwszy towarżyszów, znalazł się
w pewne chwili na drodze w centrum
wsi Czarukow. Tu, przed karczmą, stała
grupa około 20 „molo'cėw“ ukraińskich
która bez naimnieszego powodu rzuciła
się na Krawczykowskiego i zaczęlt go
bić. Na pomoc napadniętemu pośpi: szyli
Krawczykowski wraz z drugim swoim
synem, Stanisławem, oraz z towarzyszą.
cymi mu osadnikami. Napastnicy & -
krzykami: „Bij Lachów"! rzucili się rów-

nież na nich Jeden z mołojców, wy:

rwawszy kawał drąga z parkanu zaczął
akładać nim po głowie Stanisława Kraw
czykowskiego, członka osadniczej orga:
nizaci P. W, „Krakus“, ktėry padi nie  

przytomny na ziemię Osadnikom z tru-

dem udało się wyrwać ciężko pobitego +

rąk rozjuszone tłuszczy, wśród które'

miałó być kilku osobników podchmielo

nych. Przywieziony do domu Sta sław

Krawczykowski zmarł м kilka godzin

Zabity osierocił dwoje dzieci i żonę.

Władze wszczęły dochodzenia. Ujęto

już czterech głównych sprawców zbrod:

ni, a w te liczbie zabójcę, nie akiegc

Iwana Hajduka.

POZNAŃ

Prawda o uboju rytualnym w Szamo-

tułach i Pniewach. — P. A. T. a również

„Radjo Polskie” podały wiadomość, iż w

Szamotułach i Pniewach miano галома-

dzić ubój rytualny, którego w tych mia-

stach dotąd wogóle nie było.

Po zasięgnięciu informacyj w zarzą-

dach miejskich obu wymienionych miast,

stwierdzamy, że w Szamotułach ubó ry-

tyalny istniał już od dawna, a na na-

bliszem posiedzeniu rady miejskiej znaj-

dzie się wniosek o zniesienie ubou rytual

nego w tem mieście. у

W Pniewach natomiast niema rzeźni
mie'skiej, a ubój rytualny zastosowali o-

statnio w dwóch wypadkach niektórzy
prywatni rzeźnicy.

 

SIFRADZ

 

Zajściezżydem. „Orędownik” pisze:

Podczas targu zę straganu p Kulawia

ka, jakiś żyd podstępnie przełożył skórę

na stragan Żyda Wieruszewskiego, przy-

byłego z Błaszek. Wieruszewski nie

chciał zwrócić p. Kulawiakowi skóry

W sporze przyszło do rękoczynu, « pol'-

ca zrobiła protokół, P. Kulawiakowi od

chwili założenia przez niego handlu skó-
rami Żydzi usiłują szkodzić i używają

wszelkich metod, by go wyeliminować z

handlu.

WŁOCŁAWEK

Z ruchu narodowego na Kujawach. —

W/ ostatnich dniach odbyło się kilka

więjcszych zebrań S$. N na tereni: okrę

gu włocławskiugo, ak w Dob zyniu,

Bądkowie, Lubrańcu, Chrostkowie Lip

nie, ne których delegaci okręgu wygiosih

referaty o sytuacji zewnętrznej Polski, z

uwzględnieniem istniejących u nas sto-

sunków Na powyższych zebraniach zo-

stały odczytane i jednomyślnie przyjęte

rezolucje, domagąące się uzdrowienia

 

 

 

Stanisławów, w marcu.

był udział w Targach Poznańskich gdzie
T-wo wystąpiło z własnem stoiskiem.

Pozatem na t>renie Stanisławowa zor«
ganizowano bazar wyrobów  ludov ych.

Potrzeba takie placówki handlowej о-

kazała się konieczną ze względu na to,

że teren woew. stanisławowskieśo, jako

jeden z nabogatszych pod wzślędem
przemysłu ludowego, został opanowany

przez niezdrową spekulację, dzięki któ-
rej wystąpiły takie obawy jak zanik i
wyradzanie się wielu gałęzi przemysłu

lwdowego, z drugie strony zaś rozwijać

się poczęła tandeta wyrobów pseudo lu-
dowych, wyrabianych fabrycznie hurtem.

To też bazar przemysłu i wyrobów ludo-
wych, zorganizowany na zasadach spół-
dzielczych, rozpoczął swoją owocną dzite
łalność już z końcem ub. r.

Działalność Tow. Przemysłu Ludowe-

go w Stanisławowie, idąca po linii rac'>>
nalnego rozwo'u przemysłu i sztuki ludo:
wej na terenie naszego woewództwa, jest
niewątpliwie bardzo pożyteczna i godna
zoparcia.

w Rataah
wdał się po pieniądze talcże skotarz mae

jętności Antoni Sobolewski, Wiśniewski

i Borus otrzymali swoą należność &

wyszli a w kancelarji pozostał Sobolew-
ski i Nelken.

W/ tym mniej więcej czasię nadeszła

niejaka Sobocińska z Pyzdr z prośbą »

wsparcie i udała się do kuchni, donosząc

żonie właściciela, że z kancelari n.aięt-

ności doszły 'ą jakieś jęki. Gdy żona

Nelkena udała się do kancelarii, znalazła

męża, leżącego w kałuży krwi na podło»

dze z roztrzaskaną czaszką, у

Na wszczęty alarm nadbiegli znajdują.

cy się opodal pracownicy majętności z

zdrodnikiem Ignacym Światłowskim i u-

siłowali ratować Nelkena W międzycza-

sie odzyskał on na chwile przytomność

i na zapvytanie, kto dokonał mordu, wy»

rzekł iedno słowo: „Sobolewski”.

Przybyli na miejsce zbrodni Tekarza

nie zdołali uż uratować Nelkena który

w godzinę po wypadku zmarł.

Na biurku Nelkena znaleziono kartkę,

z której można wywnioskować, iż mię-

dzy zamordowanym a Sobolewskim do-

szło w czasie rozmowy do zatargu, ktė-

ry stał się bezpośrednim powodem ebrod-

ni. Na karteczce mianowicie znaleziono

słowa: „Pieniędzy nie wypłacę dz:ś, bo

nie mam, i proszę dzień dzisiejszy Sobo-

lowskiemu  odciągnąė, gdyż przychodzi

on po pieniądze podczas pracy”.

Nelken otrzymał prawdopodobnie

dwa silne uderzenia toporkiem w głowę.

Domniemany morderca Sobolewski, po

dokonaniu strasznego czynu zbiegł Do-

tąd nie natrafiono na 'ego ślad. Docho-

dzenie przeprowadza posterunek P. PY

Pyzdrach.

CEE

gospodarki samorządu terytor'a'nego

przez przeprowadzenie nowych i uczci-

wych wyborów, opartych na nowe,ordy:

nacji wyborczej.

Na szczególną uwagę zasługuje prze-

bieg zebrania Koła w Lipnie, które poza

wymienionemi wyżej zagadnieniam.,było

poświęcone wyborom zarządu. Pomie-

waż, wskutek słabego stanu zdrowia do-

tychczasowy prezes zarządu powiat 'we-

go. kol. J. Ruszkowski zrzekł się maą-

datu, przeto zebrani członkowie urzą:

dzili mu gorącą i serdeczną Owację ZA

ego niestrudzoną i ofiarną działalność

kilkunastoletnią na rzecz Obozu Naro-

dowego, czyniąc go w dowód wylątko-

wego uznania — honorowym prezesem

powiatu lipnowskiego. Poczem odbyła

się wspólna fotograa, a po ożywionej

dyskusii w sprawach aktualnych odśpie-

wano Hymn Młodych.

Ruch narodowy na Kujawach  ргту-

biera z każdym miesiącem na sile : pręż-

ności organizacyjnej, dając przeto 'edyną

i wyłączną odprawę tym wszystkim,

którzy ostatnio tak ostro atakują nasz

obóz.

ZDURSKAWOLA
Sprawa uboju rytualnego. W Zduń.

skie Woli na posiedzeniu rady mvejskciej

radny narodowy, Stanisław Śbwerski

zgłosił wniosek nagły o skasowanie ur

bożu rytualnego

Burmistrz p. Szaniawski nie dzpuścił

do dyskusi i wniosek poddał poc na-

tychmiastowe głosowanie Za wnioskiera

głosowało 7 radnych przeciw 5-ciu radu

nym.
W związku z tem na najbližszem pos

siedzeniu zarządu m. Zduńskiej Woli

rozstrzygnięta będzie ta sprawa,



 
  

"Kto finansuje życie niemieckie w Po'sce?
'Na marginesie aresztowań hitlerowców na Śląsku

W/ związku z akcją polskich władz
państwowych па G. Śląsku, zmierza”
jącą ku likwidacji istniejących tam
przerostów życia mniejszości niemiec”
kiej, a występujących głównie pod po
stacią organizowania przez jej człon-
ków-sprzecznych z interesami polskiej
racji stanu form organizacyjnych,
zwrócono m. in. uwagę na szeroko roz
gałęzioną po wszystkich wojewódz-
twach zachodnich sieć niemieckich
placówek prasowych, urabiających 0-
pinję miejscową po myśli interesów
tych czynników zagranicznych, które
subwencjonują wydatnie wszelką nie-
miecką działalność w granicach pań-
stwa polskiego, Subwencjonowanie ży
cia polskiego w Polsce jest faktem,
nie ulesającym najmniejszej wątpli-
wości. W różnych okresach różne by”
ło natężenie form tej pomocy zzew-
nątrz: w chwili obecnej istnieje on
również, choć — jak się zdaje — w
rozmiarach nieco skromniejszych, niż
dawniej.

Stwierdzenie, że Życie nismieckie
rozwija się dzięki pomocy zzewnątrz,
mie wyczerpywałoby jeszcze w pełni
pytania, kto to życie subwencjonuje.
Nie trzeba więc zapominać i o tem,
że element niemiecki w Polsce jest e-
lementem gospodarczo silnym i że z
tego względu w dużym stopniu może
przejawiać takie, czy inne formy
wzgl. natężenie swego życia społecz”
no-organizacyjnego,

Przy szukaniu dalszych odpowiedzi
na zadane w nagłówku pytanie na-
trafimy jednak na rzecz, która wywo”
łać winna rumieniec wstydu na licach
wielu Polaków za wykazywanie przez
nich tak niesłychanie małego uświa-
domienia narodowego i dumy narodo-
wej. Pobieżny mianowicie rzut oka na
dzienniki niemieckie z terenu woje”
wództw zachodnich wzgl. na niemiec-

ie wydawnictwa okolicznościowe
przekonywa nas, że większość tych
dzienników, czy wydawnictw utrzy-
muje się na powierzchni głównie dzię”
ki ogłoszeniom, umieszczonym na ich
łamach przez przedsiębiorstwa i in-
stytucje czysto polskie.

Wystarczy — dla przykładu —
wziąć do rąk niedzielne wydanie „Po-
sener Tageblatt'u“ czy „Deutsche
Nachrichten" — dwóch wybitniej-
szych niemieckich organów praso-
wych w Polsce, czyteż np. kalendarzy
niemieckich „Deutscher Heimatbote
in Polen" wzgl. „Arbeit und Ehre* —
by się przekonać o słuszności naszego
paradoksalnego — zdawałoby się —
twierdzenia, że nie kto inny, jak wła-
śnie społeczeństwo polskie samo fi-
nansuje niemieckie życie w Polsce,
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Jakże inaczej wygląda sytuacja w
tej dziedzinie po drugiej stronie gra-
nicy! Dzienniki polskie, ukazujące się
tam, nie widzą u siebie na przestrze”
ni całego roku ani na lekarstwo oglo-
szeń przedsiębiorstw niemieckich mi-
mo. że docierają one do szerokich mas
polskich, których zdobycie dla sie”
bie winno leżeć na sercu przeciętne”
go nawet kupca niemieckiego, Wytłu-
maczenie takiego stanu rzeczy nale-

ży szukać głównie w tem, że niemiec-
ka opinia społeczna po drugiej stro”
nie została w walce z polskością tak
wyszkolona i urobiona, że zdolna jest

zniszczyć każdego, ktoby działał
wbrew jej wskazaniom.

U nas jest inaczej. U nas kupiec,
czy przedsiębiorca polski bez żenady

 

Bilans Banku Polskiego
za pierwszą dekadę marca

W ciągu pierwszej dekady marca za-
pas złota w Banku Polskim wzrósł o 0,1
milj, zł, do 445,2 milj, zł.,. natomiast
stan pieniędzy zagranicznych i dewiz
spadł o 5,0 milj do 12,1 milj. zł,

Suma wykorzystanych kredytów
zmniejszyła się o 13,9 milj. do 736,2
milj. zł. przyczem portfel wekslowy
spadł o 59 milj. zł. do 607,8 milj. zł. i
stan pożyczek zabezpieczonych  zasta-
wami — 0.8,3 milj. zł. do 89,4 milj. zł.,
natomiast portfel zdyskontowanych bile-
tów skarbowych wzrósł o 0,3 milj. zł. do
39,0 milj. zł. ,

Zapas polskich walut srebrnych i bi-
lonu powiększył się o 15,7 milj. zł. do
33.7 milj, zł.

Pozycje „inne aktywa” i „inne pasy-
wa” wzrosły, pierwsza — o 6,0 milj. zł.
do 213.8 mólj. zł., druga — o 0,7 miljo-
na zł. do 322,0 milj. zł.

Sytuacja walutowa

Na giełdach walutówych najciekaw-
szem zjawiskiem była dalsza zwyżka do-
lara, który naogół przekroczył kurs pa-
rytetowy. Dewizę na Nowy Jork noto-
wano: w Warszawie (kabel) 5,28, w Zu-

rychu 3,04 i pięć ósmych, w Paryżu
15,07 i trzy czwarte. Ostatecznie więc—

mimo pewnych wahań — ostatnie za-
$mat'vania polityczne na terenie euro-
pejskim mają za skutek wzmocnienie za-
ufania do gospodarstwa amerykańskie-
go i waluty Stanów Zjednoczonych.
Dewiza na Londyn utrzymała się na

dotychczasowym poziomie prrwie bez
żadnych zmian. Nie wykazały większych

zmian również dewizy na Zurych, Am-
sterdam i Belgję.
Po pewnym okresie niezmiennych

notowań, obniżono w Paryżu znów kurs

dewizy na Medjolan, a manowicie z

120,60 do 120.30. W ten sposób dewiza
włoska bardzo powoli, ale stale, depre-
cjonuje się, przekraczając już obecnie
10 proc. deprecjacji. Zaznaczyć należy,
że — o ile chodzi o znacznie bardzej |
zdeprecjionowane banknoty — wykazu'ą
one przeciwnie, w związku ze zwycięst-
wami włoskiemi w  Abisynji tendencję
nieco mocniejszą.

 

"12 punktów,

 

inwestuje grube pieniądze w reklamie,
pracującej na rzecz interesów niem
czyzny. Zjawisko to jest dla nas jesz*
cze tem przykrzejsze, że przecież
strona niemiecka — obok kaptowania
sobie kupców polskich — jawnie pro-
paguje hasło: Swój do swego, publi
kując na swoich łamach wykazy
przedsiębiorstw niemieckich, zasługu”
jących na poparcie ze strony elemen-
tu niemieckiego w Polsce,
Niebezpieczeństwa niemieckiego w

Polsce nie zažegna cię frazesem, lecz
konkretnym czynem. Droga ku temu
prowadzi jedynie przez pełne i bez-
wzślędne poparcie płacówek polskie-
$o życia gospodarczego przez całe
bez wyjątku społeczeństwo polskie.

  

Natychmiast płatne zobowiązania
wzrosły o 30,3 milj. zł, do 193,6 milj.
złotych.
Obieg biletów bankowych — w wyni-

ku niżej omówionych zmian — zmniej-
szył się o 28,1 milj, zł. do 951,0 milj.
złotych.
Pokrycie złotem wynosi 41,78 proc.

przekraczając normę statutową o blisko

Stopa dyskontowa 5 proc.. od požy-
czek zastawowych 6 proc.

żeś

Wiadomości zarranczne
— Rumuńska delegacja gospodarcza, któ-

ra bawi w Budapeszcie, omówi ze stroną
węgierską m. in. również sprawę towarów

rumuńskich eksportowanych do Węgier i
reeksportowanych przez Węgry do Włoch.

Chodzi o to, że reeksport towarów rumuń-
skich do Włoch przynosi Węgrom poważ-
ne zyski kosztem gospodarki rumuńskiej, co

wzbudza w rumuńskich słerach handlowych

poważne niezadowolenie.

— Z Kowna donoszą: Urzędowa „Lietuvos

Aidas'* pisze na temat toczących się obecnie

w Berlinie litewsko-niemieckich rokowań
handlowyh, że upływają one w atmosfe-
rze, zapowiadającej pomyślny wynik. Pod-

stawą rokowań jest umowa z 1928 r., która

dostosowana będzie do obecnych warunków.

Istnieje również nadzieja utrzymania zasa-

dy największego uprzywilejowania.

— Szwajcarska Agencja Telegraficzna do-

nosi, że prezydent Banku Wypłat Między-
narodowych zakomunikował 0 nominacji

przez Bank członków komitetów arbitrażo-
wych, utworzonych w celu uregulowania

wszelkich kwestyj, związanych z interpreta-

cją przepisów układu z 1936 r. w sprawie

kredytów, udzielonych Niemcom, włącznie z

układem specjalnym między komitetami nie-

mieckim i szwajcarskim, jak i z interpreta-

cją układu, dotyczącego kredytów, udzie-

lonych niemieckim dłużnikom publicznym

Prezesem mianowany został p. M. Wallen-

berg, wiceprezesem  Stocknhoims Enskilda

Bank.
— Agencja Stefani donosi z Asmary o od-  kryciu w prowincji Tigre szeregu pokładów |

surowców, nie wspominając wsz”kże o jakie

to surowce chodzi. Pokłady mają być zba-
dane przez ekspertów. l

Polski monopol loteryjny
Do sejmu wpłynął rządowy projekt u-

stawy o monopolu loteryjnym. Projekt
składa się z 26 artykułów į postanawia,
że prowadzenie wszelkiego rodzaju loterji
stanow; wyłączny przywilej (monopol)
państwa. Za loterję uważa się grę loso-
wą, prowadzoną według zgóry określone-
$o planu. Władze skarbowe, po porozu-
mieniu się z władzami administracyjnemi,
jak głosi art. 3, mogą wydawać pozwole-
nia na jednorazowe loterje fantowe
przeznaczone na cele dobroczynne lub u-
żyteczności publicznej, Od takich loteryj
skarb pobierać będzie opłatę monopolo-
wą i określi warunki, na których udziela-
ne będzie zezwolenie.
Ustawa zakazuje działalności wszel-

kich loteryj zagranicznych ma obszarze
Rzeczypospolitej, oraz zabrania sprzeda-
ży losów loteryjnych na raty lub dniówki
i premjowania losami wszelkich  tran-

zakcyj.
Art. 6 ustanawia przedsiębiorstwo pod

nazwą „Polski Monopol Loteryjny", któ-
rego naczelną władzą jest minister skar-
bu. Monopol ten prowadzony na zasa-
dach hamdlowych „przejmuje na wla-
sność cały majątek ruchomy użytkowany
dotychczas przez przedsiębiorstwo pań-
stwowe pod nazwą Polska Państwowa
Loterja Klasowa.

Projekt ustala, że wygrane wypłaca się
okazicielowi oryginalnego losu j że na
wygranych tych od czasu ich podjęcia nie
można dokonywać ani zabezpieczenia, ani
zastawu, zajęcia lub egzekucji.
Przepisy o pracownikach Polskiego

Zryczeltoweny nodatek
przemysiowy

Nowe zasady o zryczałtowaniu podat-
ku od obrotu na rok 1936 i 1937 ustala
rozporządzen'e min. skarbu 'z dnia 10
lutego b. r. Wymiary ryczałtu będą
doręczone podatnikom nieprowadzacym
ksiąg handlowych o obrocie do zł. 50.000
do dnia 30 marca r. b. poczem w termi-
nie 14 dni przysługiwać będzie prawo
reklamacji odnośnie zaliczeniu do jednej
z 26 grup ryczałtu ; dobrowolna ugoda
co do grupy na konferencji z naczelni-
kiem urzędu skarbowego

Różniące się znacznie od dotychcza-
sowych, przepisy o zryczałtowanym po--
datku na lata 1936 i 1937 wydane zo-
stały w broszurze, do której objaśnien'a
napisał Jerzy Segall. Zawiera ona po-
nadto skorowidz, a została wydana о-
statnio przez Księgarnię Władysława
Wilaka w Poznaniu, której cena wynosi
zł. 1. Broszura jest do nabyca we

 

wszystkich większych księgarniach.
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G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

— Jestem — odparł mu niski głos, — kto
mnie woła? Ku Vćrealowi podjechał mężczyzna
tak potężnych rozmiarów, że zwinny mustang, na
którym „siedział, wydawał się kucykiem. Podje-
chał bliziutko i pomimo głębokiego cienia, który
rzucało mu na twarz szerokie rondo sombrera Jo*
sė dojrzał jego brutalne, wstrętne rysy.
— Nazywacie się Grenacho? :
— Tak. A kim pan jest?
—Pańskim przyjacielem.
— Jestem przyjacielem każdeśo podróżneśo,

który ma dobrego konia i pełną kiesę — roześmiał
się Grenacho. — Lubię z podróżnymi rozmawiać
i dlatego zatrzymuję ich na drodze. Jak się nazy-
wacie przyjac'elu?
— Josć Vćreal,
— To kłamstwo — wykrzyknął zn'ecierpli-

wiony Grenacho, — Josė Vėreal odesłał Simona
i śpi spokojnie w San Triste. Pan jest odważnym
człowiekiem, ale ja jestem dobrze poinformowany.
— Człowiek, którego nazywacie Vćrealem

jest oszustem. — Każdy w San Triste umrze chęt-
nie za niego — odparł Grenacho. — Lubię sobie
pożartować tak jak i inni ludzie, ale pan trochę
za wiele gada. Ten, który nazywa Vóreala kłamcą,
obraża i mnie; niech pan sobie to zapamięta.  

— Mówię prawdę i mam na to dowody — od-
parł spokojnie Josć,
— Nie jestem uczony i czytać nie potrafię.
— To nie papiery. To ludzie, których trzeba

wysłuchać.
— Jacy ludzie?
— Manuelį Cabrillo, Grenacho roześmiał się

znowu.
— Cabrillo narobił dosyć zła Vćróalom i mo-

że ich jeszcze raz zdradzić! Cóż warte jest słowo
Cabrilla? Tyle co to! — Głośno trzasnął palcami.
— Jest tu jeszcze ktoś, w którego słowo nie

możecie wątpić?
— Jak się nazywa?
— Powiedźcie mi Grenacho, kto, dwanaście

lat temu, wówczas gdy zaatakowano pałac Vóre-
lów znajdował się u boku Josć'go Vėreala?
— O tem wie cały świat; stary Francuz,
— Czybyście poznali jego twarz?
—Jak własną. :
— Gaspard — zawolat Josė,
Nauczyciel podjechał wolno
— Mistrzu, zdejm'jcie kapelusz i pozwólcie

blaskowi księżyca oświetlić wasze rysy.
Gaspard posłuchał rozkazu i podniósł ku niebu

wychudzona, starczą twarz.
Sthum'ony okrzyk wyrwał się z ust Grenacha.
— Madre di Dios! — zawołał — Umarli

zmartwychwstają i chodzą! To Gaspard.
— Czy uwierzycie Grenacho jeśo słowom?
— Głupi bym był gdybym mu nie uwierzył!

Ale to chyba sen, Gaspard umarł dwanaście lat
temu. A jednak to оп!
— Proszę mu opowiedzieć wszystko — rozka-

zał Josć,
Nauczyciel z wielką prostotą i spokojem opo”

wiedział prawdę. Gdy skończył, Grenacho przeže-
śnał się.

 

—

— Niech dobry Bó$ raczy mnie oświecić —
powiedział — Jeśli to oszustwo, nim ranek nadej-
dzie będą tu same trupy. Chciałbym jeszcze zoba-
czyć pańską twarz.

Josć zdjął sombrero, Oczom Grenacha ukazał
się pokrwawiony bandaż, delikatne rysy, spokojny
uśmiech człowieka pewnego siebie i słuszności
swej sprawy. Grenacho podjechał bliziutko. Jedno
spojrzenie wystarczyło mu.

— El Vćreal — wykrzyknął.
Okrzyk ten odbił się echem w sercach jego

podwładnych, którzy nie otrzymawszy pozwolenia
od dowódcy wsłrzymywali się dotąd od grabieży.
Zachowali się posłusznie,
— Czy wierzycie mi? — spytał Josć,
— W pałacu Vóreala mieszka brat pański, a

może duch? >
— To oszust, Grenacho.
— Ale ludzie w San Triste kochają go. Na-

uczył ich tego. W glowie mi się kręci,
— Tak to człowiek mądry i odważny. Spotka*

łem go już. Mówiąc to podniósł rękę de bandażu,
opasująceśo mu czoło.
— Czy pozwolił panu od'echaė — wolnym?
—Zostawił mnie pod strażą. Dzięki niebu

i sprzy'ającym okol'cznoścom uciekliśmy wszyscy
trzei Przyzna'e że jest to dzelny człowiek. Przy-
znaję że atzkowić So zeczą niebezpieczną
I dlatego w ieszę się ł

     

 

о +e was spolkałem Gre

nacho .Pytam się was w imię pamięci mego Ojca:

pojedziecie dziś w nocy ze mną do San Tr'ste?
— Pojadę — zawołał Grenacho, którego ostat-

nie wątpliwości rozchwiały się pod wpływcm pro”
stoty i szczerości tych słów.

Gan),

Monopolu Loteryjnego ustalają, że stosie

nek służbowy pracowników Polskiego

Monopolu Loteryjnego może mieć charak-

ter bądź publiczno - prawny bądź pry-

watno - prawny. Wynika z tego, że nie-

którzy pracownicy P. M.L. mogą być
urzędnikami, inni zaś pracownikami pry-
watnymi,

Przepisy końcowe polecają wykonanie

ustawy ministrowi skarbu, wprowadzają

ją'w życie z dniem ogłoszenia i stano-

wią,'że decyzje władz skarbowych i orga»

nów P. M. L. nie podlegają zaskarżeniu

do N. T. A
je m

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 13 ntarca 1936 r.

« DEWIZY
„ Belgja 89,55 (sprzedaż 89,73,  kupro
89,37); Holandja360,95 z 361,67,
kupno 360,23); Londyn26,23:(spr: ;
26,30, kupno 26,16); Nowy, Jork A
trzy czwarte jsprzedaż 5,29, kupno 5,26.1

poli; Nowy Jork (kabel) 5,28 (sprzedaž
„29 į įedna czwarta, a 5,26 : trz

czwarte); Oslo 131,85 (sprzedaż 132,18,
kupno 131,52); Paryż 35,01 (sprzedaż
35,08, kupno 34,94); za 21,95 (sprzė-
daž 21,99, kupno 219 | Šzvajcarja
173,30 W 173,64, kupno 172,96);
Sztokholm 135,30 (sprzedaż 135,63, kup-
no 13497). i

Obroty dewizami średnie, tendencja
niejednolita. W obrotach MZ :
banknoty dolarowe 5,27 i pół — 5,27 š
jedna czwarta; rubel złoty 4,84 dolar
złoty 9,06 i į czwarta; rubel srebrny
1,34; 100 kopiejek w bilonie rosyjskim
0.65; gram czystegn złota 5,9244; marki
niem. (banknoty) 142,00; funty an$g. (ban-
knoty) 26,26.

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 6225
— 6250 (odcinki po 500 dol.) 62,75 (w
proc.); 4 proc. państwowa pożyczka pre-
mjowa dolarowa 51,75 — 52,00; 5_ proc.
konwersyjna 6025; 8 proc. L Ż. Banku
gospoda krajowego 94,00 (w proc.);

proc. obligacje Bąnku oras
krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z.
Banku gospodarstwa krajowego -83,25;
7 proc. obligacje Banku go: odarstwa
krajowego 83 25; 8 proc. L. Ź. ku rol-
zsćo 94,00; 7 proc. L.Z. Banku rolnego
83.25; 8 proc. L. Z. budowl. Banku $os-
Poz krajowego 93,00; 5.i pół proc.

„ Z. i obligacje komun. Banku gospo
darstwa krajowego 81,00; 8 proc. L. Z.
ziemskie śwarantowane dol. 88,00; 4 i pół
proc. L. Ż. ziemskie serja V 44,75 —
4450 (drobne odcinki) 45,00; 5 ala
Z. Warszawy 57,25; 5 proc. L. Z. Warsza-
wy (1933 r.) 53,63 — 53,75; 6 proc. obli-
gacje m. Warszawy 8 i 9 em. 33,50,

AKCJE
Bank Polski 94,00; Lilpop 9,00; Stara-

chowice 34,25. ь
Dla pożyczek państwowych Z

niejednolita, dla listów zastawnych j ak-
cyj przeważnie utrzymana. Pożyczki dó-
larowe. w obrotach ee 8 proc
pożyczka z r. 1925 (D:llonowska) 90.88—
9100 (w proc.); i požyczka m.

 

Warszawy (Magistrat) 67,63; 3 proc. ren>
ta ziemska (5.000 zł.) 50,00 (1.000 zł.)
50.50 — 50 25 — 50,50; 3 proc. pożyczka
premjowa budowlana 27,25; 4 proc. po-
życzka: premjowa inwestycyjna 54,75 —

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 13 marca 1936 r.

Pszenica czerw 1ara szk. 715 @ — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 21,00
— 21.38; Pszen.ca zbierana 742 gi 20,50
— 21,00.
Żyto I standart 700 gl '12,75 — 13,00;

Żyto Il siandart 687 gi 12,50 — 12,75;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 14,75 —
15,00; Ow.es A.1 st, (iekko zadesz.) 516
śl. 15,00 — 15,25; Owies II stan. 400 gl.
— 1450 — 14/5, Jęczmień browar*
nianv 689 gl. 15,50—15,75; Jęczmień 678-
15,25 — 1550; Jęczmień 649 gl. — — —
15,00—15,25; Jęczmień 620,5 śl. 7 gl. 163
14,75—15,00; Groch pol. 18,00 — 19,00;
Groch Victoria 30 — 32; Wyka 22,50 —
23,50; Peluszka 23,00 — 2400; Seradela
odwėnie czyszczóna 22,00 — 23,50;
ubin niebieski 9,25— 9,75; Łubin żółty

11.75 — 12,75; Rzepik zimowy 40,50 —
41,50; Rzepak letni 39,50 — 40,50; Rze-
pik letni 40.00 — 4100;  Siemię
Iniane bassis 90 procentowe 33,50
— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez gr.
kanianki — 115,00 — 130,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc 150,00 —
170,00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97 proc 80.00 — 100.00; Mak niebieski
62,00 — 64,00; Ziem jad. — — —; Aąka
pszenna gat. | — A 0 — 20 proc. 34,00 —
36.00; ka pszenna gat. | — B 0 —
45 proc 3700 — 34,00; I-C 0-55 proc
3100 — 3200; L— В 0 — 60 oroc.!
30,00—31,00; I — E 0 — 65 Eros 29.00—
30.00; II—A 20—55 proc 28 00—29 00;
li — B 20 — 65 proc 2600 — 2800;
II-D 45-65 proc 23,50 — 24,50; II-F 55—
65 proc. 2250 — 23,50, II — G 60 — 68

! proc 21,50—2250, past. 14.50—1550Mą-
\ z ż. „wyc. * 0-30 20.50—21,50; Mąka ż.
lgar D4ń 2000 2100. Myka žyt | gat.
1055 proc 1950 2050. 1 gat 065: proe.

10.50 — 2000: M sat 1600 — 1700. ra-
:owa 1600 — 16.50. poślednia 2,00 —
1250, Otręby pszenne grube przem.
stand 12.50 — 12.75; Otręby pszenne
średnie przem stadn. 11,50 — 11.75; O-
tręby pszenne m:slkie 11,50 — 11,75: O-
tręby żytnie 9,50 — 10.00; Kuchv Inia-
ne 16,75 — 17.25; Kuchy rzepakowe
14,50 — 15.00; Kuchy  słonecznikowe
— = — — —; Šruta sojowa 45 proc.

2200 — 2250.
Ogėlny obrėt 2485 tonn, w tem 'żyta

525 tona. Usposobienie stałe. 
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„Utztili“
Mieszkańcy Wilna: Jerzy  An-

drzejewski; Antoni.Chlebosz i Ed-
ward Małachowski, postanowili ucz-
cić. dzień imienin śp. Marszałka Pił-
„sudskiego przez wydanie okolicz-

-— nościowej tandetnej broszurki pt.

REUMATYŻMIE
jariretyźmie, podagrze,
grypiei przeziębieniu
stosuje się przyjmowa-
nie 2-3 tabletek Togalu
54 razy dziennie. Togal
jest środkiem przeciwbólo-
wym i przeciwgorączkowym

    

  

   
   

  

  
   

*Spław drzewa Dźwiną
GŁĘBOKIE. W. bieżącym roku

przewidywany jest spław budulcą z
**-pow. dziśnieńskiego i okolicznych
="lasów na eksport do Łotwypo rze-

Marszałka Piłsudskie$0
„Wilno — Józefowi Piłsudskiemu". ;,imieniu Związku Strzeleckiego i Ro-

Poza reklamowanym  patrjotyz-, dziny Policyjnej, nie miała na to w
mem nie była im obca również chęć rzeczywistości żadnej aprobaty
zysku. Nakład wydanej w marcu r. wspomnianych wyżej instytucyj.
ub. powyższej broszury wynosił, Podszywanie się pod te instytucje
2.000 egzemplarzy mw cenie 1 zł. za zapewnić miały łatwiejszą zbiórkę
egzemplarz. | ogłoszeń i szybsze rozpowszechnie-

Koszta nakładu wynosiły 950zł. nie broszurek, mających za zadanie
Wobec tego wydawcy, by pokryć ! „pogłębianie wiedzy o śp. Marszałku
koszta „pamiątkowego dzieła* po- Piłsudskim”,
jstanowili „uzbierać” do broszurki'  Puzyczyny te okazały się dosta-
jnieco ogłoszeń. Wprawdzie ogłosze-|tecznie poważnemi, by „Wilno —
nia zbierane przez wynajętych na Józefowi  Piłsudskiemu* zostało
procent akkwizatorów pokryły cał-
kowicie rozchód wydania broszury,
lecz sprawą tą, ze względu na zbyt
„obcesowy:* sposób uzyskiwania o-|
m. jak również podobny spo-
SQ

' skonfiskowane, spółka zaś wydaw-
'nicza z „nieograniczonym tupetem''
powędrowała na ławę oskarżonych.
Po rozpatrzeniu sprawy sąd ogło-

sił wyrok, mocą którego Andrzejew-

'Qchrona lipienia
| w okresie tarła
{

Starostwo grodzikie podaje do
ogólnej wiadomości, iż ой dnia 15
marca do dnia 15 maja obowiązywać
będzie okres ochrony dla lipienia, W
związku z tem wzbronione jest od 20
marca do 15 maja włącznie, przewo-
żenie, przesylanie, przenoszenie,
kupowanie, sprzedawanie i wysta-
wianie na sprzedaż ryb tego gatunku.

| Winni przekroczenia będą karani
'grzywną do 500 zł. lub aresztem do
6 tygodni, albo obiema karami łącz-
nie. аьаа

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

I tu wyjaśniło się, iż sprawa cała
polega na oszustwie z ichęci zysku,
co przewidziane jest przez artykuł

rozpowszechniania owej bro- ski skazany został na 1 nok więzie-
szury, — zainteresowały się władze:nia, pomocnicy zaś jego Chlebosz i
prokuratorskie.

W dalszym ciągu pogoda o zachmurze-
' Małachowski, iz których jeden ka-'>,, Śliecham: ki dużem z prze-
rany już był wyrokiem sądowymi za |otnemi opadami.
podobne wykroczenie, skazani zo- | Po nocnych przymrozkach, silniejszych
stali po 8 miesięcy więzienia każdy. | „ górach i na wyżynach, temperatura w

|
{
|
|
!

264 K. K.
Oto „patrjotyczna spółkąwydz!

jnicza”, która działała rzekomo w

Po zastosowaniu amnestji sąd
zmniejszył im karę o połowę. (e)

| ciągu dnia w pobliżu zera.

‘ Umiarkowane wiatry północno-zacho-

dnie i północne.

  

wileńska
w. sali Seminarjum Archeologii Kla-
sycznej U.S.B., ul. Zamikowa11 (dru-
gie podwórze w prawo). Na ponząd-
ku dziennym: 1) Referat dyr. Józef
Jodkowski — „Świątynią warowna
w Kołoży w Grodnie w; świetle źró-
det archiwalnych.i badań dokona-
mych w; 1983—1935 r.* 2) Wolne
wnioski.

"ce Dźwinie w ilości około 20.000 m* |gyrzgyzzzzywazwwoWWOVOYZKOOOWAKTNZN НН — VII, Posiedzenie Naukowe Wi-
*". dłdżyc i około 20.000 m3 papierów-
**'ki. Pierwszy transport dłużyc nastą-
**pi prawdopodobnie w końcu marca,
"po spłynięciu kry: lodowej.

detnich miesięcy.

„ „BRZEGIW
A PIE

   

 

"SPORT
DZIŚ MECZ WILNO —

„BIAŁYSTOK.
Dziś odbędzie się mecz bokserski! wice,

Wilno—-Białystok, który. zapowiada
się niezmiernie interesująco.
„W wądze ikoguciej walczą Górec-
ki (Białystok) i Bagiński (Wilno).
„Prawdopodobny wynik 1:1.

W wadze koguciej Sandler (Bia-
łystok) i Malinowski (Wilno). Prze-
widujemy 3:1 dla Białegostoku.
W wadze piórkowej powimniśmiy

być świadkiem bodajże majciekaw-
szego społlkania Piotrowicz  (Biały-
_stok) Krasnopiorow (Wilno).

Ewentualny wynik 3:3.
| W; wadze lekkiej: Maj «jeden z

* +majsilniejszych punktów Białegosto-
* "ku żapewne wygra z Kuropatwą, 5:3
"dla Białegostoku.
„‚ W, wadze półśredniej walczą
«: Kłaces. (Białystok, ex  wilnianin) i

» Judą (Wilno), Walka powinna  za-
-Ikończyć się remisem.

"W drugiej wadze półśredniej bę-|
dący w dobrej formie Taranczewski
(Wilno) powinien zwyciężyć Kreto-

=owicza. *

W wadze średniej: Wild (Wilno)
może wygrać z byłym vice mistrzem

. Polski w wadze lekkiej Stransem
« (Białystok).

+ W "wadze półciężkiej Ciężala
(Białystok) wygra z  Sadowskim

* (Wilno).
«; Ogólny wynik 8:8 jest prowizo-
ryczny i na ringu może być. łatwo
zmieniony na korzyść jednej - ze
stron, wskazuje jednak na równość
sił, która da w rezultacie szereg cie-
Ikawych i emocjonujących spotkań.

HOKEIŚCI WILEŃSCY
WYJECHALI DO PRUS.

Wiozoraj o godz. 10.40 wyjechała
do Prus Wschodnich hokejowa dru-
žyna „Ogniska“ wileńskiego.  Ho-
keiści nasi rozegrają dwa mecze w
ramach programu mistrzostw Euro-
py w żeglastwie lodowem na jednem
z jezior prusikich. Skład drużyny zo-
stał ustalony następująco:  Wiro-
Kiro, Godlewski C., Pastecki; I atak:
Godlewski J.,  Nuszel, Olkułowicz;
II atak: Żubr I, Żubr II, oraz Ma-
terisiki, wypożyczony z Legji war-
szawiskiej. Podobno w Prusach jest
8 stopni mrozu. (N)

DZISIEJSZE IMPREZY
* SPORTOWE.

Program niedzielnych imprez
sportowych przedstawia się  nastę-
pująco:

i

w Warszawie
Na polu Mokotowskiemi wiosen-

ny bieg naprzełaj na dystansie 4 klm.
W szkole Podchorążych” Inży-

nierji pierwszy krok.szermierczy w

Papie-
rówika:będzie: spławiana w ciągu

„b,

 

0 bezpieczeństwo w czasie wcielania
rekrutów do pułków

Ze względu na to, iż w ciągu nad- się awantur rekruckich na targowi-
chodzącego tygodnia odbędzie się skach, ną dworcach kolejowych, w
wcielenie do pułków poborowych pociągach itp. Przy kurowaniu tran-
rocznika 1914 i roczników starszych, sportów rekrutów, ustawione będą
których powołano do czynnej służby wzmocnione posterunki żandarmerii.
Kra w wiosennym terminie,
w: e bezpieczeństw: -
reg Zarzą =ń s.@ ;„ЩЁ::У o Choroby przemiany „materji, Badacze

šliaiets 5 у „napoluwiedzy lekarskiej, dotyczącej prze-
uniknięcie często powtarzających miany materji, zapewniają, że przez stoso-

twanie naturalnej wody gorzkiej
! „Franciszka-Józeta" osiąga się świetne
„wyniki Zalecana przez lekarzy.

Ši
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Teatr i muzyka.
— Koncert chórów wileńskich.

Dziś w niedzielę w  Teatnze Wiel-
kim ną Pohulance odbędzie się kon-
cert 6 Chórów, nalejżących do Wi-
leńskiego Związku Tow. Špiewa-
czych i Muzycznych. W programie.
przeważać będą pieśni o melodjach
ludowych.  Dyrygenci poszczegól-
nych Chórów z dyrygentem Zwiaz-
kowym W. Kalinowskim mna czele
dokładają wszelkich starań, ażeby
wykonanie całego programu stało na
wysokim poziomie artystycznym.
Początek Koncertu o godz. 12 i pół
po poł Ceny propagandowie od 25
groszy, į

— Teatr Miejski na Pohulance. Pora-
nek! — Dziś, o godz. 12,30 w poł. poranek
Koncert Chórów — Wileńskiego Związku

Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych.

— Popołudniówka! — Dziś, o godz. 4-ej
ukaże się nieodwołalne poraz ostatni ko-

medja w 5-ciu aktach M. W. Gogola „Re-

nów o mistrzostwo Polski. jwizor”* w reżyserji W. Czengerego. Ceny

W, Poznaniu mecz piłkarski Legia!РнУ
! — Cegielski i Warta — Korona, za-! — Wieczorem o godz. 8-ej — ostatnie
kończenie mistrzostw bokserskich Przedstawienie komedjodramatu w  3-ch
okręgu oraz inauguracja sezonu ho- aktach Kazimierza Leczyckiego pt. „Dzieje

keja ną trawie. „Wolności.
W. Toruniu finały siatkówki mę-

skiej o puhar PZGS,
Ww oszczy mecz  bolkserski

Legja (Warszawa) — Astorja.
W Wilnie mecz bokserski Wilno;

—Białystok.

W, lokalu Gwiazdy 'trójmecz b
kserski Gwiazda — PZL —Gzócho:

Na boisku Warszawianki mecz
piłkarski Warszawianka — Orkan.

Pozatem odbędzie się mecz w
podnoszeniu ciężarów pomiędzy re-
prezentacją robotniczą Warszawy a
reprezentacją pozostałych klubów
stolicy.

} Na prowincji.
W, Łodzi ostatni mecz bokserski

o drużynowe mistnzostwia Polski po-
między Skodą a IKP.

W, Krakowie mecz piłkarski Cra-
covia — 06 Katowice, Wisła — Kiro-
wodrza i mecz bokserski Wisłą —
IWarwel.

|. | 'W, Katowicach mecz zapaśnicz
| Katowice — Poznań. * ‚

W. Siemianowicach wielkie о-
; gólno-polskie zawody pływackie.
W Zakopanem slalom pań i pa-

 
t — Premjera! W środę dn. 18.III Teatr

Miejski na Pohulance występuje z premje-

!га Beaumarchais'ego „Wesele Figara"
przekład T. Boy-Żeleńskiego. Reżyseruje

naczelny reżyser teatrów stołecznych dyr.

Karol Borowski, który specjalnie w tym
celu przybył do Wilna. Piękna ilustracja|

muzyczna.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Występy |
Oli Obarskiej. Dziś o godz. 8.15 wiecz. op.
Simensa „Ty to ja“ z Olą Obarską, Sławą

Bestani, M. Wawrzkowiczem, K. Wyrwicz-
Wichrowskim.

— Dzisiejsza popołudniówka po cenach
propagandowych. Występy Olgi Olginy.
Dziś o godz. 4 pp. „Orfeusz w Piekle”,

— Występ Hanki Ordonówny.
Hanka Ordonówna wspólnie z Igo Symem
wystąpią raz jeszcze w nowym swym pro-|

 

KUPUJCIE

„WIELKĄ POLSKĘ”
- Narodowy organ walki

° Сепа 10 groszy.
donabycia we wszystkich kioskach,

CSTIK ESDA FAISESI OIS KTS

0 dzieła Norwida
/W sądzie apelacyjnym w Warsza-

wie odbył: się proces, mwytoczony
puzez Mirjama-Prżesimyckiego prze-
«iw prof. Tadeuszowi Piniemu oraz
wydawcy Klebanowi o naruszenie
praw autorskich przez wydanie
dzieł: Nonwida.

Sąd okręgowy skazał Piniego na

|

wzbudził powszechny entuzjazm.  Jutrzej-|
szy wieczór będzie ostatnim przed wyjaz-

dem genjalnej artystki na wywczasy.

— Jubileusz Aleksandra  Wilińskiego.

Utalentowany kapelmistrz teatru „Lutnia”

Aleksander Wiliński, w końcu: bm. święcić
będzie 50-lecie swej pracy  sceniczno-mu-

1000 zł. a Klebana na 500 zł.. $rzyjw- |zycznej. Dla uczczenia tej rzadkiej uroczy-
$7 oraz obu po 3000 zł.pokutnego. stości, zawiązał się komitet jubileuszowy.

ąd apelacyjny zniósł wynok pierw-|  — Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.)  

| WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
|  — Rekolekcje zamknięte w Domu
| Rekolekcyjnym w Kalwarji Wileń-
| dla pań z inteligencji odbędą
się w Wielkim Tygodniu. Początek:
|wtorek 7.IV., godz. 20; zakończenie
w sobotę 11.IV. rano. O kartę przy-
jęcia zwracać się zawczasu do Dy-
rekcji Domu Rekol., Wilno 12, Kal-
warja.

Z MIASTA.
— Choroba J. E, Ks. Biskupa Ka-

zimierza Michalkiewicza. Po tygo-
dniowej, bardzo ciężkiej i bolesnej
chorobie (zapalenie nerwów w le-
wym boku i ręku), w stanie zdrowia
J. E. Bisikiupa Michalkiewicza nastą-
piło znaczne polepszenie, lecz w
dalszym ciągu jest obłożnie chory.

‚ — Powódź zagraża Wilnu M
związku z nieustannym wzrostem po-
ziomiu wody na Wiólji, który wskutek
ostatnich 'opadów. śnieżnych sięga
około trzech metrów ponad wyso-
kość normalną, z dniem wczorajszym
uruchomione zostało stałe pogotowie
Straży Pożarnej.

!

$РКА\У КОТЕЗОМЕ.,
— W dniu 17 marca b. r., o godz.

18-ej, w lokalu Zarządu Okręgowego
Zjednoczenia Kolejawców Polskich
przy ul. Wiwulskiego 4, odbędzie się
nadzwyczajne zgromiadzenie emery-
tów, członków ŻZ.K.P, iw sprawie re-
dukcji emerytur, na litóre proszeni
są wszyscy członkowie-emerci,

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
— Letni okres handlu w skle-

pach owocowych. Starosta Grodzki
w Wilnie wydał przypomnienie w
sprawie zmiany godzin handlu w
sklepach owocowych. Począwszy od
dnia 1 kwietnia r. b. wprowadzona
będzie letnia póra zamykania skle-
pów, handlujących owocami i napo-
jami chłodzącemi Od przyszłego
miesiąca do Койса września r. b. do-
zwolonem będzie zamykanie skle-
pów tej kategorji o godz. 23-ej, anie,
jak dotąd, o godz. 21-ej. (h)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
—Powszechne Wykłady Uniwer-

syteckie. Jutro, w poniedziałek, dn.
16 b. m., odbędzie się w sali V-ej
(ul. Św. Jańska) odczyt p. inż. A.
Forkiewicza p.t.: „Znaczenie rozbu-
dowy Wilna dla Wileńszczyzny” z
cyklu odczytów pod ogólnym tyt.:
„Piękno Wilna a urbanistyka”, Po-
czątek o godz. 19-ej. Wstęp 20 gr.
Młodzież płaci 10 gr. Szatnia nie
obowiązuje.

SPRAW7Y ROBOTNICZE.
— Zatarg w piekarniach macy.

W, dn. 12 bm. odb'yła się jeszcze jed-
na konferencja w Inspektoracie Pra-
cy w sprawie zata rgu pomiędzy ro-

sowej. Zatar$ zositał zlikiwidowany
zawarciem układu 2:biorowego, przy-

uwzględnione
Zatarg obej-

niemal całkowicie
przez Zarząd fabryki.
mował 36 robotnilków.

leńskiego T-wa Lekarskiego, wspól-
nie z T-wem Okulistów i Pedjatrycz-
nem odbędzie się dn. 16. III, r. b. w
lokalu własnym (Zamlkowa 24).

RÓŻNE,
— Nowa chrześcijańska placówka

handlowa. Dnia 12 b. m. został
otwarty o poświęcony nowy polski
i chrześcijański sklep — owocarnia,
sodowiarnia i napoje chłodzące —
przy ul. Trocka 9, m. 1. Właścicie:
iem jest p. Mieczysław Bzowski.

Nowej placówce życzymy pomyśl-
nego rozwoju i niewątpimy, że nie
zbraknie w nowym sklepie klijenteli,
która, mając w swej dzielnicy sklep
chrześcijański, nie: omieszkka omijać
tego rodzaju, sklepy żydowskie,
— XIII Konierencja Pań Miłosier-

dzia Tow. Św. Wincentego a Paulo
prosi litościwych ofiarodawców 0
obiady lub o lokatę dla młodego
chłopca, chorego na płuca, syna
wdowy z kilkorgiem dzieci, i o pracę
dla drugiego jej syna zdrowego. Ła-
skawe ołerty proszę skierowywać
pod adresem: M.Z., ul, Połocka $—3.

 
;  — Podziękowanie, Zarząd „O:
chronki Dziennej* przy ul. Dar 6,
składą serdeczne  podzi ie
wszystkim tym, ikitórzy dopomogli w
urządzeniu „Czarnej kawy” w dniu
7 marca r.b. na rzecz biednych dzie-`
ci, a więc: p. właścicielowi cukierni
Sztralla, przy ul. Mickiewiczą 22, za
udzielenie sali, pp. Sawinie-Dolskiej,
Irenie Górskiej, Jasikold-Gabszewi-
czowej, Józefowi Rewikowslkiemu,
Jerzemiu Kropiwnickiemu i całemu
zespołowi muzycznemu za wykona*
nie urozmaiceń, oraz wszystkim Sza-
nownym Gościom, którzy raczyli
chętnie poprzeć naszą imprezę.

Podziękowanie. Uczestnicy
' „Rekolekcyj dla mężczyzn”, odpra-
wionych w kościele Św. Kazimierza
w dn, 8—15 marca 1936 r. tą drogą
przesyłają najserdeczniejsze„Bóg za-
jpłać* czcigodnemu O. Henrykowi
|Kitowskiemu T. J. za bezinteresow-
ną i gorliwą pracę podczas rekolek-
cyj. Kongregacja Dobrej Śmierci,
—Sprostowanie. W) swoim czasie

podaliśmy omyłkowo adres nowego
Įsklepu Związku Spółdzielni Mileczar-
az i z przy ul. mk
(kiej 20; powinno być — przy ulicy
WILEŃSKIEJ 20 (róg Gdańskiej).

KRONIKA POLICYJNA.
— Międzynarodowy „szczur* hotelowy

wroli kupca angielskiego. Aresztowany zo*
stał międzynarodowy złodziej hotelowy
Mowsza Zingier vel Zon, pochodzący z
Mińska. „Szczur* hotelowy podawał się za

kupca angielskiego, przyczem legitymował

się fałszywym dowodem. Zingier wydany
'zostanie policji finlandzkiej, gdyż ostatnio

WYPADKL
— Pobity na ulicy. W dniu 13 bm, na

i

Jutro |botnikami a zarząd' em Olejarni Kre- | tam operował. (h)

|
gramie, który na poprzednim wieczorze CZEM żądania robotników zostały; rogu ul. Witoldowej i Jasnej znaleziono na

jezdni nieprzytomnego Konstantego Pio-

| trowskiego, ze wsi Poszyłajcie, gm. rzeszań-

| skiej, z 5 ranami tłuczonemi głowy. Po

Obecnie trwą zatarg pomiędzy odzyskaniu przytomności, pijany Piotrowski

Klasowym Zw. Riob. Przem. Spoż. zeznał, że bił się na ulicy z nieznanymi

zatrudnienia ozłoraków związku oraz
zawarcią układu zbiorowego.

Z ŻYCIA STOW/ARZYSZEŃ.
Przyjaciół° — Wydział I Tow.

lZiemi Wil. a włevścicielami 30 pie- osobnikami.
karń macy, obejmujących około 100,
jrobotników, na tlle żądania związku skiego. 15-letni Z. Laskarys i W. Olech-

— Po raz 6 uciekają z domu rodziciel-

„nowicz (Szeptyckiego 15) po raz 6 uciekli z
domu rodzicielskiego. Chłopców, którzy,

bak oświadczyli, że za wszelką cenę dosta-

ną się do Abisynji, aresztowano w Grodnie,

 

pA i obu oskaržonych u- 'Dzis program rewjowy p. t. „Bańki my |
A * i У dlane". Początek przedstawień o godz, 4; Nauk,

„| min, 45, 7 1 9 min, 15,

'W domu wilgoć, czy zimno... Złemu łatwo zaradzić!  |*2,1:

Posiedze: nie Wydziału I od-|gdy zamierzali „na gapę* dostać się do po-
będzie się w po aiedziałek, 16 marca |ciągu, odchodzącego do Warszawy. (h)
Ъ. г., о godzinie 18 (6), w lokalu Se- —Kradzieże, W nocy z 12 na 13 bm.

minarjum. Polo nistycznęgo (Zaimiko-| złodzieje wyłamali otwór w ścianie strychu

Porzą dek dzienny: «referat |przy' ul. Rudnickiej 6 i ukradli bieliznę,
p. St Stamkiev rsicza — ,,Podłoże lu-| wartości zł. 100.
dowe „Dziadó: w”, Wstęjp dla człon-

Т-0 УОРО szpadzie i szabli.
Na stadjonie W. P. mecz piłk.

Legia — AZS. |
W Teatrze Nowości mecz bokser-

skiCWS —Makabi. |

"ika | Kow i gošei. —
POSIE! DZENIA I ODCZYTY.

| Posier izenie Sehk:cji

' niedziałek) r. 1936, o ga dz. 7 wiecz.

ORADNIA BUDOWLANA
ARCH. B. SWIECIMSKIECO

TELEFON220-2
6002. 3-5 60

Historji Romanowa.

Sztuki odbęd zie się w dni, 16.III. (ро- ,

Naul.Żawalnej, w dniu13 bm,o godz.
18-ej, nieznany złodziej ukradł skrzynię @
tytoniem, wartości zł. 350, z wozu Teodora

Obecry w pobliżu policjant
gonił złodzieja, lecz ten, porzuciwszy skrzy*

! nię, zbiegł ul.Zawalną.



Pocz.
0g. 24)

 

najcudowniejszych wrażeń!

HELIOS Idmidui Superiilm korsarski niebywałych. przygód

KAPITAN BLOOD
w/g słynnej powieści Raiaela Sabatiniego. Obie części w jednym seansie.

REWJA| -
Bańki mydlane

  

 

Balkon 25 gr. Program Nr. 64 p. t.:

Szempańskarewja w 2cz. i 16obrazach z udziałem siłartystycz-

mych, w przebojowych numerach. Bogata wystawa dekoracyjna. Nowe pomysły in-

scenizacyjne. Udział całego zespołu. ienie 2 seanse: 645 i 9.15 W niedzielę
i święta 3 seanst: 4.43, 7, 9.15.

Dziś Szczytowy film produkcjiaustrjackiej,

ŚWIATOWID) menines seen rinkas netariamas
Miekiewicza 9 FRANCISZKA SCHUBERTA pt

„NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA'
$

\sea głównych: czarująca MARTA EGGERTH i niezrównany HANS

_JARAY. Muzyka w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej.

 

POLSKIE kino

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

tir. H. RUSIECKI

2
Obserwator zegarėw u J
P. Wojewody, U. S B, gistracie i wielu in.

Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-

jowych & zagran.
Ceny kryzysowa   MILNOZAM wdtosj

p
O Oz

OKAZJA TANIEGO KUPNA
BM „1: ODYNIEC NILSя

(UL. WIELKA 19 UL. MICKIEWICZA 6

sprzedaje cenachrupełnie zaiżonych porcelanę, szkło, maczynia, lampy, platery

kursy pieniężne i różne premje i nie ogłosiły wyników, firma nasza, znana, słynąca ze

naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy bi

Rewelacyjnie niskie ceny 22 serwisy.

swej solidności rozesłała obiecane nagrody następującym osobom: 400 zł. J. Zammel,

* Końskie, Szymańskieko 10, 2) 200 zł. Z. Lipski, Barycz, śm. Gówarczów, 3) 100 zł H.

Michalski Gostynin, Płocka 4, 4) 50 zł E. Menche Kutno, R. Pierackiego 21, 5) 30zł.

10. Kulikowska, Lwów, Zygmuntowska 4, 6) 20 zł. A. Szymański, Wągrowiec, Średnia 22

oraz jeden patefon J. Majkut, Izbica m/w. skrz. p. 30.

Zegarkiod5zł

   
  

AiS oiiLVISTIEK

1000 LŁOTYCH KUGRÓDIuче
W przeciwieństwie do innych firm, które tylko szumnie reilamowały swe kon-

 

. Obecnie przeznaczyliśny następujące nagrody pieniężneli!

1. Nagroda — 500 zł. w gotówce, 4, Nagroda — 30 zł. w gotówce.

2. ” — 300 zł. я . ” — 0 zł „

a. ” — 150 zł. ”

oraz za 21. 2.000 rėžnych wartošciowych podarunkėw.

ero W celu zjednania sobie solidnych klijentów, postanowiliśmy ogłosić

4 nowy wielki konkurs pieniężny za dobre rozwiązanie szarady. Kto nadeśle

= prawidłowe rozwiązanie szarady wraz z zamówieniem na jedno lub więcei

5 kompletów, może otrzymać jedną z wyżej wymienionych nagród.

GwRE Objaśnienie: Do pustych klatek należy wstawić liczby dowolne od +

!_ do 9 w ten sposób, aby suma ich we wszystkich kierunkach dała liczbę 15.

Nasze reklamowe komplety z 60*/ zniżką cen.

TYLKO ZA ZŁ. 7.25
wysyłamy: 3' mtr. materjału na eleganckie ubranie męskie zimowe lub wiosenne (wzory

bielskich kamgarnów) albo 1 ubranie męskie gotowe gładkie lub deseniowe o dobrem

wykończeniu od Nr. 46—52, 1 pulower męski bardzo modny w dobrym gatunku w ża-

kardowych wzorach, 1 koszulę męską w doskonałym gatunku i modnem wykończeniem

satynowem lub 1 parę kalesonów białych w wyborowym gatunku, 1 szal męskiweł-

niany w piękne desenie albo 1 pasek zamszowy do spodni z nikłową klararą, 1 krawat

jedwabny najnowsze desenie, 1 portfel męski bardzo z dobrej skóry; — 3 chusteczki

męskie do nosa duże z ładnym szlakiem i 1 kawałek mydła pachnącego.Ten sam kom-'

plet w lepszym gatunku zł. 9.65 gr. a w wyższym gatunku zł. 11.25, zaś w najwyższym

gatunku zł. 13.93 gr.
TYLKO ZA ZŁ. 8.00

Nad program: Cudowny kolorowy film p. Ł „PAPUZIA POCZTA” i najnowsze aktualja.

DZIŚ POCZĄTEK O G. 1.30. j
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POMPEI
Początek o $. 2-ej.

 

 

 

NOWE OBLICZE EKRANU
Najpiękniejszy film doby obecnej — królowa

komedyj muzycznych

Melodia
WielkiegoMiasta

olśniewający obraz, przepojony ŚPIEWEM, HUMOREM I TAŃCEM.

Bogaty nadprogram.Początek punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15,Bil honor. nieważne
 

 

WSZYSTKO STANIAŁO

 

NASIONA Zakłady

i

   
  

  

rocmie, nie robiąc Tóż-

micy dla płci, wieku i
ua stanu pociąga bardzo

wiele ofiar. Prty zwalczaniu chorób płuc-
nych, broachitu, grypy, uporczywego mę-
czącego kaszlu i t. p. stosują pp. Lekarze
„BALSAM  THIOCOLAN - AGE", który,
ułatwiając wydzielanie się  plwociny,

usuwaki

|
i

ta i|„7008

KZ     

    

 

i
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!
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GĄSECWIECO
LŽ MA MAMA   

| OBIADY
i smaczne, zdrowe, higjeniczne — wydaje

j JADŁODAJNIA

 

2-14, Lino, Mostowa 10,
Wycieczkom specjalne ustępstwo.

AUTOMATYCZNA FABRYKA
FARBKI DO: BIELIZNY

b. tanio do sprzedania. — Łask. oferty:
S. Jutan, Wilno, ul Niemiecka 4/19,

"sub „okazyjnie”.

(studnia, zadrzewienia,

sprzedamzaraz. Adrcs Położone w pobliżu

; Do sprzedania
! | dom о 3-ch mieszk.

| plac 1000 m.*, budowa

w Admin. „Dz, Wil” ul, Bobrujskiej. Inf:

„G, 3, 2 pole), pralnia,

Motocyki dobra. Cena 7000 zł.

491—1 Mickiewicza 46—9, od

 

 

 

 wysyłamy: 4 mtr. modnego materjału na ładną suknię damską o najnowszym wyrobie,

1 swetr-pulower damski b. elegancki o pięknem wykończeniu, 1 chustkę zimową w kra-

ty lub wiosenną, 1 parę pantofli damskich (podać rozmiar obuwia), 1 koszulę damską

| płócienną luksusową albo 1 koszulę p. wełnianą zimową, 1 parę reform z dóskonałego

elastycznego trykotu, 1 apaszkę czysto wełnianą lub jedwabną wśliczne wzory w naj-

lepszym gatunku, 1 parę pończoch damskich w dobrym gatunku, 1 biustonosz jedwabny,

3 chusteczki damskie batystowe do mosa z jedwabną obwódką i 1 kawałek mydła to-

alctowego. Ten sam komplet w lepszym gatunku zł. 10.50; a w wyżsżym gatunku

zł. 11.95, zaś w najwyższym gatunku zł. 13.98 gr.

TYLKO ZA ZŁ. 21.65 gr. se
wysyłamy: 1 sztukę płótna białego 17 mtr. w doskonałym gatunku nawszelkąbieliznę

firmy „I. K. Poznański” Sp. Akc. 2 kołdry pikowe na łóżka w eleganckie kwiaty za-

kardowe w wyborowym gatunku, 2 dywany na ścianę tkane wnajnowsze wzory, 6 mtr.

firanek przetkanych jedwabiem bardzo modnych lub 2 prześcieradła białepełnej dłu-

gości i szerokości i 6 mtr. płótna ręcznikowego białego na dobre trwałe ręczniki albo.

6 ręczników serwetowych # frendzlami. Ten sam komplet w wyższym gatunku zł. 23,65,

zaś w majwyszym gatunku zł. 25.65 śr. Komplety wysyłamy za zaliczeniem pocztowem

ma listowne zamówienie. Płaci się przy odbiorze towaru. Bez ryzyka, jeśli towar się

nie podoba przyjmujemy takowy z powrotem, a pieniądze natychmiast zwracamy:

Adresować prosimy:

Firma „POLSKI TOWAR*, Łódź, ul. Pomorska 22, oddz. Dz.

о)paczc odarunęk. Rozesłanie nagród
W każdej paczce musi się znajdować wartościowy P

pieniężnych nastąpi 9 kwietnia 1936 r. i :

Uwaga! Oprócz wyżej wymienionych kompletów wysyłamy także gotoweubrani a

męskie ienė lub „Doublė“ w najmodniejsze wzory O dobremwykończeniu na

jedwabnej podszewce od Nr. 46 do 52 (lub podać dokładny rozmiar). Cena za garnitur

zł. 20, 23, 28, 35, 43 1 50 zł.

© a—————————-— eKENN,

WORUEWIEEOI:TRZY(UWAZAC

ADMINISTRACJA" Wilno, uł. Mostowa

CENA OGŁOSZEŃ: za wietsz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr.,

mite

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI

wwainnne MOZ 34 popoł. |
DO SPRZEDANIA 547—1

plac własnejogrodo- | ži SPRZEDAJE |
wej ziemi 6000 m.?,
może być sprzedaż się folwark z inwen-

HEMOROIDACH į kainieba !

przy ZAKŁ. im. ŚW. KAZIMIERZA,| -

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,
BUDZIKI.

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4—

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE.

WILNO, MICKIEWICZA 4.

gwarantowane polecają

ist. 1860 W. WELER telef. 1057
wilno, SADOWA 8.

RÓŻE

 

Skiep
w dobrym punkcie, z
mieszkaniem, do wy-
najęcia. UL Konduk-
torska 18—5. 567—1
Bi szał

 

Potrzebne
letnisko samodzielne
"dub z utrzymaniem dla
3-—5 osób, od 1 maja,
blisko Wilna i z ła-
twą komunikacją ko-
iejową. Pożądana blis-
kość lasu i rzeki,
względnie jeziora. O-
ferty pisemne do „Dz.
MWiL* dla „F.* 556—2

 

warzywny, ok. 4000
m.*, do wydzierżawie-
nia. Dow. się: Beliny
24—1. Godz. 3—5 pp.

-Ogród
około 3500 m* do
wydzierżawienia: — а$-
rest, maliny, jabłka,
Sadowa 21 m. 5.

 

 

MAUKKNI gospodarstwie

 

gospodarczy x niższą
szkołą rolniczą lub do-
jbrą praktyką, kawa-|
ler, potrzebny do ma-
jątku pod dyspozycję.

j Zgłoszenia osobiste:
| Mostowa 16, m. 6, od
godz. 12—4; listownie:
Postawy, skrytka pocz-
towa Nr. 1. 561—1

Potrzebna
służąca do wszystkie-
go z poważnemi reko-
mendacjami. Garbar-
ska 5, m. 26. 563—1

POMOCNIK |

Ogrodnik
pszczelarz z długolet-
nią praktyką, znający
się па szkółkarstwie,
warzywnictwie, kwie-
ciarstwie, z dobremi
świadectwami, poszue

kuje posady zaraz lub
od 1 kwietnia, Wilno,
Aatarska 17—5, dla
wOgrodnika”*,  541—0

POSZUKUJĘ7
posady gospodyni czy
siużącej przy małej
rodzinie, znam się na

wiej-
skiem i miejskiem.
Świadectwa b. dobre.
Majowa 73 m, i Ha-
rasimowicz, albo pro*
szę zostawić adres w
Adm. „Dz. WiL“

  
557—2

ORGANISTA
samotny poszukujepo+
sady na paraiji. Świa-
dectwa i referencje
posiada. Łask. zgi. do
Adm. „Dz. Wil” dla
„Organisty”, 54940

Puszakuję
posady kasjera, bu-
chaltera, zarządzają-
cego domu, sibo 4-
nika do intė.«80,
|gę złożyć kaucję. —
£giosz. do adm. „Dz.
Wi“ dla „L B“.

DAM 200 ZL,
za wyrobienie posa-
dy: kasjera, ekspe-
djenta, lub samodziel-
nego kierownika skle-
pu Adres w Admin.
„Dz. WiL* 560—4

MIERNICZY |

ryczne © 23%/0 drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki

częściowa, nie mniej
"3000 m., dzielnica bu-

| dowania domów drew--
nianych, iront.od uli-
cy. Cena 2'/+ zł, metr.
Może być sprzedana
całość 10.300 m.* pla-
"cu, dom murowany o
3-ch mieszkaniach i
zabudowania za 21.000
zł., w tem długu ban-
kowego 9000 zł., płat-
ny lat 36. Położony w
początkach ul.Wiłko-
mirskiej. Informacje i
oglądać plan: Mickie-
wicza 46—9, od go-
„dziny 3—4 popoł.

| Fortepian
„sprzedaje się niedrogo
„firmy Schródera, A-
dres: Jagiellońska 6,
m, 19.

tarzem żywym i mare
twym lub wydzierża-
wia się z kupnem in-
wentarza koło Wilna
nad Wilją. Dowiedzieć
się adres w Admin.
„Dzien. WiL*  568—1

 

 

DO WYNAJĘCIA
 

  
558—3

е — |® długoletnią prakty-
ką poszukuje pracy u
mierniczego przysięg-

| łego. Posiada dobre
| świadectwa i własne

% | przyrządy miernicze.

= Sł were
LEKCJI '

šrancuskiego | teoret. JUŻ CZAS
i praktycznie udzieli zacząć przesadzanie

| emigrant z Francji roślin pokojowych.
Pokój 10 m. 1 (Nowe Oferty dla „ogrodni-

|Zabudowanie), albo ka - fachowca” Ad-

|oferty do Adm, „Dz. ministracja „Dz. WiL“
|WiL* pod„Bóporane, | 45—3

Rządca
PIANISTKA, |rolny poszukuje posa-

kwalifikowana udziela dy od 1 kwietnia lub
lekcji gry fortepiano- od zaraz do majątku,

 

od 1 kwietnia miesz-|wej początkującym i ukończona szkoła rol-

kanie 2 pokojowe z|zaawansowanym, naj- nicza, kilkoletnia sa

kuchnią, na parterze, |nowszą metodą, Przyj-| modzielna praca, mo-

z wejšciem od ulicy i|mie
podwórka.  Mlynowa|Warunki

wskaże dozorca.|Postępy5/7,
559—0

akompanjament.|gę złożyć kaucję. O-
dostępne. |ferty proszę kierować

zapewnione.| do Adm. „Dz. WiL“
UL Dobra 12, m. 2|dla okaziciela „458'.
(koło Zakretowej). 47—4, roty”.

orowierna +

Z za kotar studio.
Pogodne muzyczne audycje radjowe

w_ niedzielę.

Niedziela, jako dzień odpoczynku od

codziennej pracy i wytchnienia od szarych

trosk, obchodzona jest przez Polskie Radjo,

o ile moóżności, jaknajpogodniej. Program
muzyczny niedzielny wykazuje przewagę

przyjemnych rozrywkowych audycyj. Tak
np. 15 marca organizuje Radjo kilka audy-

cyj, których każdy wysłucha z przyjemno-

ścią prawdziwą. O godz. 16.15 usłyszą rar

djosłuchacze „Mozajkę muzyczną”, 4 więc

audycję ogromnie urozmaiconą (śpiew, har-

fa, skrzypce itd.). O godz. 17.05 przygrywać
będzie Stefan Rachoń wraz ze swym że-
społem, bezpośrednio po tem nada Kraków
wesołą „Migawkę  regjonalną", wreszcie

wieczorem — Mała Orkiestra pod dyrekcją
Z. Górzyńskiego wykona miłe salonowe
utwory (godz. 22.35). Nakoniec muzyka t4-
neczna ź płyt.

Dwa słuchowiska w Teatrze Wyobraźni.

uTeatr Wyobraźni" Polskiego Radja
wystawia w niedzielę dwa słuchowiska, ż
których jedno jest fragmentem sztuki Igna-
cego Nikorowicza p.t. „W gołębniku”, dru-
gie zaś zradjofonizowanym wyjątkiem e po-

wieści doskonałej autorki Selmy Lagerlėti
p. t. „Wyrodek”.

Sztuka Ignacego Nikorowicza, z której
fragment nadadzą wszystkie rozgłośnie Pol-
skiego Radja o godz. 13.00, ma widocznie
nieprzeciętne wartości sceniczne, skoro po

dziś dzień utrzymuje się na scenach tea-
trów, ostatnio poznańskich.  Nikorówicz
oparł swą komedję na intrydze, 2 której
wynika szereg zabawnych sytuacyj. Głów-
ńym motywem jest jeszcże jedna wersja

nieśmiertelnego Don Juaria, tym razem Don
Juana ukaranego. Fragment wykonają ar-
tyści teatrów poznańskich, w reżyserji Ada-
ma Bystrzyńskiego.

Popołudniowe słuchowisko o godz. 18.30
pozwoli słuchaczom radja zaznajomić się

ze wzruszającym fragmeńtem szwedzkiej
pisarki Selmy Lagerlóff, która jako pierw-
sza kobieta za swą twórczość otrzymała

bezpośrednio przed wojną nagrodę Nobla.
Wykonawcami słuchowiska będą  Stełan
Jaracz i Helena Sokołowska. Celem wni-
knięcia w atmosferę słuchowiska, znany
krytyk Wacław Rogowicz poprzedzi je

wstępem objaśniającynm.

Koncerty wileńskie.

Mitośnicy muzyki lekkiej, zanotujcie 8o-
bie, że w niedzielę, © godz. 19,25 źmany

kompozytor i piosenkatz Jerzy Świętochow-
ski wystąpi przed mikrofonem z koncertem
lekkich piosenek. A w poniedziałek 6 godz.
15,30 uraczy was muzyką taneczną orkie-
stra A. Zyngiera i Jerżego Kropiwnickiego.

OO NA й 3 8. dua) Na

"Polskie Radjo Wilno
> Niedziela, dala 15 marėa 1936 r. |

9.00: Sygnał i pieśń. Gazetka rolnicza.
Muzyka z płyt, Dziennik poranny. 10.05:
Transmisja nabożeństwa ż Poznania, Po
nabożeństwie — Muzyka oratoryjna. 11,57:
Czas i hejnał, 12,03: Życie kulturalne miasta
i prowincji 12.15: Poranek muzyczny, 13.00
Fragm. z komedji Ignacego Nikrowicza pt.
„W gołębniku”. 13.20: D. ć. poranku — риз-
zycznego. 14:00: Dzień z życia Lwa Tołsto-
ja. 14.20: Koncert życzeń, 15.00: Audycja
dla wszystkich „Jakób Jasiński". 15.30:
Pieśni narodowe. 15.45: „Pim, wiosna i fol-
micy”, pogadanka. 16.00: Łamigłówka dla
dzieci 16.15: Mozaika muzyczna. 16.55:
Aktualna pogadanka  śdspodarcza. 1740:
Śląska migawka regjonalna. 18.00: Koneert
kameralny. 18,30: Słuchowisko „SerceSA
ki". 19.10: Koncert reklamowy, 19.20;
sport. 19.25—19.45:. Lekkie piosenki, śpie-
wa Jerzy Świętochowski. 19.45: Co czytać?
20.00: Koncert solistów. 20.50: Dziennik wie-
czorny. 21.00: Na wesołej lwowskiej fali.
21.30: Podróżujemy. 21.45; Ogłoszenie wy*
ników konkursu „Olimpjada  tenorów.
22.05: Koncert z okazji narodowego święta
węgierskiego. 22.35. Muzyka  salonowa.
23.00: Wiad. met. 23.05: D. c. muzyki ealo-
mowej.

 

ODWOŁUJE SIĘ

Powóżwy
ich

chory ва przewiekłe
WDOWA c

® dwojgiem dzieci, cierzowego — Adam

€tarszy syn chory na Zmitrowicz, zam. Kal-

gruźlicę kości — o- waryjska 95—4, aibė

becnie sama zachoro- lask. oliary do Adm.
wała, żadnych środ- „Dzień. Wil*
ków do życia, prosi; _..
6 pomoc, dopóki wy-
zdrowieje. Łask. | RODZINA J. F.
ry do Adm .„Dz. Wil.* składająca się & 6 ©-
dla „chorego  mło- sób bez środków de

dzieńca”. jżycia błaga o pomoc
iw kupieniu czy (eż

BARDZO I BARDZO darowaniu  mastymy

prosimy drogich Wil- do szycia. Najstarsza

mian o skromne ofia- córka mogłaby tera-

ry dla chorej panien- biać na chile m

ki-sieroty, która chwi- T-wo "e Wincea-
lowo zapracowač nie tego & Paulo prosi

może i nic niema ab- bardzo społeczeństwo
solutnie! Adres w „Dz.|o przyjście z pomocą

| Wil" dla: „chorej sie: |tej rodzinie, Adres w
Admia. „Dz. WIL“,
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Drukaraia A, Zwierzyūskiego. Wilno, Mostowąa 1.

 
1, czynaa od 4. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie 2 odnosżeniem do domu lub przesyłką pocztową — ał. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 žr. 50, žagranicą zł. 6, —*. ,. .

nekrologi 30 gr. ze. tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.
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