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MARJA Z NIEDŹWIECKICH RUCKA
po długich i ciężkich cierpieniach, zasnęła w Panu 17-go marca, o godzinie 8'/+.

Eksportacja zwłok z Lecznicy Św.
na cmentarzu prawosławnym odbędzie się 18-go marca, o godzinie 15-ej po po*
łudniu Nabożeństwo żałobne w tejże cerkwi 19-go marca, o godzinie 10.

©О czem powiadamia krewnych i znajomych, pogrążony w głębokim żalu

WARUNKI FRANCUSKIE.
LONDYN (Pat). Na wtorkowem

posiedzeniu szełów delegacyj mo-
varstw locamneńskich, pod przewod-
niciwem min, Edena, nastąpić miała

Józefa (Tyzenhauzowska 16) do Cerkwi

MĄŻ. y (

1775 ANNA 5:05 mononalów na lemal za”sadniczego Stanowiska każdego z
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Św. Jakóbadziś, dn, 18 marca, o godz.

pogrzeb w grobach rodzinnych.

GRODNO (Pat). W dn. 16 bm, o
1 8,20 wybuchła w lokalu Tow.

ony Zdrowia Ludności Żydow-
skiej w Grodnie bomba, wyrywając
część muru. Bomba skonstruowana
była z czerepu pocisku artyleryj-
skiego (działo 3 calowe), napełaio-
nego masą wybuchową, z mecha-

SZCZAWNICKA MAGDALENA
leczy choroby dróg żółciowych.

TAN|

 

Japonja zwiększa zbrojenia
DEKLARACJA PREMJERA HIROTY.

Azji Wschodniej na podstawie niero- punktami, zawierać mają jeszcze na-;TGKJO. Agencja Domei donosi:

š 1 p.

z Kowelawskich Zofja Kotiupayto
OBYWATELKA ZIEMSKA

po długich ź ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dn. 16
marca 1936 r.

Nabcżeństwo żałobne za spokój Jej duszy zostanie odprawione w Kościele

zostaną odprowadzone zwłoki na cmentarz Św, Piotra i Pawła, gdzie nastąpi

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

LIoaisIAEMa rzeczeniu Trybunału; 2) Niemcy zgo-

Bomba w Grodnie

, melmiorjału nie złożą.

Projekt. Flandina przewidywać
ma — według „Daily Telegraph" —
odesłanie kwestji interpretacji zgod-
ności Locarną z paktem francusko-
sowieckim do trybunału międzyna-
rodowego w Hadze, pod warunikiem,
że: 1) Niemcy zgóry zadeklarują swą
gotowość podporządkowania się ©-

w wieku L 43.

10 rano; tegoż dnia z tegoż Kościoła

MĄŻISYN.

„dzą się ograniczyć wojskową oku-
|pację Nadrenji; 3) Wielką Brytanja
potwierdzi swe gwarancje z roku

nizmem zegarowym. Bomjba została 1925 na rzecz bezpieczeństwa Fran-

włożona do otworu wentylacyjnego cjii Belgji, przystosowując je do

domu, w iktórym mieści się T.O.Z. / zmienionej sytuacji. i
Siłą wybuchu mwydanta została |

część Ściany, a sam czerep ugodził NARADA PAŃSTW LOCARNEŃ-.
w żaluzję sklepu firmy Krejcer, mie- ; SKICH. i
szcząćegosię podrugiej stronie uli- LONDYN (Pat), Zwołana wczoraj

|cy, przebijając ją na wylot i czyniąt ponferencja* państw  locarneńskich,
spustoszenie w sklepie. $ której przedmiotem była sprawa u-|

! , Szczęśliwym zbiegiem okoliczno- dzielenia przez W. Brytanię więk-!
jści, nikt z przechodniów nie został szych $warancyj bezpieczeństwa dla
zraniony. Francji i Belgfi, jako kompensaty za

obsadzenie Nadrenji przez Niemcy,
trwała półtorej godziny. Na konfe-
rencji tej min. Flandin przedłożył
miemonjał, precyzujący żądania Fran-
„cj. Żądamia te, a ujawnionemi
dziś przez „Daily Telegraph" trzema

wiska ewega mie określą i żadnego

Premijer Hinota ogłosił dziś dekla- zenwalnych węzłów, łączących te
racię programową, uchwaloną przez
gabinet i zaaprobowaną przez cesa-
rza. Gabinet oświadcza w deklaracji,
że za pierwszy obowiązek rządu u-
walża niezmienność polityki narodo-
wej państwa. Polityka rządu japoń-
ski — głosi oświadczenie — dą- ną
żyćbędżie do utrzymania serdecz-
nych stosunków z wszylstkiemi pań-
stwami, ną podstawie zaufania mię-
dzynarodowego i sprawiedliwości.W
stosunku do Dalekiego Wschodu, a
osobliwie Mandżu-Kuo, misja Ja-
ponji polega na stabilizacji sił w

Noce walki © Abisynii
a Komisja Ligi

WARSZAWA (Pat). Na podsta-
wie wiadomości z różnych źródeł,
P.A.T. ogłasza następujący komuni-
kat z irontu w Abisyngi:

 

Brytyjski min.5obrony

dwa państwa. Dążenie do powszech-
nego pokoju i dobrych stosunków z
Nankinem — oto cele japońskiej po-
lityki także zagranicznej. Siły zbroj-

stępujące uzupełnienia: co do dru-;
gieśo żądania, a mianowicie co do
ograniczenia wojskowej okupacii nie-
mieckiej w Nadrenii, Francuzi żądać
mają cofnięcia wojsk od granicy, nie-
bywania manewrów w strelie i

kie inne propozycje, wysunięte przez
strony zainteresowane, winny być w
stosowanym tenminie dyskutowane.
Rząd niemiecki zechce jednak zro-
zumieć, że mie jest dla rządu Jego
Król. Mości możliwem, udzielić w
obecnam stadjum jakichkolwiek bar-
dziej wyraźnych zobowiązań”.

DALSZE KONFERENCJE.
LONDYN (Pat). O godz. 22-ej ze-

brali się reprezentanci mocarstw lo-
carneńsk:ch. Ramsay Mac Donald i
Neville Chamberlain ponownie kon-
ferowali z Edenam, poczem wspól-
nie udali się do Foreign Ofłice, do-
kąd niezwłocznie przybyli Flandin,
Grandi i von Zeeland.
LONDYN (Pat). Według Reutera,

Flandin zamierza we Czwartek w
południe udać się samolotem do Pa-
ryża, by naradzić się ze swymi ko-
legami ministerjalnymi.

'Francja stawia warunki
Sygnatarjusze Locarna obradują

DELEGACJA NIEMIECKA
PRZYJEDZIE DZISIAJ.

LONDYN (Pat). Na publicznem
posiedzeniu Rady Ligi przewodniczą-
cy Bruce oświadczył, że prosił am-
basadorą niemieckiego o wywarcie
nacisku na Berlin, by delegacja, nie-
miecka przyśjpieszyła się i przybyła
do Londynu we środę. W związku z
tem: staio się wiadomem, że delegaci
niemieccy dziś wylecą samolotem z
Berlina do Londynu i, według
wszelkiego prawdopobieństwa, zdą-
żą, by wziąć udział w dzisiejszem
posiedzeniu publicznem Rady Ligi,
które wyznaczone zostało z tego po-
wodu na godz. 5 popoł.

LONDYN (Pat). Reuter dowiadu-
je się, iż von Ribbentrop przybędzie
dziś popołudniu samolotem do Croy-
don.

 

Rozruchy w Hiszpanii
Komuniści n

STRAJK W ASTURJŁ -  -
MADRYT (Pat). Strajk robotni-

ków budowlanych w Oviedo obiął
4000 ludzi. Strałkujący grożą na wy-
padek mieprzyjęcia ich postulatow
proklamowaniem strajku powszech-
nego w całej Asturji.

JEZUICI TRACĄ DOBRA.

adal grasują |
szło do starć podczas. manifestacji.
„2 osoby 'są zabite, 3 ranione.

„#›

| WALKI FASZYSTÓW Z LEWICĄ.
| MADRYT (Pat). Z Jumilla (połu-
dniowa Hiszpanja) donoszą, że do-
szło tu do ponownych zaburzeń.
Podczas starcia faszystów z członka
|mi Frontu Ludowego jeden z człon:

MADRYT (Pat). PrezydentZa- ków tego Frontu został zabity. Kil-
mora podpisał dekret, który znosi ku faszystów aresztowano, których
dekret z dnia 26 września 1934 r, o jednak wkrótce zwolniono. W kilka
dobrach zakonu Jezuitów. Dekret chwil potem znów doszło do zabu-
ten pozwalał na zwrot właścicielom Tzeń, w czasie których zabito dwóch

ne japońskie winny być skoordyno- 0% 1 I ‹
wane z japońską polityką zagranicz- nieiortylikowanią strety, dopóki kwe

stja sporu nie zostanie uregulowana.

ce nad rozwojem sił gospodarczych wienia komisji, któraby dopilnować
kraju, refonmę systemu podatkowego miała dotrzymania ewentualnych zo”
i finansowego, akcję na rzecz stabi- bowiązań w tej sprawie. Co do tnze-
lizacji życia wszystkich warstw lud- ciego żądania,a mianowicie potwier-
ności, reiormy administracji i wzmo- "ais ji W. Brytanję aa”!

iai DIGE ezpieczeństwa ną rzecz Francji i
A I Belgji, Flandin domagać się ma usta-

lenia tych $warancyj na podstawach
podobnych, takie proponowała Fran-
(cja po wojnie na konferencji w Wer-
salu w r. 1919, mianowicie pod po-
stacią paktu wzajemnej pomocy.wciąż obraduje

: Zarówno na ironcie północnym, ANGLJA NIE CHCE DAĆ KON-

jak i południowym panuje duże oży: kRĘTNYCH OBIETNIC NIEMCOM.wienie. Według wiadomości ze źró-
deł angielskich, w pobliżu Aimba- LONDYN (Pat). Przyjęcie przez
Aladżi odbywa się wielka bitwą po- Niemcy zaproszenia do udziału w
między wojskami włoskiemi a armją obradach Rady Ligi w Londynie na-
abisyńską, kitórą osobiście dowodzi stąpiło na podstawie wymiany nastę-

Haile-Selassie. |pujących not pomiędzy rządem Rze-
Na froncie południowym lotnic- szy a rządem brytyjskim. Minister

two włoskie jest czynne bez przer- Neurath doręczył 'wczoraj ambasa-
wy, co w kołach abisyńskich tłuma- donowi brytyjskiemu w Berlinie notę
czą jako zapowiedź nowej ofenzywy treści następującej:
gen. Graziani'ego. „Rząd niemiecki oczekuje, że rząd

Kworam było dzisiaj ponownie Jego Król. Mości uczyni wszystko,
bomibardowane przez trzy samoloty oo jest w jego mocy, aby w stoso-
włoskie, które m. in. zniszczyły, jak wnym. terminie doprowadzić do
donosi Reuter, samolot Foklkera, po- dyskusji z mocarstwami zaintereso-
darowany przez cesarza abisyńskie- wanemi w sprawie niemieckich pro-
go Czenwonemu Krzyżawi. pozycyj".

Na froncie poludniowym na od- W odpowiedzi min. Eden przyjął
ciniku Negelli taktyka włoska ma na ambasadora Hoescha i doręczył mu
celu uniemożliwienie koncentracji notę następ
większych sił abisyńskich. | „Rząd J. Król. Mości czyni i bę-

'Dalej deklaracja zapowiada pra- Francja ma również żądać ustano- ......

tych dóbr jezuickich, które hyły faszystów i jednego z <złonków
przepisane na osoby trzecie. | Frontu Ludowego.

ZABICI I RANNL. ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI

MADRYT (Pat). Przy Puerta det: FASZYSTÓW.
Sol w stolicy doszło do zajść, w któ- MADRYT (Pat). W kołach poli-
rych 3 osoby odniosły rany, 27 osób tycznych potwierdza się wiadomość,
aresztowano. iż rząd wniesie do Kortezów projekt

WI Vallanueva de Castellon do- ustawy o rozwiązaniu milici faszy-
stowskiej.

Teza żydowska zoycięża
Ubój rytualny prawdopodobnie

zostanie utrzymany

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- mięsnemi, pochodzącemi z uboju, do-
mu, w czasie debaty nad projektem konywanego w myśl p. 1, unormo-
ustawy o uboju rytualnym w rzeź- wany będzie rozporządzeniem Min.
niach, rząd m szereg po- Przem. i Handlu, działającego w po-
prawek, zktórych najważniejsze po- rozumieniu z ministrem Roln. i Ref.
dajemy: Rolnych. Rozp dzenie to w szcze-

Art, 5. 1) Minister Roln. i Ref. $ólności ustali, że mięso to będzie

 

Rolnych w drodze rozporządzenia, w W Sposób specjalny oznakowane o0- |
rozumienii minis 8 ; raz, że sprzedaż tego mięsa dokony-

0. P. oraz ldr Šu ona, wana być musi w określonych miej-
ustali odmienny sposób i warunki SCach i przez firmy alnie kon-
dokonywania uboju zwierząt dlące-,SeSjonowane w tym celu.
lów konsumcyjnych tych grup lud-. Wobec wniesienia przez rząd po-
ności, których wyznanie wymaga wyższych poprawek, wniosek ode-
stosowania przy uboju specjalnych słany został wraz z poprawkami do
zabiegów. Rozporządzenie to ogra- komisji administracyjno-samorządo-
niczy ilościowo ubój, dokonywany wej, która w dniu dzisiejszym będzie

KOMITET 13-TU OBRADUJE.
LONDYN (Pat). Wyznaczone ną

' šrodę pa Vania abę-
„ dzie się zajmowało kwestją załatwie-

Anglia stworzyła nowe minist. obrony krsja nią konfliktu włosko-abisyńskiego,
j powierzyła tekę sir Thomasowi luskip. у о

 

dzie w dalszym. ciągu czynit wszyst-
ko, co jest w jego mocy, aby znaleźć
sposoby doprowadzenia do pokiojo-
wego załatwienia obecnych trudno-
ści, Dla rządu Jego Król. Mości o-
czywistem jest, że zarówno propo-
zycje kanclerza, jak również wszyst-.

na powyższe cele do faktyczny
trzeb wyżej wymienionych grup

ludności i to w ten sposób, żeby cała
ilość mięsa, pochodząca z tego ubo-
ju, odpowiądała potrzebom  kon-
„sumcji odnośnych grup ludności.

2) Obrót mięsem i pi

obradować.
|. „Kwestja uboju rytualnego ma być
ponownie wprowadzoną na porządek
„obrad plenamnego posiedzenia, które
prawdopodobnie odbędzie się w

i piątek.
1



)

Ostatni numer „Piasta“ przynosi
sprawozdanie z pobytu Witosa u Pa-
derewskiego, który go sam do siebie
zaprosił.

Sprawozdanie
terą W.

„Stanąłem — pisze p. W. — na miej-
scu, witany z niesłychaną serdecznością

prez zacnego gospodarza i jego otoczenie.

Ten zaś gospodarz, mimo swoich 75 lat

wieku i to wcale nie przespanych, trzyma

się madzwyczajnie, jakby o tem zupełnie

zapomniał.  Prościutka postawa, wygląd

czerstwy i zdrowy, ruchy niemal młodzień-

cze, wcale starości nie przypominają. Jest

to tak widoczne, że nie omieszkałem mu

jest podpisane li-

Atuk żydów na ks. Trzeciak
W. najbliższych dniach wyjść ma

broszura Hillerą Zajdemimana p. t.
„Prawda o uboju rytualnym,Wedle|
zapowiedzi iżydowiskich gazet, treść
jej ma być niezwykiła:

„Broszura ta zawiera oświadcze-
nie prof. Makowskiego (b. wicemar-
szałka), że ekspertyza lks. Trzeciaka
kwalifikuje się do ant. 174 Kodeksu
Karnego, który przewiduje karę do
3 lat więzienia za obrazę
znanej przez Państwo.

Dalej w broszurze podnoszony
jest sensacyjny szczegół, że do wojny.
Iks. Trzeciak był urzędnikiem car-
skim w Petersburgu, oraz, że ks.
Trzeciak był uczniem słynnego Pra-
majtysa, lktóry ma smutną sławę
eksperta w procesie Bejlisa: w Kijo-
wie. Ks, Trzeciak napisał broszurę,
w której „dowodzi”, że Talmud (?)
uznaje mord rytualny.

Dalej w broszurze wskazane jest,
że na biegłego w sprawie religii wy-
znacza kurja biskupia. Ks. Trzeciak
nie figuruje na liście biegłych kurji
bisikupiej Z tego wynika, że pos.
Duch bezprawnie zaprosił ks, Trze-
ciaka ma biegłego. Ks. Trzeciak
zresztą otrzymał naganę

  
KSIĘŻNICZKA EUGENJA GRECKA,
domniemana przyszła królowa Anglji.

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

owe dzie

Witos u Paderewskiego

religji, u-!

  

- Wybory we Francji
| PARYŻ. (Pat). Dziś w „Journal
iOfticiel' ukaże się dekret o wyzna-
czeniu wyborów do izby deputowa-
nych w pierwszym terminie na 26.
kwietnia.

i

 

tego powiedzieć, nie siląc się oczywiście

na jakiś komplement. Odpowiedział, że

| mogłoby być lepiej, gdyby nie ciężka cho-
| roba, którą musiał niedawno przechodzić.

| Zacżynaniij rozmowę, jak dobrzy znajomi,

| kotoń którymi nigdy nic nie zaszło.

i Kilkudniowa rozmowa nasza z natury

(rzeczy musiała się przeważnie obracać о-

| koło spraw polskich, a szczególnie dotyczyć

| sżbacji obecnemi stosunkami wytworzo-

|aej Ocena tych stosunków przez p. Pade-

:rewskiego ma także wielkie znaczenie, gdyż

pochodzi od męża stanu znającego dokład-
„nie opinję zagraniczną, nie należącego do

'żadnej partji, a więc nie patrzącego na sto-

sunki przez jej okulary”.

LONDYN. (Pat). Według „Times”
w toku wczorajszych obrad gabinetu
brytyjskiego stwierdzono, że sy-
tuacja (kanclerza Hitlera jest nieco
skomplikowana «z uwagi na mające
się odbyć pod komiec miesiąca wy-
bory. Wobec tego — zdaniem gabi-
netu brytyjsikego — wyjście z obec-
nej sytuacji znalezione być może
dopiero w końcu bież. miesiąca. Na-
leżałoby więc — zdaniem ministrów
brytyjskich — odroczyć obrady Ra-
dy Ligi Narodów na pewien okres,
aby w międzyczasie dać delegatom
możność naradzenie się ze swymi
rządami.

„Times* oświadcza również, że
szereg delegatów pragnie przenieść

Biskupiej. Posłowie żydowscy mają
zażądać unieważnienią  elkspertyzy
ks. Trzeciaka. W tej sprawie wysto-

į sują list do marszalka Sejmiu“.

|

!
  

 

broń do walki z łodziami podwod-
 

<Chciał dostać się do

czasie jego służby na ulicy, BI

| stem bez pracy i środków do życia”, narki konserwatysta de Chair, syn

rzucił się na niego, bijąc po twarzy

ło się, że jest to niejaki Aleksy Czyż, |torpedy, wówczas znajdzie się ona

więzienia

jakiś pijany człowiek, mówiąc: „od-

| Gdy poster. Kijak. odmówił, polecając|admirała Andley Chair, ujawniń, że

i kopiąc, zapewine po to, aby: na wię-|nemi. Jeżeli łódź podwodna zbliży

bez stałego miejsca zamieszkania, |w sferze działania systemu promieni,

jk

NAMUR (Pat). Minister obrony
narodowej Devez, przemawiając w

ur na zebraniu młodych prawni-
OW;

 

Anglja działa na zwłokę
obrady Rady Ligi
spowirotem do Genewy.

LONDYN. (Pat). Według berliń-
skiego lkorespondenta „Daily Ex-
press', w dobrze poinformiowanych
kołach przypuszczają, że №етсу
przyjmą obecnie zaproszenie Rady
Ligi. Podobne przekonanie wyrażają
również inne dzienniki angielskie,
oczelkując, że delegat niemiecki za-
siądzie przy stole Rady. Zdaniem
pism, odrzucanie przez Radę Ligi
drugiego warunku niemieckiego nie
oznacza bynajmniej  zatrzašnięcia
drzwi przed Niemcami, przeciwnie,
jest wskazaniem Niemcom bezpo-
średnich dróg do rokowań z zainte-
resowanemi państwami.

Angielska broń przeciw łodziom podwodnym
welm zniszczeniem. , Pozatedm, de
|Chair oświadczył, iż admiralioja
| opracowała typ nowych statków do
obrony pontów.

Kto wygrał na Ioterji?
Pierwsze ciągnienie,

50.000 zł. — 127017.
20.000 zł. — 144924.
10.000 zł. — 83788 140683 192562.

i

ošwiadczyl, iž wobec wypo-!

jak najprędzej,

NOWOGRÓDEK. W Słonimie do

LONDYN (Pat). Podczas debaty

bo je-

mówi:

zienie zarobić. Po odprowadzeniu |się do okrętu na zwykłą odległość,

lat 27, z Wielunia. |5.000 zł. — 99940 103121 103590

Reakcja Belgji na obsadzenie Nadrenji
wiedzenia układów locarneńskich i
zmilitaryzowania strefy nadreńskiej,
|Belgja nie będzie miała czasu na
zorganizowanie obrony wrazie ataku
i dlatego należy wznieść na granicy
|solidne i stałe umiocnienie, obsadzo-
ne przez dobrze wyszkolone wojska,
iktóre byłyby zdolne do odpowiedniej
akicji, gdy tego zajdzie potrzeba.
CZASU BAi WIZYKEYZOTCOYZOOWKYWONADA IWORYIWAWAKN OC"

Kronika telegraficzna
** Stan zdrowia Venizelosa jest, zda-

niem lekarzy, prawie beznadziejny,

** W Libanie rośnie podniecenie, wy-

wołane propagandą za i przeciw połączeniu

się z Syrją. W Aleppo doszło wczoraj, z

okazji pogrzebu przywódcy nacjonalistów

Hanano, do starcia z policją i wojskiem.

** W Birjo (Szwajcarja) czterej chłopcy

w wieku lat 4 do 6 wpadli do studni i

utonęli.

** Venizelos, który obecnie znajduje się

w Paryżu, ciężko zaniemógł.

** W nocy z soboty na niedzielę do

$machu admiralicji angielskiej dostali się
złodzieje i usiłowali skraść tajne dokumen-

ty. Nie udało im to się jednak,

** Angielska Izba Gmin

wczoraj budżet marynarki,

** Zatar$ pomiędzy windziarzami a
właścicielami wielkich gmachów w  śród-

| mieściu, w niektórych punktach miasta wy-
;, buchł ponownie. W 372 gmachach windzia-
jrze odmowili przystąpienia do pracy.

| ** W obecności posłów Danji, Szwecji,

| Norwegii i Finlandji otwarta została wczo-

uchwaliła

Brytanja posiada odpowiedniąSTROSAI|га) powietrzna komunikacja pocztowa mię-
Į
i

dzy Amglją a Skandynawią.

i ** Republika Kuba obložyla towary,
| importowane z Polski, stawkami celnemi

| maksymalnemi,
** Czeski minister skarbu dr. Karol

Trapl podał się dziś do dymisji ze wzglę-

dów zdrowotnych. .| które grozić jej będą natychmiasto-

posterunkowego Ignacego Kijaka, wy

prowadź minie do więzienia, w Izbie Gmin nad budżetem mary-

pijanemu pójście w swoją stronę, ten

awanitunnika do komisarjatu, okaza- mówił Chair, celem wypuszczenia

PAD W ISAINSI TY NTRATDINNERSSTFERORÓBCORAZ

z Kurji.
Jeszcze jedna inwestycja w Druskienikach
GRODNO. Fundacja Domów Wy-

poczynkowych pracowników umy-
słowych administracji  wiojskkowej,
postanowiła wybudować w Druskie-
nikach dom wypoczynkowy dla pra-
cowników umysłowych.

i

Wzmożona działalność Macierzy
na odcinku szkolnym znalazła ser-
deczny oddźwięk 'w szerokich ste-
rach społeczeństwa kresowego. To
też na zebrania organizacyjne Kół

Kuratorja szikolne zamierzają w
r. b. przyśpieszyć termin egzaminów
maturalnych w szkołach średnich.
Pierwszy termin egzaminów piśmien-
nych dla maturzystów projektowany 

je literatury pięknej
w Polsce |

(Ciąg dalszy).
Ale szczególnie zawodne w prak-.,

tyce olkazały się teoretyczne założe-
mia Kridla w świetle owej arcy-
tratnej konkluzji końcowej. Czytamy
tam: „W. dziedzinie zespolenia się z
zagadnieniami ogólno - narodowemi,
uczynienia z nich ośrodką twórczo-
ści, stworzenia specyficznej religii,
filozofji i psychologji patrjotyzmu —
poezja polska nie ma sobie równej...
Stosunek człowieka do ojczyzny jest
zagadnieniem równie konkretnem i
równie uprawnionem w: poezji, jak
każde inne" (str. 141).

Czy pisząc te słowa Kridl wykra-
czą poza kompetencję i charakter
ścisłego badacza literatury? Sądzę,
że nie. Ależ w takim razie badacz
literatury ma: prawo, a nawet obo-
wiązek zastanawiania się nad stop-
miem iowego „zespalania się poezji z
zagadnieniami ogólno - narodowe-
mi', czyli że winien być także bada-
czem kultury narodoweii w całej jej
rozciągłości. Wniosek ten, chyba
słuszny, wyprowadza nas poza szram
ki ekskluzywizmu estetycznego, któ-
rem chciałby hofdować Kridł i re-
habilituje w. szczególności tezę, że
dzieło i osobistość twórcy, oraz od-

cza, by w Wallenrodzie miała być
jakaś idea (40—41). Ależ sałm poeita
najwyraźniej oświadczył, że jest nią
„pochwała zdrady” (wyd. sejm. XVI,
283).

2) Niestety, trudno się zgodzić,
że Mickiewicza wiersze o Rosji sta-
ły się „podstawą orjentacji pokoleń
(62). Czyżby? A ów finał Petersbur-
$a, ś$dzie poeta każe kochać wroga?

3) Trudńo zrozumieć, dlaczego
krytyk opuszczą perłę liryki Mickie-
wicza- Słowiczku mój (patrz arcy-
głęboką analizę "tego «wiersza przeż
Żeromskiego w odczycie Literatura
a życie polskie), rozwodząc się na-
tomiast mad egzaltowanie - sztucz-
nym wierszem Słowackiego Tak mi
Boże dopomóż (86). :

4) Pod wspólny mianownik možna
sprowadzić sądy Karidlą o Podróży
na Wschód Słowackiego, jako utwo-
rze, rzekomo wyższym od... Beniow-
skiego (82), о Hymnie tegoż, jako
ustępującym: analogicznemu wierszo-
wi Norwida p.t. Aerumnarum plenus
(85), oraz o rzekomym komunale,
tkwiącym w haśle poety o „oświaty
kagańcu* (85). Sądzę, że wspólnem
źródłem tych sądów jest pewna
przekora autora oraz zgołą niehisto-dźwięk jego w społeczeństwie są : t

istotnym i spójnym przedmiotem ba- ryczny, całkiem współczesny nie-

dań literackich, tworząc całość, smak, spowodowany  nadmiernem
„której logik nie przetnie toporem”.

To też szczegółowych niedociąg-
nięć i* niekonsekwencyj spotykamy
w omawianej pracy sporo. Poczęści
postaram się je tu wykazać.

1) Autor kategorycznie zaprze-

 

spopularyzowaniem przepięknych
zresztą zjawisk. :

5) Poema Dantyszka bylo šwia-
domą parodją Dantego, mie naśla-
dówinictwem (75). ; '

6) Drobiazgi: w Ojcu Zadżumio-

 

Wszczęto pertraktacje o nabycie
placu na Pogance o powierzchni
5.000 m*. Wybudowany ną nim zo-
stanie dom o 25 pokojach wraz z
ogólnemi salami.
rzystać będą urzędnicy administracji
wojskowej z terenu całego państwa.
 

Nowe Koła Polskiej Macierzy Szkolnej
P,M.S. w Szczuczynie :Nowegródz-
kim, Święcianach i Włołożynie. sta-
wili się liczni przedstawiciele zarów-
no miastą jak i powiatu.

Tegorocziie egzaminy maturalne
jest na dzień 4 maja, drugi zaś ter-
min ną dzień 18 maja. W ten sposób
egzaminy dojrzałości zakończone bę-
dą do czenwca, za lat ub. trwały one
aż do zamiknięcia roku szkolnego.

nych imamy 8 zgonów, nie 7 (83); w
finale IV p. Beniowskiego mowa o
Julce Michalskiej, nie o Ludce Śnia-
deckiej (81). |

7) Niesposób mówić o paniteizmie
Słowackiego (81). W!yjaśnili to prze-
cież pionad wszelką wątpliwość Paw-
likowski (Mistyka Sł. 221) i Kleiner
(Dzieła Sł. V, 237). :

8) Nawskroś błędnym komunałem
wydaje mi się trwierdzenie o rzeko-
mo .świadomym  „nawrocie do ro-
mantyzmu“ w okresie Młodej Polski
(73). Fowitarzają to także Briickner
(196) i Szweykowski (632). Jedynie
Żenomislki i Miciński imogliby  po-
twierdzić tę tezę. Pewina daleką ana-
logia — to skutek reakicji na epokę
realizmu i bezwiedny przejaw, od-
wiecznej- oscyllacji między działa-
niem sił odśrodkowej i dośrodikowej.

9) W. analizie Królą Ducha pomi-
ja Kridl najlepiej zbudowany i naj-
wyliszy artystycznie ' rapsod IM, о
Pysze (90).

10) Niepodobna poczytywač Sto:
wackiego za „klasyczny“ wyraz pol-
skiego romantyzmu (71 — 3). Aby
uniknąć nieporozumień,  dobrzeby
zrobił Kridl, pódając własną defini-
Gję romantyzmu, jalk to n. p. uczynił
Szyilkčwsiki (413). Dziś trudno czy-
telnikowi. przełknąć takie zwroty:
„Słowacki — odseparowany od žy-
cia romantyk”, „typowość, integral-
ność,  ekskluzywizm romantyzmu
Słowackiego”, „zasikllepiwszy się w
swymi świecie, S. zamiknął się w jed-
nej (?) epoce”. Е

Sądzę, że nieporozumienie tkrwi
w tem, że Kridl przyjmuje niemiecką
koncepcję romantyzmu,  tymiczasem

| Francuzi (i .Polacy!) ,powitarzają za
Seilliėrem: „Nous avors' peine &
dolmiprendre Ta' nuance:du  terme de
„romanitisme“ 'au 'deła: du Rhin“.
(W nauce miemieckiej na gruncie

domiu tego ko- |

122100,
2.000 zł. — 1034 110572.
1.000 zł. — 156071 161133 175427.

Drugie ciągnienie,
25.000 zł. — 157911.
50.000 zł. — 121893.
20.00 zł. — 9803,
10.000 zł. — 24359.
2.000 zł. — 7976.
1.000 zł. — 86151, 115976 130917,
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1. Wybór przewodniczącego.
3. Sprawozdanie Zarządu.:

** Rząd szwedzki wyasygnował 12.000

koron na wydatki, związane ze skandynaw-

| skiemi zawodami lotńiczemi, które odbędą
jsię па wiosnę w' Sztokholmie w ramach

międzynarodowej wystawy lotniczej, |
* Wczoraj zakończył się w Bydgoszczy

| proces przeciwko kilkunastu oskarżonym o
działalność komunistyczną na terenie Byd-

|goszczy. Trzech głównych oskarżonych Sąd

skazał na 6 lat więzienia,

 

Młodzież Wszechpolska
NIKAT

Dziś, 18.111. w lokalu własnym przy ul. Wielkiej 24—3 odbędzie się

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
z. następującym porządkiem dziennym:

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4, Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Wybór władz ŚStowarzysz
6. Wolne wnioski.
Początek zebrania w

gim o 20-ej.

|
| pierwsz

francuskim stoi Fuchs Deutsche
Form, Miinchen 1907, który też za
istotę romantyzmu poczytuje indy-
widualizm, subjektywizm 4 kiult u-
czucia), A w tem świetle najbardziej
romantycznym polskim poetą jest
oczywiście Mickiewicz, nie Słowac-
ki. Przecie sam, Kridl pisze o tym
ostatnim, że „przerasta jaźń roman-
tyczną”, że mu „nie wystarcza włas-
ne przekonanie', toteż „pragnie je
mieć sprawdzone, zobjektywi-
zowane przez głos opinii” (74).
Jesit on pilzecie „zinaikiomitym. obser-
watorem współczesnych sobie ludzi
i objawów życia” i „naogół trzeźwio
itrafnie ocenią rzeczywistość pol-
ską” (80). Tymczasem Mickiewiczo-
*wi właśnie „wystarczało własne
przekonanie”, ikierowało nim zawsze
uczucie, a rzeczywistość dostrzegał
dopiero wtedy, śdy go ona dotlkliwie
uraziła. Dla Micikewicza jego „ja“
było stale sprawdzianem wartości,
gdy Słowacki uznawał (po katolic-
ku!) powagę autorytetów i korzystał
z doświadczeń innych. Ale dlą świa-
ta germańskiego właśnie katolicki
pogląd na świat jest romantyzmem
(bo egzotyką), gdy przeciwnie dla
psyche katolickiej romantyzm — to
produkt społeczeństw  protestan-
cikich. Nic bardziej pouczającego, niż
zestawienie m. p. świetnej książki
Reynauda o romantyzmie z pracą J.
R. Kaima: Der Sinn der Litteratur-
Wissenschait. Czytamy itu n. p. „Der
romantische Dichter weiss sich im
stindige. Kampf und im Bewusstsein
ist ibim die Schwiche des Menschen
gegen die Allmacht... Der klaissische
Mensch aber ist frei geboren, rucht

"in seineim eigenen Ich“. Tymczasem
"Reynaud nazywa ten właśnie „kla-
syeyzm' romantyzmem właści-
wym  („romantisme  matćrialiste,
"ėtranger, le vrai, le definitif“) „prze-

enia.

ym terminie o godz. 19.30, w dru-

ZARZĄD.

ciwstawiając go złagodzonej formie
romantyzmu, romantyzmu  kato-
lickiego (wyd. 1926, 219), który
jest przejściem do „prawdziwego
realizmu (273). Jeśli staniemy na
tem stanowisku, nie będzie chyba
wątpliwości, lkitóry z dwu naszych
majwięlkszych poetów jest bližszy
romantyzmu właściwego”, Słowacki,
zwłaszcza później, jest bliski barołku,
tej antytezy emocjonalności roman-
tycznej i racjonalizmu.

11) Jeszcze jaskrawszem  niepo-
rozumieniem Kiridla jest jego apo-
teoza tzw. „natichnienia'” twórczości
artysitycznej teorja, mająca znowu
źródło w estetyce nelmiedkiej: „Po-
jęciowe uświadamianie sobie i innym
charakteru, rodzaju i znaczenia swej
twórczości nie jest rzeczą praiwdzi-
'wylch poetów, a jeżeli to czasem ro-
bią, to rzadko kiedy z dobrym
skutkiem, pisze Kridl na str. 70, i
dodaje, iż zasadnicze cechy „wszel-
Ikiej rzetelnej twórczości — to ży-
cy i racjonalność”.

oć właśnie typowe nomantyczne
złudzenie! Szkoda, że autorowi nie
przyszły tu ma myśl imiona Dantego,
Flauberta, Norwida, a choćby Mic-
Ikiewicza z okresu Sonetów. Ale na-
dewszystko uprzedzenia te by się
rozwiały, gdyby. krytyk przeczytał
wspaniałą  apoteozę refleksyjnej
twórczości przez Berenta! (Chimera
VI, 225—229 i 394—398). Zresztą
analiza baroku, tego stylu świa do-
mego siebie,artyzmu, prze-
Ikonywa każdego, że sztuka właśnie
w swych najwższych regjonach ko-
jarzy się jaknajściślej ze świado-
miością. :

(Tak, dużą ilość tych „zastrzeżeń,
poczynionych na marginesie studjum
Kridla, może. być dobrą miarą jego

' rzetelnej wartości).
(e. d. m.)



CZY KATOLIK MOŻE
BYC ANTYSEMITĄ?
Książę Janusz Radziwiłł i hr. Woj-

ciech Rostworowski wystąpili w se-

nacie przeciw  Obozowi Narodowe-

mu, ganiąc go ze stanowiska chrze-

ścijańskiego i katolickiego za agitację

antysemicką. Obaj senatorowie prze-
mawiali tak, jakgdyby katolik nie po-
winien być antysemitą. Dalej posu-

wa się publicysta „Czasu” (nr. 74),
który twierdzi, że „monarchistów

francuskich wyklęto m. in, za an-

tysemityzm”. Wszystko to ma słu-

żyć jako dowód, że Obóz Narodowy
naraża się na sprzeczność z zasadami

katolickiemi, gdy rozwija propagan-

dę przeciwko żydostwu.

Nie mamy zamiaru wdawać się w
zasadnicze teologiczno - filozoficzne

roztrząsania, czy antysemityzm jest

naprawdę sprzeczny z nauką i moral-

nością katolicką. Chodzi nam o prak-

tyczne przykłady, które mają wielkie,

pouczające znaczenie dla katolików,

biorących czynny udział w życiu spo-

łeczno - politycznem.

Istnieje już w tej dziedzinie bogata

literatura, na którą możnaby się po-

woływać. My jednak ograniczymy

się do jednego tylko dokumentu, od-
znaczającego się doskonałem ujęciem

zagadnienia żydowskiego i trafnemi

wskazówkami, jak należy je rozwią-

zać. Mamy na myśli list pasterski bi-

skupa austrjackiego, stojącego na cze-

le diecezji: Linzu.

Wiadomo, że Austrja ma u siebie

mniej Żydów niż Polska, ale į tam ich

wpływy były wielkie. Biskup diecezji
Linzu omawia zagadnienie żydowskie
na tle szerokiem, światowem. Dostoj-

nik katolickiego Kościoła pisze:

— „Czemś innem od żydowskiej na-
rodowości i żydowskiej religj; jest
światowy duch żydowskiej mię-
dzynarodówki... Przemysł i. handel,
adwokatura i medycyna, przemiąny

nięte i rozsadzane fermentem materja-
listycznych i. liberalnych zasad, szcze-

' pionych przez Żydów,

„Prasa i reklama, teatr į kino w
przeważnej części są zakażone swa-
wolną i cyniczną tendencją, która do
głębi zatruwa chrześcijańską duszę
narodu i która też przeważnie sączy
się i rozlewa z rąk żydowskich.

„Zwyrodniale żydostwo w związku
ze światowem wolnomularstwem (ma-
sonerją) jest także głównym czyn-
nikiem mamonistycznego kapitalizmu,
a zarazem plennym rozsadnikiem idej
socjalistycznych oraz czołowym apo-

stołem bolszewizmu,

„Ten zgubny wpływ żydostwa zwal-
czać j przełamywać jest nie tylko rze-
сга wskazaną, ale wprost obowiąz-
kiem stumienia każdego wierzącego
chrześcijanina...

„W dawnych czasach  wyznaczalo
się ludności żydowskiej osobne dziel-
nice, t. zw, ghetto, by się odgrodzić od
żydowskiego ducha i wpływów żydow-
skich; czasy dzisiejsze... domagają się
wału w prawodawstwie i administra-
cji przeciw temu potopowi błota i bru-
du, który grozi światu ze strony ży-

* dostwa”,

Tak brzmi ocena zgubnej roli żydo-

stwa, zatruwającego dusze chrzęści-

jańskich narodów. Są to słowa moc-

ne i stanowcze. Czy są one sprzeczne

z zasadami katolicyzmu? Nie słysze-
liśmy nic o tem, aby najwyższe wła-

dze kościelne potępiły poglądy bisku-
pa Linzu! Gdyby tak zresztą było, to

te mądre i odważne wywody nie u-

kazałyby się w wydawnictwie OO.
Jezuitów, skąd je czerpiemy („Soda-

lis Marianus“, zeszyt 7 i 8, str. 235,

r. 1933),

Katolicki książę Kościoła uważa za

rzecz konieczną stworzenie „wału

w prawodawstwie i administracji”.

któryby mógł ochronić narody od
„potopu błota i brudu”. Dodajmy, że
Polski trzeba bronić nie tylko od
„błota i brudu”, ale także od wyzy-
sku gospodarczego, dokonywanego
na nas przez kapitał obcy (z żydow=

skim na czele). :

A teraz jeszczę kilka slėw o spra-
wie żydowskiej w Polsce. Zarzucają  

— 20

Jaką poliłyke ma prowadzić Gdańsk?
Gdański antyhitlerowski dziennik

„Danziger Volksstimme“  pisze pod
tytułem „Zmienione podstawy gdań-
skiej polityki” co następuje:
— „Wyłania się z konieczności py-

tanie, jakie miejsce zajmuje Gdańsk
w obecnych wielkich przekształce-
niach europejskiej polityki. Czy jego
dobry stosunek do Polski wraz z o-
chłodzeniem przyjaźni polsko - nie-
mieckiej ulec musi nieuchronnemu
podważeniu? Niewątpliwie stosunek
wolnego miasta do jego wielkiego
sąsiada ulegał zawsze w pewnym
stopniu wpływowi postawy Rzeszy
Niemieckiej,

„Możliwość jednak utrzymania w
każdym wypadku pozytywnej i dla o-
bu stron korzystnej współpracy, zale-
ży naturalnie w ogromnej mierze od
tego, z jakim zakresem samodzielnej
politycznej odpowiedzialności za sie-
bie można się w Gdańsku liczyć. Nie
może być nic fałszywszego nad upa-
trywanie wypełnienia swego niemiec-
kiego zadania w tem tylko, by małe
wolne miasto brało udział we wszyst-
kich taktycznych wahaniach polityki
istniejącego w danej chwili w Rzeszy
rządu,
„Niemieckie zadanie Gdańska pole-

gać zawsze będzie na tem, by swoją
pozycję życiową we wszelkich oko-
licznościach utrzymywać i by ze
wszystkich swych sił uniknąć stania
się któregoś dnia ofiarą fałszywie po-
jętej polityki „zgleichszaltowania“.
Rozstrzygnięcia w Lidze Narodów, w
których Polska będzie brać pełny u-
dział, postawią przed gdańską polity-
ką i przed jej wyższą instancją: gdań-  

ską ludnością, pytanie, czy posiada 0- | orjentować według calkowicie samo-
na siłę do zajmowania rzeczywiście
samodzielnej postawy.

„Prezydent Greiser niedawno о-
świadczył publicznie, że jest on wię-
cej, niż jego poprzednik, popierany
przez partję narodowo - socjalistycz-
ną i że dlatego jego polityka zagra-
niczna, zwłaszcza wobec Polski, jest
przez to w lepszem położeniu. Być
może niedaleka jest chwila, gdy dla
gdańskiej polityki zagranicznej będzie
objektywnie niezbędne, zacząć się

dzielnych punktów widzenia, co zre-
sztą nie oznaczałoby, by miała być
mowa o postawie wobec Rzeszy prze-
oma, ARso ze
podstawy gdańskiej polit e je-
dnak uległy już dzisiaj aa
Nie należy — oczywiście — zapo-

minać o tem, że głos powyższy po-
chodzi z łona obozu, który ' jest w
Gdańsku w mniejszości. Mimo to je-
dnal: zasługuje na uwagę polskiej opi-
nji politycznej,

 

W Aleksandrji doszło do nowych domenstracyj młodych Egipcjan przecwko An-
glji. Policja dokonała aresztowań.

 

„kulłura” w stosunku do komunistów
Gorliwi obrońcy „Płomyka” i jego błędów

'Poświęcony Sowietom numer „Pło-
myka” został skonfiskowany. Podnie-
siono w prasie, i to zarówno narodo-
wej, jak sanacyjnej (,lł. Kurj. Codz.“,
„Słowo'), że numer ten był propa-
gandą bolszewizmu. Nie przypusz-
czamy, by Zw. Naucz. Polskiego, wy-
dawca tego pisma, z całą świadomo-

ią. ieci szkol 1
opóleczne | polilyciis —IĄ przeniko| A wśród dzieci szkolnych szerzy!

sympatje do komunistycznego ustro-
ju. Ale faktem jest, że zdaniem ro-
dziców (którzy zabrali głos w tej
sprawie), zdaniem władz i zdaniem
prasy, która — jak „Il. Kurj Codz.*—
nawet ze. Zw. Naucz, Polskiego bar-
dzo sympatyzuje — treść owego „Pło-
myka“ stanowiła szkodliwą prona-
gandę, Związek N. Pol. powinien zba-
dać sprawę i poczynić odpowiednie
zmiany w redakcji tego organu. .
Tymczasem  lewicowo - sanacyjny

„Kurjer Por." wystąpił z niebywale
gwałtowną — i już przez to mocno
podejrzaną — obroną sowieckiego
numeru „Płomyka”. Obok artykułu
wstępnego znajduje się tam sześć ar-
tykułów, atakujących zajadle wszyst-
kie głosy krytyczne, jakie się pojawi-
ły o tym numerze.

P. Rzymowski rzuca się zwłaszcza
г ыга na' „IL Kur. Codz.*, który
pierwszy zapoznał opinię publiczną z
tym numerem. Oto jak uzasadnia po-
żytek reportażu o Sowietach:

„Na lekcjach religii księża prefek-
ci godzinami opowiadają dzieciom ©
tem, co się dżieje w piekle, Czyżby
krytycznie podane obrazy z życia
150-milionowego kraju były dla ucz-
nia szkoły mniej interesujące, a bar-
dziej niebezpieczne, niż reportaże z
krainy piekła?"
Niestety, obrazy z życia Sowietów

dalekie są od krytycyżmu. Sowiety,
które pod wielu względami są praw-
dziwem piekłem na ziemi, wychodzą
w nich jak kraj, budzący w dzieciach
conajmniej sympatyczne zaciekawie-
nie,
Czy „Płomyk”* wyda. numer, po-

święcony Niemcom doby obecnej? —
pyta p. Charkiewicz w „Słowie”, I

jak ten numer będzie wyglądał?
Trzeba wreszcie skończyć z tą za-

maskowaną lub mimowolną, snobi-
styczną lub perfidną propagandą bol-
szewizmu w naszym teatrze, w litera-
turze, w pismach.
Wobec Sowietów, które są wro-

giem naszej cywilizacji, musimy stale
być w pozycji czujnej i obronnej,

szelka tolerancja pod płaszczykiem
kultury, szerokości poglądów, postę-
pu, jest stanem niebezpiecznym. Ma-
my wśród siebie liczny żywioł, sze-
rzący sympatje do komunizmu z en-
tuziazmem, z pewnym nawet heroiz-
mem, Tembardziej polskie społeczeń-
stwo musi zachować rezerwę i ostro-

 

|

żność wobec opowieści o Sowietach,
które przecież są ostatecznie zawsze
inspirowane przez same Sowiety. Bo
w Sowietach można widzieć tylko to,
co Sowiety same chcą pokazać,
Panowie z sanacyjnego „Kurjera

Por,', którzy są zwolennikami „kul-
tury” w stosunku do komunistów,
zmieniają się w inne osoby, gdy np.
chodzi o polskich narodowców — tu
„kultura” nie ma zastosowania. |

Kultura! Gdy się w imię tego hasla
chce przemycać truciznę moralną i
myślową ze Wschodu, to chce się po-
wtórzyć za niemieckim literatem:
Gdy słyszę słowo „kultura“, to mimo-
woli chwytam za rewolwer...
 

Czy Francja wystapi z Ligi Narodów?
Stanowisko Belgji, Polski i Angiji

PARYŻ (PAT). „Le Petit Journal"
charakteryzuje w krótkich tezach sta-
nowisko czterech państw, najbardziej
interesujących obecnie opinię fran-

cuską.
1. Francja: 1) nie będzie pertrak-

tować z Niemcami, dopóki nie ewa-
kuują oni Nadrenji, 2) gdyby status
quo ante nie został przywrócony,
Francja domagać się będzie następu-
jących gwarancyj: a) utrzymania gwa-
rancji brytyjskiej i włoskiej dla grani-
cy reńskiej, b) zorganizowania bez-
pieczeństwa zbiorowego, 3)Flandin 0-
puści konierencję londyńską, jeśli
Francia nie otrzyma zadoščuczynie-
nia, W następstwie Francja opuściła-
by Ligę Narodów.

2. Belgia proponuje: 1) ośranicze-
nie sił zbrojnych niem'eckich w Nad-
renji i zakaz budowania tam przez
Niemców fortyfikacyj, 2) bezpośred-
nie i natvchmiastowe wdrożenie roko-
wań z Niemcami, 3) zaniechanie w
tych warunkach sankcyj.

3. Polska: 1) nie jest zainteresowa-
ną w traktacie lokarneńskim, 2) nie
widzi potrzeby zastosowania sankcyj,

nam, że ją „wyolbrzymiamy do nie-
zwykłych,

Otóż tym polskim katolikom, którym
się wydaje, że jest to sprawa drobna

(„Czas* pisze: „w Polsce są dziesię-

ciokrotnie większe zagadnienia, w

świecie są stokrotnie większe') —

przypominamy poważne przestrogi

wybitnego jezuity, o. Marjana Mo-

rawskiego. Pisał on w r. 1896.

jakby przewidując dzisiejsze kłopoty

Polski: .

— „Idzie teraz na. nasz kraj wiel-
kie niebezpieczeństwo, czy też wiel-

ka próba,jakiej.niedoświadczył w

jaskrawych rozmiarów”.  przeszłości. Chmara Żydów mieszkała
u nas od wieków...

Dziś już wielu Żydów... pnie się w
górę, zdobywa różne stanowiska w u-
stroju naszego kraju. Ale to są, jak się
zdaje dopiero na przedzie idący. Gdy
się rzuci okiem na gęste tłumy tego
szczepu za nimi stojące, które... nie-
bawem w tym ruchu wezmą udział,
to strach przychodzi na myśl, co
grozj naszej rel.gji, obyczajom i na-
rodowości

Przypomnieniem tego ostrzegawcze-

go głosu 0. Marjana Morawskiego
kończymy nasze dzisiejsze uwagi na

temat: Czy katolik może być antyse-
mitą?  

3) jeśli Francja zostanie zaatakowa-
na, sojusz irancusko - polski zacznie
bezzwiocznie działać.

4. Anglja: 1) uważa, że nie może
być nawet mowy © zastosowaniu
sankcyj, ponieważ art. 16 paktu Ligi
nie ma tu zastosowania i ponieważ re-
zolucja z 17 kwietnia 1935 r. jest nie-
legalna, 2) pragnie uzyskać jakikol-
wiek gest pojednawczy ze strony Rze-
szy, 3) pragnie zdecydowanie skłonić
Niemcy do przybycia do Londynu, a-
żeby zebranie to mogło stać się pre-
ludjum do powrotu Niemiec do Ligi,
4) chce opuścić platformę paktu lo-
karneńskiego, a wzamian za to za-
wrzeć pakt lotniczy i pakt reński.

die io

Konferencja trzech
w Rzymie

RZYM (PAT). Agencja Stefani do-
nosi: „Dnia 20 b. m. przybędą do
Rzymu kanclerz austrjacki Schusch+
nigg i premjer węgierski Goemboes
dla odbycia rozmowy z Mussolinim.
Konferencja ta umocni pakty rzym-
skie, z któremi treść jej będzie bez-
pośrednio związana. Konferencja ta
jest zupełnie niezależna od wydarzeń
w Londynie i Berlinie, a jeżeli odby-
wa się w chwili tak doniosłej dla po-
łożenia międzynarodowego, to jest
jedynie zwykły przypadek”,

Odroczenie konferencji
Ententy Bałkańskiej

ATENY, (PAT... Pisma donoszą,
że na życzenie Grec'i sesję rady En*
tenty bałkańskiej w Bialogrodzie, wy-
znaczoną na 23 marca: odroczono.
Nowy term'n zaproponuje rząd grec”
ki, Premjer Demertzis nie będzie mógł
przybyć do Białogrodu wcześniej niż
w poczatkach kwietnia ze względu
na rozpoczynającą się obecnie sesję
izby greckiej,

 

 

Przy
SWĘDZENIU CIAŁA
i wszelkich wyrzutach skóre

nych
stosuje się KREM

„LAIN-AGE"
kosmetyk AI wady

orinaskórka tak u osłych
jak i u dzieci.

PRZEGLAD PRASY
NADUŻYCIA DR. FASSA

Wykryto we Lwowie aferę oszu=
kańczą niejakiego d-ra Fassa, który
za pieniądze wyrabiał w kapitule „Or-
ląt* odznakę honorową obrońcy
Lwowa. Afera jest przykra, gdyż
przedmiotem oszustwa była cdznaka,
symbolizująca drogie dla każdego Po-
laka wspomnienia, Choć cała kapitu=
ła „Orląt” (jak i cały zarząd Związ-
ku Obrońców Lwowa) znajduje się w
rękach sanatorów, a na jej czele stoi
działacz sanacyjny, b. legjonista, dr.
Kazimierz Hartleb, to jednak musimy
z oburzeniem odeprzeć takie nietak-
towne i niegodne Polaka, wyzyskiwa*
nie do celów politycznych afery p.
Fassa, jakie znajdujemy w „Czasie':

„Przecież to cj ludzie (jacy to są „ch
ludzie'?) — pisze p, Grabiec — wystą-
pili z inicjatywą bliodu piętnastolecia
dekoracji masta Lwowa orderem Virtu- -
ti, to oni wzięli w swe ręce coroczne, c0-
raz głośniejsze, coraz dziej kramar-
sko organizowane obchody bojów Iwow-
skich. Przecież ta instytucja z panami
Hartlebem į Fassem na czele stała pierw-

sza, gdy chodziło o gromkie pokrzyki-

 

 

wania na Ukraińców, wołania o subsy=
dja dla „polskich celów”, popierana
„swoich”. Teraz widzimy, jak przed-
stawiały się owe „polskie cele" i zwłasz-
cza owi... „swoi. Teraz rozumiemy
póco były „obchody
Co to znaczy? Ćzy p. Grabiec ©-

skarża kapitułę „Orląt“ o organizo-
wanie obchodów obrony Lwowa dla
jakichś własnych, finansowych celów?
Byłaby to wyjątkowo brzydka in-
synuacja.
Dodamy nawiasem, że kapituła

„Orląt”* wcale nie angażowała się w
politykę anty- czy filoukraińską, a
jeśli już kto jaką politykę robił, to
robił ją Związek Obrońców Lwowa,
ale była to poprostu polityka, niezbyt
zresztą energiczna, obrony polskości
Ziemi Czerwieńskiej, która jest obo-
wiazkiem każdego Polaka,
„Rozum'emy—czytamy dalej w „Cza

sie” — czemu (?) ci ludzie wnosili tyla
hałasu i reklamy. w te sprawy...

„„My, którzyśmy z mogił dzieci lwow*
skich nie czynili handlowego ożywie-
nia,.. patrzymy stę z dziwnym smutkiem
na tych ludzi. których społeczeństwo do
wczoraj, do niedawna, uważało za „ry*
cerzy polskości”.

Powtarzamy, insynuacje te godzą w
ludzi z obozu „Czasu”, jednak odpie-
ramy je jako napaść krzywdzącą, bo
ogólnikami godzą w kapitułę, która
sama padła ofiarą oszusta.

WNIOSKI WŁAŚCIWE
Z TEJ AFERY

P. Grabiec pomija moment zasadnie
czy: oszustem jest dr, Fass, Żyd, b.
profesor gimnazjalny, który pełnił
funkcję sekretarza kapituły. On to
sprzedawał odznakę „Orląt” ludziom
niepowołanym za taksę od kilku do
kilkudziesięciu zł. M, in. sprzedałją
wielu Żydom, którzy jeszcze przed ty-
godniem chodzili po Lwowie z tą za-
szczytną odznaką,
Wniosek zatem z całej afery jest

chyba tylko taki: nie przyjmować Žy-
da, nawet podającego się za naukow*
ca, do instytucyj polskich. Drugi
wniosek: zerwać z owym swoistym
„totalizmem“ sanacyjnym, który od
kierownictwa  instytucyj społecznych
usuwa niesanatorów, gdyż takie za-
rządy, kapituły i t. p., pozbawione
kontroli i krytyki wewnętrznej, stwa-
rzają atmosferę, w której mośą swo-
bodnie grasować oszuści, Dr. Fass był
oczywiście sanatorem jak jego szef i
jak cała kapituła. Kontroli nad nimi
na było, wszyscy przecież należeli do
„elity”.
O takich aferach donosimy stale w

naszej kronice krajowej, A ileż ich uj-
rzy światło dzienne dopiero wtedy,
gdy jakaś kontrola dotrze do różnych
jeszcze. nie przewietrzonych zaka*
marków naszego życia społecznego!

ZNAMIENNA ULOTKA
NIEMIECKA

„ABC“ cytuje ulotkę, rozszerzaną
wśród Niemców polskich, Czytamy w
niej m. in.: .

„„Mogę Wam to powiedzieć. że zina
wolności niedługo już zawita. Pozna-
niu, Poznaniu, przysięgamy Ci do śmier-
ci; niezadługo już na Twoim ratuszu po-
wewać będzie sztandar czarno - biało -
czerwony... Bydgoszczy, Bydgoszczy,
świątynio kultury niemieckiej, staniesz
się znowu miastem niemieckiem. może
nawet już po kilku tygodniach. Toruniu
o Toruniu nie trać cierpliwości, ieszcześ
nie zg'nął, Tyś temu nie winien, Grudzią-
dzu Grudz'ądzu — miasto honoru nie-
mieckieśo — niezadługo będziesz znowu
niemieckiem miastem wraz z twierdzą
twą dok Hitlerze, e —>
przyjdź i uwolnij nas — my Ci pomo:
my — Parija miodoniemiecka",



W hołdzie K. H. Rostworowskiemu
Polski kulturalny Kraków przeżył mi-

mione soboty podniosły wieczór w tea-
trze im. J. Słowackiego. To wieczie po-
święcony uczczeniu 25 letniej pracy dra
matopisarskiej największego współczesne
go dramaturga polskiego Karola Huberts
Rostworowskiego. W sam dzień uroczy«
stości prasa miejscowa (i zamiesoowa) po
święciła jubilatowi obszerne artykuły,
pełne uznania i hołdu dla wielkiego pi-
sarza i człowieka 0 kryształowym cha-
rakterze i nieugiętych zasadach szczere-
go i otwartego wyznawcy ideologii naro
dcwe' i światopoślądu katolickieg ».
Na godzinę przed przedstawieniem u-

rządziło krótką audyc'ę Polskie Radio,
ma którą złożyło się przemówienie dr. B.
Pochmarskiego oraz recytacja wiersza J
A. Gałuszki, napisanego na cześć tutora
„Judasza”, A wieczorem w teatrze Ze-
órodkowała się całą uroczystość. Teate
wypełniony do ostatniego miejsca (wielu
odeszło bez biletów) — nastrój uroczy
sty, odświętny wygląd przybyłych, jakaś
mtmostera pełna oczekiwania i naięcia.
Dzwonki wzywają na widownię prze:

rampą wygłasza p. Karbowski prolog H.
Morstina, a po chwili kurtyna idzie w
górę. Przed oczyma zebranych prześlicz
na, fascynująca dekoracja pierwszego ob
razu dramatu Rostworowskiego „Judasz
z Kariothu”. Cisza...
Aż oto z za bocznej kulisy zjawia się

postać Judasza. Teatr przy muje ją hura-
ganem niemilknących oklasków. Tę wi

downia wita swego ulubieńca, honorowe-

go dyrektora teatru krakowskiego Lud-
wika Solskiego, który przybył do Kiako-
wa, by w jubileuszowem przedstawieniu
kreować główną rolę w dramacie jubila-
ta, swego serdecznego przyjaciela. W na-
stroju poważnym i serdecznym, który nie-

ma nic z „oficalności”, a za to wiele,
wiele z głębokiego kultu dla kongenial
nej pary, autora i aktora, przesuwają się

jeden za drugim obrazy. potężnegy drama

tu Rostworowskiego, w prześlicznem u:

jęciu ddkoracy'nem, w doskonałej reży:

6erji mistrza Solskiego, przy uwypukle

niu świadomie przez autorawprowadzo

nego elementu muzycznogo, występujące
go bardzo wyraźnie w obrazie IiIV Rów
moczesność rozmowy Judasza i Jana na

śle lamentów Racheli, opartych jakby na

motywie przewodnim, na refrenie Juda-

sza (Jam w Galilei sklepik miał — otwac

ty... ledwie do wieczora) — wspaniale z

wielką dynamiką przeprowadzona scena

obrad w pałacu Annasza, robiły wraże-
nie 'akiegoś dramatu muzycznego  Mi-

etrzowskie kierowanie tłumem nie zatar
ło indywidualnych ról — nawet drob-
nych, które wyszły niezwykle plastycz
nie. — To też widownia często wprost £
zaparciem tchu słuchała słów padających
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Polscy artyści
w Niemczech

Zmiana atmostery politycznej w Niem-
tzech stwarza pomyślną konjunkturę dla
artystów polskich ma terenie Rzeszy.
gdzie w latach dawniejszych trudno było

im o zdobycie należytego stanowiska i
oceny życzliwe. Rzecz prosta, iż na

przyjazne warunki liczyć mogą tylko ar-

tyści polscy pochodzenia aryjskiego. In-

ni muszą stronić od estrady i sceny nie-

mieckiej. Coprawda ci „inni” w tych la-

tach, kiedy Polakom w Niemczech nie
bylo łatwo, mieli szans o wiele od mas
więcej. Teraz się to zmieniło.

Ostatnio bawili w Niemczech 1 wystę-
powali publicznie następu'ący artyścipol
scy: p. St. Zawadzka, świetna śpiewacz-

ka, p. Irena Dubiska, która wraz z p Je

zzym Lefeldem dała koncert w Berlinie i

p. Margerita Trombini - Kazurowa (u-

dział w koncercie symtonicznym pod dy+
rekcą dr. Rudolfa Kaestnera; koncert
F-moll J. S. Baclia na klawesynie).

Nie będziemy powtarzali głosów prasy
niemieckiej, zaznaczymy tylko, że arty-
stów naszych oceniono dodatnio, chwila-
mi nawet bardzo dodatnio.

ze sceny, oczarowana wprost prześliczną
grą Solskiego i jego partnerów.
Cóż mówić o grze Solskiego — po tylu

ocenach, analizach, pochwałach? —
Mistrz Ludwik, po tylu latach od pierw
szej kreacji, nie uronił nic ze swe mi
strzowskiej interpretacji, wygrał z mło
dzieńczą ekpresią tę całą gamę prześć
duchowych, wzlotów i upadków załamań
i słabości tego tragicznego grzesznika —
tchórza, na którego — mimo zasłunięcia
oczu na cudną Chrystusową wizję w wie
czerniku, — padnie — móże padnie pro-
mied od niej... oderwany, może wzbudzić
litość i... przebaczenie... Bol
Człowiecze serce — któż rozsądzi?
Mało złych, wiele nieszczęśliwych... A

obok Solskiego posągową, tragiczną po-
stać Racheli interpretu'e p. Jaroszewska,
przypominająca bohaterki starożytnych
dramatów- greckich.  Przeciwstawiemie
chwie'ności Judasza, pełna głębokiej wia
ry w Chrystusa, nie zatraci swej prostoli
niiności, aż do chwili skazania na śmierć
Zgnębiona — lecz nie złamana pełna
wiary. t

Zgrupowani koło głównych bohaterėw
dramatu inni artyści stanęli na wysokośc
zadania, daiąc kreacie pełne prawdy i od
powiadające intencjom autora. Zap »sto-
łów wysunęli się na pierwszy plan Piotr
(p. Fabisiak) i Jan (p. Kaliszewski) — z
kobiet: Marja z Magdafi (p. Suche:ka) z
pośród Saducensrów i Faryzeuszów: An-
nasz (p. Biegański), Kaifasz(0. Nowakow.
ski), Rabban Ananel (p. Machlersk,) Ca-
ły zespół słowem wywiązał się bardzo
dobrze z zadania — czem chyba autoro-
wi złożył najlepszy hołd.
A gdy zapadla kurtyna, tak często

wskutek oklasków podnoszona — po
przerwie nastąpiło złożenie hołdu poecie
Po polmezje Chopina A-dur, w loży ko-
misi teatralnej wobeć przedstawicięł
władz udekorował p. woewoda Śwital.
sti 'ubileta komandorją orderu Polonia
Restituta, Jubilata wprowadzono aa sce-
nę, śdzie zebrała się juź brać aktorska,
delegaci władz, stowarzyszeń.

Pierwszy podchodzi do Rostwotowskie
go serdeczny jego przyjaciel i druh Sol-
sk', nierozcharektyryzowany i podaąc
mu wieniec z wplecionym swym portre-
tem w roli Judasza, łączy się z uim w

reatru stołeczne

W ostatnim akcie bohater. sztuki
tak resumuje swoje losy: „Żona mi
uciekła z Turkiem, ożeniłem się po*
raz drugiz „Kokosem” [tancerką ka”
baretową), mój syn kocha 6ię w swej
macosze, mój zięć jestadiąta: a moja
córka romansuje z Liebekrantzem'.
Zdawałoby się, że to niezła kolekcja
nieszczęść rodzinnych, jak na sza-
nownego burżuja francuskiego. A prze
cież ten sam człowiek w chwilę potem
śmieje się z tego wszystkiego i jeszcze
syna, o którego ledwie zaczępiła jed-
nem skrzydłem ta burza katastrof, od-
mawia samobójstwa, „Życie. jest

iękne, tyle razy ci to juź mówiłemi”
idzie przestaną u nas bywać? Wiel-

kie rzeczy! Wyrzucą mnie ż rady nad-
zorczej? No to cóż takiego? Kto ma
prawdziwą radość życia, tego życie
złamać nie może, Jeśli brać wszystko
ną wesoło, korzystać z wszelkich mo-
żliwości rozgrywek, jeść dobrze, spać
jeszcze lepiej, i od picia też się nie
wymawiać, to czemże tu się przejmo*
wać? Leszczyński w roli czarującego
Lulu tak przekonywająco ukazuje nam
na praktycznych przykładach ten .mo-
że niezbyt wysokii wzniosły ideał ży-
ciowy, że jesteśmy zupełnie skłonni mu ulec. A w każdym razie bawimy
się dobrze:

 

Jubileusz

prof. Marji Badowskiej-Riidigerowej
W dniu 24 b. m. w sali Konserwątor= występy w koncertach symionicznych

fum Warszawskiego odbędzie się kon. | pod dyrekcjąnawybitniejszych ówcze.
cert - recital znakomitej pianistki i pro-
fezorki gry fortepianowe Mari z Wą-
sowskich Badowskiej - Rūdigerowej, orga
nizowany przez grono wybiłnych przed-
stawicieli ster kulturalnych stolicy dla
uczczenia 50-letniej chlubnej dźiałalnoś
ci artystycznej i pedagogicznej Jubilat
ki.

Prof. M. Badowsłta - Riidiger ukończy
ła w r. 1885 Konserwatorum Warszaw.
skie w klasie Pawła Schlózera, pvczem

uzupełniła studia fortep anowe w słynnej
klasie wirtuozowskiej Antoniego Rubin-
steina w Petersburgu. Kilkunastoletai
okres podróży artystycznych wsławił sze
roko imię Artystyki; Jej wielokrotne kon
certy własne na wiellcich estradach War:
szawy, Wiednia, Berlina, Paryża, Landy.
mu, Moskwy i Peterbusga, [ak również

snych dyrygentów, wywołały w prasie
europejskie! | wśród publiczności głosy
najwyż: uznania, potęgując tem 6a-
mem rozgłos sztuki polskiej zagranicą.
Prowadzona dotychczas, od latpiwny
stu, działalność pedagogiczna p. Bidow-
skia“ - Rfdigerowej postawiła Ją w rżę-
dzie sił naipoważniejszych, a ożywiona
praca społeczna, wyrażająca się współ.
udziałem w organizacjach muzycznych i
źrzeszeniach  prołesorskich — zyskała
Jej ogólne uznanie i opinię wytrawne
organizatorki Bogaty i urozmaicony pro
gram koncertu jubileuszowego wykona
p. Badowska - Riidiger sama; niewątp'i-
wie tłumnie zebrania publiczność, znaj-
dzie okazię, by wielkiemu talentowi Jubi latki | Jej wybitnym zaśługom złożyć na

i leżny hołd,

 
 

 

serdecznym uścisku. Moment naprawdę
podniosły w prostocie i serdeczności Po-
tem przemawia imieniem p. ministra ó-
światy p. Zawistowsiki, pismo od pieży.
denta miasta odczytuje p. Gałuszka, wrę
czając jubilatowi pamiątkę (miedzioryty
starego Krakowa) — imieniem P. A. L.
przemawia Jerzy Szaniawski, imieniem
Komisji teatralne prof. Kumaniecki, i-
mieniem Zw. Literatów p. Kudliński,
wkońcu bardzo serdecznie imieniem tea-
tru dyr. Frycz a od aktorów reżyser p
Karbowski. Dr. Pochmarski odczytał na-
deszłe depesze, w tem pierwsza od arcy
biskupa ks. Teodorowicza — i wiele, wie
le innych.
Wogółpoeły urósł stos wieńców i kwia-
tów — publiczność nagradza każde pełne
uznania dla twórczości i pracy Rostwo-
rowskiego przemówienie oklaskami, na-
strój rośnie z chwili na chwilę.

Zabiera wreszcie głos wzruszony poe-
ta. Przemawia krótko — ale dobitnie.
Dziękwie przedewszystkiem reprezentan-
tom władz i organizacyj za odznaczenie i
słowa uznania, dzięku'e za zaszczycenie
jubileuszu obecnemu w teatrze ks. Me-
tropolicie Sapieże a przedewszys*kiem
publiczności krakowskiej, która dała mu
tyle dowodów życzliwości a głównie zro-
zumienia jego idei, wcielanych w utwo-
rach scenicznych.

—Przyjmuję te dowodyzczystemsu.
mieniem — mówił Rostworowski -— Sta
ratem się przez ćwierć wieku pełnić cięż
ką słażbę łącznika miedzy Świetną prze
szłością wielkiego teatru romantycznego
i Wyspiańskim — a przyszłością, która
wiem, że odrodzi się w godnym swego
poprzednika —- twórcy. :

Ostatnie swe słowa zwrócił Rostwo-
rowslki do artystów, ietórzy w ciężk'ch-
watisnicach realizują wizje natchnień po-
etów dramaturgów — wznosząc idealny

toast naich cześć, w ręce „kochanego
Ludwika“ dyrektora Solskiego, nestora
artystów scen polskich.

Przeżyliśmy wieczór górny, wieczór
wielkiej poezi i wysokiej gry artystów,
uroczystość szczerą i pełną serdecznych
adruchów na cześć wielkiego drametur-
ga.

(Acm)

Bo w śruncie rzeczy cóż było przy-
czyną tych wszystkich przykrych n.e-
spodzianek, spadających jak lawina na
głowy wszystkich członków rodziny?
Czyż dotychczasowe szczęśliwe poży-
cie miałoby się zmienić dłatego tylko
że jakiś komiwojażer popisywał się
sztuczkami? Satyra na życie okazała
się najostrzejsza. Każdy z nas ma coś
na sumieniu — powiada autor — wy-
starczy lada błahostka aby wszystko
to wyszło na jaw. Ale dlatego też nie-
ma powodu zmieniać swego stosunku
do życia spowodu błahostki, Niebądź-
my zbyt łatwowierni i zbyt idealist
cznie usposobieni w stosunku do
swych bliźnich, szczególnie najbliż-
szych, bo możemy się zawieść srodże.
Patrzmy trzeźwo na to , ile sami je-
steśmy warci i do innych przykładajmy
tę s.mą miarę — a wtedy biorąc ży-
cie takie, jakiem jest i radując się
niem, pea naprawdę szczęśliwi.
A jeśli się kiedyś czego nieprzyjemne-
go dowiemy, to czyż w gruncie rzeczy
cokolwiek to konkretnie zmieni? By-
liśmy szczęśliwi przedtem, choć rzeczy
objektywnie  wyślądały | taksamo,
mimo żeśmy o tem nie wiedzieli. Nie-
ma więc powody wyrzekać się owego
szczęścia nadal, Oto jest w grubszym
zarysie morał komedji Acharda,

Autor należy do plejady twórców
nowego teatru francuskiego, jak Jean
Jacques Bernard, Jules Romains, Paul
Gėraldy, Charles Vildrac, Alfred Sa-
voir i kunsżtem swym EA
jaki jeszcze raz wykazał w „Koko”
zasługuje w zupełności na to miano.

Przyjąwszy na wiarę nieco móże
nieprawdopodobne założenie sztuki,
eż przyjmujemy już z łatwością
przedewszystkiem dlatego, że jest
prawdziwa, a pozatem trafia nam do
przekonanią ta wierna radość życia.
Komedja ma prawdziwy humor, a po-
zatem pełna jest komizmu wynikają-
cego z istotnie niezwykłej sytuacji i
zawartego w lekkim i nie mającym
ani cienia sztuczności djalogu. Odrazu
od niespodziewanego, mimo doskona-
łego przygotowania technicznego, za-
kończenia aktu pierwszego autor
wprowadza doskonałe tempo, które
utrzymuje do końca. Wszystkie posta-
cie, poza plastycznie wykończoną ty-
tułową rolą naszkięowane są lekko,

dość wyraziście by stworzyć piawdzi”
we życie i prawdziwe sytuacje koło

 

 

 

KONCERTY W STOLICY

Peranek Bee.hovenowski.—Wieczory muzyczne
w Konserwatorium :

W niedzielę odbyt sią w Filharmonji
ósmy Poranek mużyczny z cyklu, po-
święconego Beethovenowi. Dyrygo-
wał p. Robert Manzer. kapelmistrz,
znany dobrze zwłaszcza bywalcom
Karlsbadu, gdzie od szeregu lat pro*
wadzi orkiestrę, jest lubiany i popu-
larny.

P. Manzer, to typ wybitnego, o zna-
cznej kulturze i wielkiej rutynie, dyry*
genta, typ znany i rozpowszechniony
w Europie środkowej. Nie siląc się na
oryginalność, nie polując na efekt zew

| nętrzny, dba p. Manzer przedewszyst-
kiem, nawet całkowicie niemal, o od-
tworzenie dzieła zgodnie z partyturą,
o utrzymanie wykonanią w stylu w
tempach tradycyjnych. To mu się na*
ogół dobrze udaje,

Solistką Poranku była młoda piani-
stka, p. Jadwiga S$ukiennicka, która
niedawno skończyła nasze Konserwa*
torjum (prof. J. Turczyński), Niedziel-
ny jej występ był, ściśle mówiąc, de*
biutem =. ans z Debiut
ów jaknajbardziej pomyślnie.
Pi Sakłodnich posiada technikę do*
brze rozwiniętą i na mocnych opartą
podstawach, Brak naprężenia w prze”
gubach ręki daje młodej pianistce moż
ność nietylko śwobodneso pokonywa*
nia wszystkich trudności technicznych,
lecz i — a to ważniejsze bodaj! — wy
dobywania pełnego, okrągłeśo brzmie
niar co bynajmniej nie jest dziś walo*
rem u pianistów rozpowszechnionym.
Muzykalna, mająca wrodzone poczu“
cie rytmu, niewątpliwie obdarzona
dobrym smakiem, p. Sukiennicka wy*
konała koncert C-dur Beethovena sty
lowo, czysto, a nawet więcej: arty*
stycznie, wznosząc się w niektórych
momentach do interpretacji o szcze *
rem isilnem skup'eniu duchowem.
Młodą debiutantkę przyjęto bardzo
życzliwie. Odpowiedzią na gorące 0-
klaski było dorzucenie nad program
wEcossaise' Beethovena, podanej w
form'e wykwintnej,
W ubiegłym tygodniu dwukrotnie

dano siłami uczniowskiemi koncerty
wsali Konserwatorium. Jeden wie-
czór poświęcono muzyce kameralnej

MOKATE

Pochwała radości życia
„Koko” Acharda w teatrze „Małym"

owego reprezentującego myśl całości
Lulu. :
W przeciwieństwie do doskonale

granej lecz dość słabej „Tessy”, jest
to doskonała komedja lecz dość słabo

osądu Leszczyńskiego, który czuł się
tu wyraźnie w swoim żywiole, miał
mnóstwo bezpośredniości i swego nie-
zawodnego wdzięku i nadawał tempo
całemu przedstawieniu. Dobry był
Grolicki choć ucharakteryzował się
jak do łarsy, Gorczyńska wypadła bla-
do i grała bez zbytniego przekonania.
Milecki zrobił rozkapryszonego cu-
dusia i nie pozwolił nam zrozumieć

o Kajzerówna tak za nim sza-
leje. Miłość jest ślepa, ale ostatecz-
nie... Brodniewicz żgrywał się na pro-
winėjonalnego Don Juana. Balcer-
kiewiczówna miała oryginalną puder-
niczkę.

I znowu w przeciwieństwie do „Tes-
sy” rzęcz jest wyreżyserowana dosko-
nale, przez Warnęckiego (może z pew
nemi zastrzeżeniami co doZ.
jęcia w pierwszym akcie) ma bezpo-
średniość, humor, werwę, zaintereso-
empie oc ani na chwilę.
ekoracje Śliwińskiego poprawne,НОГа ANDRZEJ MIKUŁOWSKI.
 

 

drugi zaś fortepianowej; w tym dru*
gim wypadku wykonano wyłącznie u*
twory Fr. Liszta, jakoże w roku bie*
żącym mija 50 lat od chwili zgonu
wielkiego muzyka (1811 — 1886).

Na pierwszym wieczorze wystąpiły
licznie reprezentowane zespoły ucz*
niowsk'e kameralne, kierowane ręką
prof. M. Szaleskiego. Były ta zespoły
smyczkowe, a także smyczkowo * for"
tepianowe, z udziałem harfy i ze śpie*
wem (p. J. Szczygłówna — ładny
głos). Program nieco kalejdoskopówy,
ale wykonanie bardzo dobre.

Wieczór Lisztowski (mimo charak*
teru rocznicowego nie było prelekcji:
ani słowa wstępnego) składał się
łącznie z utworów fortepianowyc!
wśród któr: h znalazły się tak kapi*
talne dzieła, jak Sonata H-moll, Mefi-
sto, Polonez E-dur i inne. Wykonanie
programu spoczywało w dłoniach wy*
łącznie uczniów prof. J. Turczyńskie*
go, Biorąc ogólnie — było ono nadzwy
czaj udane. Oczywiście zarysowaly
się w poszczególnych momentach róż
nice talentu i temperamentów osób
śrających, więc i wrażenie nie mogło
być jednolite. Inny charakter i ton mia
ła interpretacja Sonatv przez wybit“
nie zdolnego ucznia, W. Małcużyń*
skiego. inny zaś takie Consolat'on, czy
Walderauschen, a nawet Mefitso, gra-
ńe przez — coprawda również bardzo
zdolnych, ale mniej duchowo _ dojrza -
łych, bp.: Stillermanńwnę, Dobrzy:ś*
ską i Weinberga.

W.S.

Nowe książki
KSIĄŻKI PODRÓŻNICZE

 

Michał Tarnowski: Ce'lon wyspa tral
ska. Książnica - Atlas. Lwów - Warsza”
wa. Str. 159 zł. 3.60.

Książka Tarnowskiego p. t. „Ce'om,
wyspa rajska”, stanowi drugą część

dziennika z podróży. Pierwsza część
wyszła p. t. „Zamarłe stolice Ceilont".
Kto interesuje się egzotycznemi krajami

a z 'akichkolwiek powodów nie jest w

możńości dotrzeć do nich, ten chwyta &

zapałem książki, które przenoszą czytel-
nika w atmovlerę opisanego krau. O ile

„Zamarłe stelice Cejlonu" tegoż autora
zawierają pi «wie wyłącznie opisy prze-
gzłości i zabytków tej wyspy, o tyle „Cej-
lon, wyspa rajska” zamue się prawie

| wyłącznie współczesnością. Autor dzien-

на < | rody, twa tropikaln
grana. Trzeba zgóry wyłączyć z tego | KC

!

 

nika stara się wywołać w czytelniku mó-
raże piękną i przepychu tamtejszej przy-

roślinności,
piękna niebotycznych gór i wprowadzić
w tak swoistą atmosłerę tego kraju.
Styl prosty, barwny i lekki, łatwy do
czytania. Spora ilość wiadomości o opi-
sywanym kra'u robi z te książki miłą i
pożyteczną lekturę,

Jacques Valdour: W krainach obu Ni
lów. Książnica-Atlas Lwów — Warsza-
wa. 1935. Str. 157. Zł. 4.

Nakładem Książnicy - Atlas ukazała
się książka pisarza francuskiego Jacques
Valdour, który przepłynął sporą część
środkowego Nilu, ruszył potem z małą
karawaną wielbłądzią z Omdurmaau do
El Obeid w Kordofanie, dotarł du Nilu
Białego, stamtąd popłynął na południe,
do tajemniczej krainy Szyliuków, by
wracając tym samym szlakiem wodnym
dostać się z karawaną na anicze
Abisynji i zawitać z powrotemdo Char-'
tumu i Omdurmanu. Wszyscy, którzy
pragną zrozumieć rozgrywający się dra
mat afrykański, wezmą tę książkę z po-

żytkiem i przy emnością do ręki. ;
 

Gdy chcecie schudnąč
pamiętajcieo ziołach magistra Wolskie-
go na przemianę materi ze znak, ochr.
„Degrosa”, które stosuje się przeciwko %
tyłości. Zawierają one jod organiczny w
roślinie morskiej Yahanga, który pobudża

 

organizm do spalania nadmiernego tłusg«
CZU.

Wytwórnia: Magister Wolski, Warsza.
wa, Złota 14.

 

Z żałobnej karty
8. p. Stamisław Zakrzewski. — Zmarły

w niedziółę We Lwowie — o czem dono-
silišmy — 6. p, Stanisław Zakrzewski
protesor historji polskiej Uniw. Jan. Ka.
żimierza we Lwowie, był jednym + na
wybitniejszych badaczy epoki piastow
skie i autorem wielu historycznych dzieł
naukowych Był członkiem czynnym wie
lu towarzystw naukowych krajowych ;
zagrańicznych oraz organizatorem pre

zesem Ogólno - Polskiego T-wa Histo
rycznego. Brał żywy udział w žyciu pu
blicznem, w latach 1928 — 1935 piasto-

wał mandat senatorski, W r. 1930 otrzy-

mał nagrodę naukową m. Lwowa. Upra-

wiał działalność publicystyczną orer ua
„terenie rady miejskie we Lwowie. Z waż
niejszych prac zmarłeg” historyka wymie
nić należy: „Studja nad bullą z 1135“
(1902), „Źródła podąń tyniecko- wiślic-
kich“ (1912), , Opis grodów i teryterjów
egpln strony Duna u” (1917), Dzieje po-
lityczne Polski do schwyłku XII w.”,
„Mieszko | 'ako budowniczy państwa pol
skiego” (1921), „Historiograłja polska we
bec wslerzeszenia państwa” (1923), „Be-
lesław Chrobry Wielki” (1925).

Pogrzeb ś. p proł. St. Zakržewskiego
odbędzie się we wtorek dm 17 + m. 9
godz. 11.
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Jakiemi środkami zwalcza się

Obóz Narodowy w Łodzi?
Oświadczenie Ed. Piotrowskiego

Stronnictwo Narodowe w Łodzi fest od
Kilku lat gwałtownie zwalczane i to
wszystkimi środkami i metodami. Wystąr
czy przypomnieć tylko sprawę ks Rogo
sińskiego i opiekę, jaką się cieszyła 'ego
zozbijacka robuta ze strony prasy żydow
skie i czynników, które zajmują się bez-
pieczeństwem publicznem. Później ujaw-
niły się podkopy, dokonywane przez
rożmaitych konfidentów typu Krzymu-
skiego. Wreszcie nadszedł okres popie-
rania Z. M. N.

Najbardzie' jednak charakterystyczne
były ostatnie metody, kiedy to wyn 'ęto
do rozbijania Stronncitwa Narodowego b
radnego Skierniewskiego, oraz E. Piotrow
skiego (b. więźnia Berezy) i przy ich po-
mocy utworzono „Niezależny Klub Na.
rodowy im. gen. J. Hallera. Zaczęto też
wydawać pismo p. t. „Łódzki Glos Nas
codowy”, który redagował niejaki Stani
sław Pietrzycki (Pietrek). W piśmie tem
ezkalowano cały Obóz Narodowy i jego
działaczy, zwłaszcza łódzkich. Głównie
starano się poderwać dobre imię mec
Kaz. Kowalskiego.

Pieniądze na to szły z wiadomych źró
deł, skąd zresztą kierowano całą akcją
przeciwko Stronnictwu Narodowemu.
Otóż ta cała robota obrzydła Edwardo

wi Piotrowskiemu, który przyszedł do re-
dakóji „Orędownika'”* w Łodzi i złożył na
stępu ace oświadczenie:

„Niniejszem odwołuję zarzuty, skiero
wane przeciwko Stronnictwu Narodowe-

  

 

ŚRYPA PRZEZI BIENIE
3ÓLE GŁOWYZĘB Wie
„OAJĄE OBYGINALNYCH PROSZKÓWtwraseг„KOGUTKIEM

KMMTELMZJIBTEDLS:LEL
ył SĄ ADOWNIC

Ievgacuwe PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN"zKOBYTKIGN

SĄ TYLKO.JEDNE    РСО    Pasa: „MGRENO-NEAVOSIN" śą reż | w TABLE!

ORAS SS

Z KRAKOWA
Teatr. im. Słowackiego: wtorek —

„Judasz z Kariothu'; środa — „Maiura”.

| Kina polskie: *
APOLLO: „Złotowłosy brzdąc”.

PROMIEN: „Amlitrion“.
SZTUKA: „Peter Ibbetson“.

STELLA: „Precz z teściową”.

ŚWIT: „Pan Twardowski”.

UCIECHA: „Za chwilę szczęścia”,

Z teatru miejskiego. — W dzisie szem

przedstawieniu „Judasza z Kariothu“ Ro

stworowskiego, wystąpi po raz drugi w

swej niezrównane kreacji roli tytułowej

Ludw'k Solski.

Nadużycia w konsumie miejskim przed

sądem. — W dniach 4, 5, 6, 7 maja b. r.

przed krakowskim sądem okręgowym to-

czyć się będzie rozprawa o nadużycia w

kónsumie miejskim. Na ławie oskarżo-

nych zasiądzie b. kierownik tego konsu-

mu Zdzisław Swolkień. Swolkień odpo-

wiadał już raż przed sądem okręgowym

w sprawie związane z gospodarką we

wspomnianym tonsumie i został wów-
czaś uwolniony.

Z procesu „pomarańczowego” kupców

żydowskich. — Spoczątkiem ubiegłego

tygódnia rozpoczął się przed krakowskim

sądem okręgowym proces żydowskich

kupców w sensacyjne sprawie nadużyć

celnych. Szczegóły aktu oskarżema już

podawaliśmy naszym czytelnikom. Pa

odczytanym w pierwszym dniu akcie o-

skarżenia nastąpiły badania pierwszego

oskarżonego, O rozmiarach nadużyć

można sądzić już choćby z badaniu tego

oskarżonego. Trwa'ą one bowiem 'uż pięć

dni. Zezna'e mianowicie główny oskarż?-

ny L. Goldstaub. W kotach polskich zwra

ca'ą w związku z toczącym się procesem

uwadę, że w swoim czasie w sklepach tka

tolickich pomarańcze były znacznie droż

sze niż w żydowskich — na co utyskiwa

no nawet w prasie codziennej. Wiele też

osób nalbywało wówczas te owoce u Ży-

dów. Obecnie w świetle tocząceś> się

procesu można stwierdzić, że osoby, któ

re kupowały wówczas pomarańcze w skle

pach żydowskich, pomagały równocześ.

mie acz nieświadomie Żydom w popełnia

ału nadużyć celnych. Sklepy katolickie z

owocami. które pomarańcze sprowadzały

uczciwą drogą. narażone były wtedy bar

d-» często na wie'kie straty.

Doroczne Wale Zśroma”zenie Chrześ

cllaśe"-"e<n Frontu Gospo”arczeto w Kra

kcwie odh>dzie się we wtorek dnia 24

m+rca 1936 (t. . za tydz'eń] o $-d7inie

10 w sali własne! przy ul Gołębie 6 II p

W/ drugim terminie zśromadzenie to ad-

będzie się o godz. 19.30 tegoż samegu

dnia bez względu na ilość obcenych

członków.

 

 

' mu oraz jego przywódcom, a w sżczegól-
ności przeciwko raecenasowi Kowalskie
mu Kazimietzowi, umieszczone w wyd2
wanem przezemnie czasopiśmie „Łódzki
Głos Narodowy*.
Oświadczam z całą stanowćzością, iż

wszystkie te zarzuty, które skierowałem
pod adresem przywódców Obozu Naro-
dowego w Łodzi, są wyssane z puica i
nadmieniam z całą stanowczością iż cza
sopismo „Łódzki Głos Narodowy” wyda.
wane było tylko dlatego, aby wprowa-
dzić dywersję w szeregi Obozu Narodo
wego. Nadmieniam, iż z wychodzącym o-
becnie „Głosem Narodowym* nie mam
nic wspólnego, jak również nic mnie już
nie łączy ze Stanisławem Pietrzyckim
(Pietrek), właściwym wydawcą nie wy-
chodzącego już „Łódzkiego Głosu Naro-
dowego”, jak również teraz świeżo wy
dawaneto „Głosu Narodowego”. Poza
tem nadmieniam, że nic mnie nie łączy z
t. zw. „Niezależnym Klubem Narodowym
im. gen. Hallera", orńanizacją rzekomo na
rodową, która podobnie, jak inne, zosta-
ła nowołana w celu rozbicia Obozn Na-
rodowego. W organizacji tej ofiarowano
mi stanowisko „kierownika młodych".
Stanowisko to piastowałem b. krótko, w
reznitacie jednak orśanizację tę opuści-
łemjuż raz nazawsze i niemam з nią
nic wspólnego.

Ludzie, kierujący tą organizucją, to ty-
powi karjerowicze, którzy za pieniądze,
pobierane od referenta spraw organiza
cvinych rozwiązanego BB., byli gotowi
każdej chwili do prowadzenia najciemniej

szej, rozbijackiej akcji.
Oświadczam, iż przed dniem 15 sierp-

nia r. ub. uzyskałem od niejakiego Pie.
trzyckiego (Pietrek) obietnicę otrzyma-
mia 100 złotych za zdobycie lub ewent.
zniszczenie sztandaru Stronnictwa Naro
dowego Łódź — Radogoszcz w czasie po
chodu do kościoła. Propozycję tę jednak
odrzuciłem. W miejsce teśo polecono mi
dokonanie rozbicia pochodu Stronnictwa
Narodowego, idącego do kościoła, by w
ten sposób uzyskać „mrehabilitację* wobec
władz BB. Na ten cel otrzymałem z B.B.
W. R. od (opuszczamy nażwisko) — 50

złotych i od p. Skiernicwskiego, wydalo-
neto ze Stronnictwa Narodowego, a kie-

rująceśo „sanacyjnym* niezależnym Klu-

bem Narodowym im. gen. Hallera 15 zł
Po opuszczeniu aresztu, gdzie osadzo-

no mnie ostatnio wraz z członkami Str.
Narod, w związku z wybuchami bomb w

Łodzi, oświadczyłem Pietrzyckiemu (Pie
trek), że zrywam wszelkie stosunki z ludź

mi z „sanacji”. Mimo to Pietrzycki za-

proponował mi płacę „honorową” 80 zło-

tych miesięcznie, co równieżbezwzględ-
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Z CAEEGO KRASU
DĄBROWA GÓRNICZA

Wiec bezrobotnych, — W Dąbrowie
Górniczej odbył się wiec bezrobotnych

górników z szeregu zamkniętych kopalń,

w obećności oksło półtora tysiąca osób.

Wiec m. in. domagał się natychmiasto

wego uruchomienia kopalń „Redun” i

„Moctimer”, Wybrano komitet z 8 osób,

 

Sprostowanie urzędowe
Na podstawie art. 21 dekretu o tym-

czasowych przepisach prasowych (Dz.

Pr. Nr. 14, poz. 186 z dnia 8.II 1919 r.)

w związku z artykułem: „Łomża wyzwa-

la się z żydowskich macek* zamieszczo-

nym w „Dzienniku Norodowym Warsza-

wskim' nr, 71 z dnia 12.3.1936 t. — pro-

szę o zamieszczenie niżej cytowaneżo

sprostowania,

Nieprawdą jest, że „młoda Żydówka

wybiła wystawową szybę o wartości 500

zł. w katolickiej księgarni „Uniias” po-

dobno dlatego, że na wystawie księgarni

było wywieszonę hąsło „Swój do swego

po swoje” — natomiast prawdą jest, że

Stolarczyk Szejna, umysłowo chora nie-
jednokrotnie ulegając atakom choroby

tłukła szyby w różnych punktach miasta,
w tem często u swych współwyżnawców.

Podrażniona przez ulicznych wyrostków

pod impulsem nerwów rzuciła kamieniem

w szybę wystawową wyżej wymienionej

firmy przypadkowo. W następstwię te-

$o jako wyn'k kroków podjętych przez

Wydział Opiek: Społecznej Zarządu M.ej

skiego w Łomży — została przekaza 1a

do Zakładu dla umysłowo chorych w

Choroszczy ze względu na niebezpiec:-
ny dla otoczenia swój :tan psychiczny.
Za starostę powiatowego:

R. Mossoczy wicestarosta.

 

 

 

Łódź, w marcu.

nie odrzuciłem. Wtedy Pietrzycki „owie
dział dosłownie: „Uważaj, ty masz matke
i ojca i mogę zrobić, że cię jeszcze raz
wsadzą do Berezy*.

Uprzejmie proszę Sz. Pana Redaktora
© umieszczenie powyższego w „Otędow-
niku”, jak również, że wycofuję się z
wszelkiego życia politycznego na zawsze.
 

W zw:ązku
z otwarciem kolejki

na Kas-rowy
Z Tow. Ochrony Przyrody w Kra-

kowie otrzymujemy poniższy komu-
nikat:

Pan minister komunikacji płk. dypl.
Ulrych przyjął w obecności wicemin.
Bobkowskiego na  półtoragodzinnej
audjencji delegację prezyd,um: Ligi O*
chrony Przyrody, Polskiego Towarzy"
stwa Tatrzańskiego z Sekcją Ochrony
Gór tegoż Towarzystwa: oraz Polskie
go Towarzystwa Krajoznawczego, Pre
zes P. T. T. prof. Goetel poiniormo*
wał szczegółowo pana ministra o pro”
jektach Parku Narodowego w Tatrach
i o poczynionych przez P. T. T. kro-
kach prawnych, zmierzających do 0-
PER wywłaszczonych na rzecz
owarzystwa, budującego kolejkę, te-

reńów, Preżes L. O. P. prof. Hrynie -
wiecki przedstawił piętnastoletnią pra
cę Państwowej Rady Ochrony Przyro
dy i sprawę jej dymisj, wywołanej
przez budowę kolejki, Wiceprezes P.
T. K. prof. Patkowski był rzecznikiem
opinji Towarzystwa Turystyczno * Kra
joznawczego 0 polityce turystycznej
Ministerstwa Komunikacji, (Zniżki tu-
rystyczne, Liga Popierania Turystyki).
Przewodniczący Sekcji Ochrony Gór
Oddz. Warsz. P. T. T, ppułk. Korniło-
wicz zobrazował początki Sekcji O-
chrony Tatr, powstałej przed 25 laty i
jej odrodzenie w formie Sekcji Ochro'
ny Gór przy Oddziałach P. T. T.
Pan wiceminister Bobkowski umo*

tywował udzielenie koncesji na budo-
wę kolejki względami gospodarczemi:
zapewnił przytem, że na szczy-
cie Kasprowego Wierchu, r
budynkiem  stacyjnym, -przew:dzia-

na jest jedynie budowa stacji meteoro
log:cznej, oraz ścieżek ze stacji na
przełęcz i ze stacji na szczyt.
Pan minister Ulrych ośw.adczył, że

budowa kolejki: którą zastał, obejmu-

jąc ewój urząd, będzie doprowadzona
do końca. Na przyszłość zapewnił ży-
cziwe poparcie realzacji Parku Naro'
dowego w Tatrach.

który ma interwen'ować u władz w celu
otwarcia tych kopalń,

GRUDZIĄDZ

Sprawa etatu I[ wiceprezydenta miasta
i zwózki węgla. — Na ostatniem posie-
dzeniu rady miejskiej Klub Narodowy
postawił wniosek o skreślenie etatu Il
wiceprezydenta ze względów oszczędnoś
ciowych, przyczem w uzasadnieniu pod-
kreślono, że nie rozchodzi się 6 osobę II
wiceprezydent, który jest przedstawicie-
lem obecn. większ. sanacyjnej. Wniosek
ten nie został poddany pod głosowanie
na powyższem posiedzeniu a nowego po
siedzenia rady miejskiej dotąd nie zwo
łano. Również nie wyjaśniono dotąd spra
wy oddania dostaw ij zwózki węgla beż
przetargów, a jak radny sanacyny przy-
znał na powyższem posiedzeniu miasto w
przyszłym roku budżetowym ma samej
zwróce węgla zaoszczędzi olkoto 20.000 t
Mimo uchwały zarządu miejskiego Ży»

dzi prowadzą nadal ubój rytualny. —
Zarząd mie'ski już w lutym r. b. uchwa-
li. zniesienie uboju rytualnego w naszem
mieście. Mimo powyższej uchwały Żydm
nadal prowadzą ubój rytualny. Przytem
warto podkreślić, że wedle postanowień
par. 8 rozp. wojewody pomorskieg> z 31
marca 1922 ogłoszongeo w Dzienniku U-
rzędowym Wo'ewództwa Pomorskeg>
Nr 8 z 15.4.1922 r., dckonywanie uboj
rytualnego może tylko nastąpić та od
dzielnem zezwoleniem wo'ewody pomor-
skiego, którego ś$mina żydowska w na-
szem mieście nie posiada. Zresztą zezwo-
lenie to wedle brzmienia wyżej powoła
nych przepisów jest odwołalne
Czy w naszem mieście niema malarzy

Polaków? — Przy ostatnio wykonywa
nych pracach malarskich w urzędzie tele-

graficznym był za'ęty również p. F Tot-
schlowski ul. Sienkiewicza 22, który pol

| L. O. P. P. we Lwowie wzięli udział w

| szkolić we własnym zakresie na szybo-

Usuniecie posła 

  

 

Jeszcze 0 zajściach w Przytyku
Informacje żydowskiego pisma

Żydowski „Nasz Przegląd” pisze:
„W ciągu dnia piątkowego do późne.

$0 wieczoru, przeprowadzano rewizje u
znacznej liczby mieszkańców żydowskich
w Przytyku, przeważnie u starszych cha-
sydów w poszukiwaniu broni palnej Szu-
kano w siennikach, podłogach i t. 4

Trzydzieści kilka rodzin żydowskich
>puscilo Przy'k, przenosząc się do Ra.
domia, gdzie nie ma'ą zresztą żadnych
możliwości egzystencji Natomiast oko-
I *zni Żydzi wiejscy opuszczają swe Się-

dziby i przenoszą się do miasteczka. Rol
nit żydowski Henoch Rozenbąum. któ.
r gospodarstwo położone jest na wsi

w mdległości 6 kilometrów od Przytyka
opuścił swą siedzibę i przeniósł się do |

miasteczika po tem, gdy wybito mu szy-

by i zdemolowano mieszfkanie.
Radomski organ sócalistyczny „Życie

Robotnicze” dwukrotnie został skonłi-
skowany za podanie szczegółów o wypad

kach w Przytyku i za przypomnienie o-

strzeżeń, które się ukazały w poprzed-
nich numerach tego pisma.

z

Śledztwo w sprawie tragicznych zajść
w Przytyku jest w toku.
Odbywa się obecnie przesłuchanie  św'adków, oraz oględziny miejsc, gdzie

-oxcgrały się okropne sceny.

Wedle pewnych informacyj, do władz,
wtóre prowadzą badania śledcze, zgłosi:
ło się kilku chrzešcijan,

5 1

Jak się dowiaduw'emy, w szpitalu w Rae
domiu przebywa'ą nadal na leczeniu ran.
ni mieszkańcy Przytyka. są to: 16-letni
Gabrjel Minkowski, 8-letni brat jego —
synowie zabitych: b. p. Josefa i Cha. Miń
kowskich, ofiar tragicznych wypadków,
55-letni Ber Tauber Gedalia Kemfel, 48-
letnia Faga Szachowa, 68-letni Lejb Ta-
uber, 75 letnia Rywka Lenger, Szloma
Tefer, Jochwed Palant, Abraham Berko-
wicz | Aleksander Lachman.
W liczbie 5-ciu aresztowanych o czem

wyżej wspomnieliśmy, znajduje się 62-let-
mi Żyd i syn 'ego, liczący lat 19 Przed
ich domem padł trupem 'akiś mężczyzna.
Do Warszawy przybyła delegacja mie:

szłcańców Przytyka, którzy odbyli kone
ferencję z parlamentarzystami żydowski:
mi,
Na komferencii te! delegaci przedstawi

li wszystkie szczegóły zajść, wyjaśniaqa
przedewszystkiem, iż aresztowani Żydzi,
w liczbię 5-ciu, są zupełnie niewinni”,

Rozwój szybownictwa w Przemyślu
W poniedziałek, 9 b. m. odbyło się w

Przemyślu Walne Zebranie Koła Szy-
bowcowego L. O. P. P.

Zebianiu przewodniczył prezes Koła

generał brygady Boruta Spiechowicz

Jako delegaci Okręgu Woewód:kiego

zgromadzeniu dyrektor A. Tiger i T

Jakimowicz.

Koło Szybowcowe L. O. P. P. w Prze-

myślu grupue 152 członków, z których

18 posiada dyp!om pilota szybowcoweś »

Koło posiada kwalifikowanego instruk

tora szybowinictwa, wyszkolonego włas-

nym sumptem, ponadło dysponuje trze-

ma szybowcamii sprzętem  szybov'co-

wym W roku ubiegłym Koło rozpoczęło  

wiskach w Pikulicach i Dereżycach. O+
gółem wykonano 651 lotów w 2 godz, i
18 minutach. Dyplomy pilotów szybow-
cowyčch uzysłkało 7 kandydatów, zaś na
teoretyczny kurs pilotażu szybowcywego
uczęszczało 133 kandydatów.
Na wyróżnienie również zasługuje

akca propagandowa Koła, a w szczegól-
ności liczne wykłady i odczyty publicz=
ne o szybownictwie, pokazy szybowco=
we, z których największy odbył się pod-
czas uroczystego poświęcenia szybos
wiska w Pikulicach.
W na'bliższym czasie w Przemyślu

tozpocznie się teoretyczny kurs pilotażu
szybowcowego, którego absolwenc: bę-
dą przyięci na kurs nauki latania na

bowcach.

i senatora
z ukra'ńsk.ej partji katolickiej

W „Nowej Zorii” ukazało się ośwad-

czenie ks, biskupa Chomyszyna, w którem |

ten podae do publicznej wiadomości, iż

na ręce iks. Łobodycza, senatora wysłał

nast, pismo: „Dla uniknięcica wszelkich

nieporozumień i przyłcrości jakie do tej

pory wydarzały się i jakie jeszcze mogą

czas ostatniej manifestacji w dniu 3 b. m.

na cmentarzu poległych dowodził człon

kami Jungdeutsche Partei z želaznemi

krzyżami I — II klasy na piersiach Czy

doprawdy nie możnaby powierzać prac w

urzędach państwowych malarzom Pola-

kom, wśród których jest sporo bezrobot-

nych.

PRZEMYŚL

Jubileusz 50 letni „Sokoła”*, — Minęło

przeszło 50 lat od morhentu powstania

przemyskiego Gniazda Sokolego 1ебле ›

z pierwszych w Polsce. Przez pół wieku

sztandar sokoli powiewał dumnie nad

starem grodziskiem polsk'em, krzepiąc

ducha w latach niewoli i zachęcając do

nieustannego wysiłku w odrodzonem pań

stwie. W okresie Zielonych Świąt t |. 31

maja i 1 czerwca b. r. odbędzie się ob

chód 'ubileuszowy gniazda, połączony ze

sokolim złotem okręgowym. Uroczystoś

ci obe'mują ponadto poświęcenie nowego

sztandaru, odsłonięcię tablicy ku czci ś

p. prezesa Tarnawskiego, popisy. uroczy
stą akademię i wydanie specjalnego nu-
meru „Sokota“ — Małopolskiego.

Uprasza się 'aknajszersze rzesze
le z całej Polski, o wzięcie udziału w go |

dach przemyskiego gniazda. ;

Wszyscy byli członkowie gniązda prze-
mysliego zachcą podać swe adresy Se-
kretarjatowi gniazda.

WŁOCŁAWEK

Z życia Seminarjum Duchownego. —
Ogłoszone zostało sprawozdanie z dzia-

łalności „Bralniej Pomocy” Wyższego
Sem'narjum Duchownego we Włocławlu
za czas od 4 listopada 1934 r do 3 listo-
pada 1934 r. do 3 listopada 1935 r, Ze
sprawozdania wynika, że w okresie tym
„Bratnia Pomoc” udzieliła pomocy ma-
terjalnej alumnom w formie pożyczek na

 

Lwów, w marcu.

się wydarzyć, radzę Wam oraz p. dr fe
wanowi Wolańskiemu wstąpić w charak-

; terze formalnych i rzeczywistych uzłon=
ków do Ukraińskie" Parlamentarnej Re-
prezentacji Unda w Sejmie, tak že obec-
nie będziecie reprezent»wać w Seimia
partię Undo, a nie organizacę UNO,
Proszę to podać do wiadomości p. posła

I. Wolańskiego".
Przypomnieć należy, że ks. Łobodycz

i dr. Wolański byli (pi rwszy w se acie
druGi w se'mie) rzekomo reprezentan'»

mi UNO (ukr. partia katolicka), pozosta-
jące pod auspicjami ks. bisk. Chomyszy
na. WY rzeczywistości obaj wymienieni
szli razem z Undem, wskutek czego nie-
jednokrotnie, w sprawach wagi zasadni.
czej, wydawało się, iż stanowisko Unda
pokrywa się ze stanowiskiem ukr. partii

katolickiej.
Pragnąc zapobiec nieporozumien'om I

swarom, jakie stąd wynikały, ks. bisk,

Chomyszvn delikatnie usunął ks. Łobody
cza i dr. Wolańskiego z partji katolidk'ej,

radząc im — przez wstąpienie do Unda—
dopełnić ty'ko proste” formalności, a rów
nócz: śnie odbierając im prawo reprezen-
towania partji, z której ramienia weszii
do ciał parlamentarnych.
Dodać należy, że postąpienie ks bisk.

Chomyszyna nie ma nic z charakteiu de.

monstracji antypolskie. Ukr. stronni=
ctwo katolickie, nie wyrzekając się swych
aspiracyj narodowych, zawsze odnosiło

się rzeczowo i pozytywnie do państwo-
wości polskiej. Tak więc oświadczenie
ks. bisk. Chomyszyna 'est tylko dowo-
dem, że nie zamierzaon firmować nawet
obecnej polityki Unda.
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sumę zł. 8.356,50. Obroty wykazały
30.258.74 zł., dochód ze składek ofiar,
ze sklepiku i z udziału księgarskiego wy-
niósł razem 1,061.92 zł. Działalność „Brat
miej Pomocy” niejednemu z alumnów

ułatwiła przygotowanie się do kapłań
stwa,
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 Obrot zwierzetami i miesem
Ukaz:ty sie nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw R. P. nr 19 z dn.
14 bm, ogloszone zostaly pod pozyc'ami
160 i 161 dwa rozporządzenia min prze-
mysłu i handlu z dn. 26 lutego rb w
porozumieniu z min. rolnictwa i r. r. ora.
spraw wewn. — dotyczące obrotu zwie-
rzętami gospodarskiemi i mięsem.

Pierwsze rozporządzenie — o powo-
łaniu komisyj nadzorczych nad obrotem
zwierzętami  gospodarskiemi i drobiem
oraz nad hurtowym obrotem mięsa, tu-
dzież nad organizacją targowisk - po
stanawia na wstępie, że dla współdzia-
łania z władzami rządowemi w wykony-
waniu bezpośredniego nadzoru nad prze
biegiem i prganizacią obrotu zwierzęta-

mi gospodarskiemi i t. d. oraz nad orga-
, mizacją targowisk, powolu'e się targowi-

skowe komisje nadzorcze. Skolei roz-
porządzenie szczegółowo wylicza zada-
mia komisyj. Komis'e będą ustanawiane
w drodze zarządzeń przez właściwych
wo'ewodów. Obszar działania i siedzibą
komisji ustala się po wysłuchaniu opinii
samorządu gospodarczego i terytor'alne-
go Działalność komisii nie może 'ednak
rozciąśać się poza granice powiatu, w
itórym zma'duje się je” siedziba.

Targowiskowa komisja  nadzorczi
składa się z przewodniczącego i z jego za
stępcy, z przedstawicieli  teryto:jalnie
właściwych izb samorządu gospodarcze.
$o oraz z dwóch przedstawicieli zw'ąz-
ków samorządu terytorialnego. Skład
homisji może być zwiększony. Przewod-
niczącego oraz członków komis'i powo-
łuą wojewodowie, spośród kandydatów
przedstawionych przez samorząd. Kosz-
ty działalności komisyj pelcrywa się z
opłat targowych, pobieranych na targo
wiskach, rodlega'acych ich nadzorowi
Regulaminy ramowe komisji zostaną wy-
dane przez min. przem. i handlu w poro
zumieniu z min.: rolnictwa i r. r oraz
spr. wewn., pó wysłuchaniu opinii związ
ków samorządu gospodarczego i terytor-
jalnego.

4 T W celu zorganizowania komisii powo-
; №е з na okres nie dlužszy niž do dnia

31 marca 1939 r. ckręgowe targowisko-
we komisje nadzorcze oraz główną tar-
gowiskową komis'ę nadzorczą. Obszar
działania głównej komisji obe'muje ca-

< łe państwo. Siedzibą je” jest Warszawa.
Okręgowe kom'se ustanawiane są — z

pewnemi wviątkami — w miastch wo'e-
wódzkich dla każdego wo'ewództwa od.
dzielnie. Dalsze postanowien'a rozporzą

p dzenia dotyczą organizacji głównej ko-
misji oraz komisyj okręgowych.Przewod-
niczącego głównej komisji i iego zastęp-
cę powołuje min. przem. i handlu w
porozumieniu z min. rolnictwa i r. r. oraz
min. spr. wewn., przyczem przewodniczą-

cy lub jego zastępca będzie powołany
| spośród rolników. Główna komisja wy-
t konwie swe czynności przy pomocy b'u

2 ra, na którego czele stoi główny inspek-
tor targowiskowy. Rozporządzenie we

szło w życie z dniem ogłoszenia.

Drugie rozporządzenie — o notowa-
й niach cen i rejestracji wmów sprzedaży
b zwierząt gospodarskieh j mięsa — po-

stanawia na wstępie, że notowanie na

poszczególnych targowiskach cen oraz
ogłaszanie sprawozdań z kursów targo
wych zwierząt i mięsa będzie powierza
ne właściwym terytor alnie targowisko.
wym komisjom nadzorczym, o których
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mowa w powyżej omówionem rozporzą-
dzeniu.. Komisje, którym zostaną powie:
rzone te czynności, będą nazywały się
targowiskowemi komisjami nadzorczemi
i notowań cen.

Do komis'i będzie należało w zakresie
notowania cen: a) stwierdzanie i ogła-
szanie cen, płaconych na targowisku za
bydło rogate, trzodę chlewną i owce oraz
cen za mięso z tych zwierząt w obrocie
hurtowym; b) ogłaszanie danych doty-
czących obrotu na targowisku oraz ilośc”
towaru, dostarczonego do miejscowej
rzeźni z pominięciem targowiska; c) po-
dawanie charakterystyki targu w . po
szczególnych działach obrotu. Dalsze »0-
stanowienia wyliczają zasady, które -po-
winny być zachowane przy notowaniu.

Re'estrowanie na poszczególnych tar-
gowiskach zawartych na nich umów
sprzedaży bydła rogatego, trzody chlew-
 

Łódzkie czasopismo „Polityka go-
spodarcza” (Nr, 11) w rubryce „Prze-
rosty etatyzmu'” podaje m. in. nastę-
pujący odpis listu jednej z małopol-
skich firm drzewnych:
„Tartaki nasze znajdujące się w Dela-

tynie i w Worochcie potrzebują roczne
około 35.000 m. sześc. drewna do prze-
tarcia, W pobliżu tych tartaków nieme
w ogólności lasów prywatnych, jesteśmy
więc w zupełności zdani na drewno z la-
sów państwowych.
Z chwilą powstania tartaków państwo-

wych w Delatynie ; w Worochcie, a w
szczególności w tym roku,napotykamy na
duże trudności ze strony dyrekcji Lasów
państwowych we Lwowie przy zakupnie
potrzebnego nam drewna: dyrekcja La-
sów państwowych przeznacza cały pra-
wie kontyngent drewna, specjalnie lep-
szego, dla tartaków państwowych.
Tego rodzaju postępowanie dyrekcji

Lasów państwowych jest wprost niezgod-
ne z interesem skarbu państwa, gdyż
jak to wynika z danych, które możemy
okazać, cena przez nas oferowana jest o
około zł. 450 na 1 m. sześc. wyższą, ani-
żeli cena uzyskiwana przez Lasy pań-
stwowe w tartaku państwowym. Tego
rodzaju różnica istnieje także przy drew-
nie, znajdującem się w innych oddzia-
łach, które pragnęlibyśmy zakupić.
Ta sama różnica w cenie powstaje tak-

że w drewn'e użytkowem w nadleśnic-
twie Worochta i to też w sensie naszej
większej konkurencyjności, jako odbior-
cy, t. zn., że my jesteśmy dla skarbu
lepszym klijentem, niż tartak państwo-
wy. Reasumując, stwierdzamy, że dy-
rekcja Lasów państwowych względnie

skarb państwa zyskałby na sprzedan'u
nam 35,000 m. sześc. drewna. czyli na
pokryciu rocznego maszego zapotrzebo-
wania, około 150.000 złotych,

Że powyższe twierdzenia nie są goło-
słowne, wynika choćby z tego, że np. w
ubiegłym roku oferowaliśmy dyrekcj; La-
sów państwowych za drewno w oddziele
Malawa nadleśnictwa Osławy Białe cenę
zł. 10.25 za 1 m, sześc, loco las, na co
dyrekcja odpowiedziała nam pismem z 

ków.

 
 

ъ

 
rzeczywiście wycie pędzących za zdobyczą wil-

Zjeżdżali teraz ze wzgórz, a za nimi toczyła

ne”, owiec oraz hurtowej sprzedaży mię
sa zarządza min. przem. i handlu Obo
wiązek rejestrowania może dotyczyć u
mów sprzedaży wszystkich _wymuenio-
nych artykułów lub tylko niektórych z
nich. Rejestrowanie umów sprzedaży
oraz wydawanie dowodów zarejestro-
wania uskutecznia zarząd targowiska
przez zaprzysiężonych funkcjonaruszów
O ile na targowisku istnieje komisia

notowań, zarząd targowiska jest obowią
zany po skończonym targu przedstawić
'ej spis zarejestrowanych  tranzakcy“
wraz —z dowodami zarejestrowania.
Czynności, dotyczące notowań cen,  o-
głaszania sprawozdań i kursów targo
wych oraz zare estrowania umów sprzeda
ży, mogą być powierzone w całości lub
częściowo giełdom mięsnym lub kasom
targowym. Rozporządzenie weszło w
życie z dniem ogłoszenia.
 

„dnteresy” skarbu państwa
Przywileje państwowych tartaków

wno to jest przeznaczone do przerobu
we własnym tartaku.
Tę samą odpowiedź dała nam dyrekcja

Lasów państwoywch pismem z dnia 6.IV
b, r. UZ./615/25 na wniesioną przez nas
ofertę na kupno innej, większej partji
drewna.
Jak się później okazało, tartak pań-

stwowy w Delatynie zarówno za jedną
jak i za drugą partję drewna zapłacił zł.
10 za 1 m. sześc. loco tartak państwowy,
czyli po potrąceniu kosztów przewozu
cena wyniosła zł. 7.50.

Pozwalamy sobie równocześnie nad-
mienić, że podczas gdy przetarty u nas
materjał zostaje w całości wywieziony
zagranicę, to przetarty w tartaku pań-
stwowym powiększy jedynie i tak ol-
brzymi zapas materjału tartego. znajdu-
jącego się na składowiskach tartaków
państwowych w Delatynie į Worochcie
(30.000 m, sześc. w Delatynie i blisko
10.000 m, sześc. w Worochc'e). Materjał
ten w miarę upływu czasu coraz bardziej
się psuje i tem samem trac; na wartości,

Argumenty, przytoczone w piśmie
powyższem, pochodzą od strony zain-
teresowanej, toteż krytyczny do nich
stosunek jest wskazany. Mimo to do-
kument ten jest cenny. Rzuca on wy-
raziste światło na trudną sytuację pry-
watnego tartaku, który skazany jest
na surowiec z lasów państwowych, u-
widacznia, jakie staraniai zabiegi po-
dejmować musi firma prywatna, aby
otrzymać dostawę drewna, stanowi
jeszcze jedną jaskrawą — ilustrację
przywilejów, z jakich korzystają tar-
taki państwowe w zakresie dostawy
surowca, w porównaniu z „ódmien-
ną'' sytuacją tartacznictwa prywatne-
go, a przedewszystkiem pokazuje, ja-
ki to dobry interes dlą skarbu,

ур

0 port w Pucku
Rada Pucka uchwaliła wysłać do

władz delegację, która ma zabiegać o od-
budow zrujnowanej przez burzę przy-

 

dnia 20.1X.1935 Zn, UZ./615/26, że dre- , stani i portu puckiego.

melodja,
dźwięków,

Na giełdach walutowych w dalszym
ciąg nie zanotowano žadnyc! powaž-
niejszych zmian, Dewizy anglosaskie u-
trzymały się naogół na dotychczasowym
poziomie, wykazując nieznaczne wzmoc-
nienie tylko na otwarciu giełdy parys-
kiej. Zaznaczyć należy, że według о-
statnich wiadomości angielski fundusz
walutowy interwenjuje obecnie na zniż-
kę funta przy niższym stanie relacji
frank — funt, tak, że już przy kursie
74,00 niewykluczony jest zakup franków
ze strony angielskiej j — co za temį
idzie — odpływ złota z Francji do An-
glji,
Na pewną ucieczkę od waluty francu-

skiej wskazują również notowane od dłuż

 

Ustawodawstwo
gospodarcze

W Dzienniku Ustaw R. P. nr. 19 ogło-
szono m. in, nast, rozporządzenia o cha-

rakterze gospodarczym:
rozp. min, przem. i handlu z dnia

26 lutego r b. w porozumieniu z min,
rolnictwa i R. R. oraz spraw wewn, — o
powołaniu komisyj nadzorczych nad o-
brotem zwierzętami gospodarskiemj i dro
biem oraz nad hurtowym obrotem mię-

sa, tudzież nad organizacją targowisk;
rozp. min. przem. i handlu z dnia

26 lutego r. b, w porozumieniu z min.
rolnictwa i R, R. oraz spraw wewn. — o
notowaniachcenirejestracji umów sprze-
daży zwierząt gospodarskich j mięsa;

rozp. min. przem. i handlu z dnia
26 lutego r, b. o komisjach szacunko-
wych powoływanych do ustalania przy-
rostu wartości majątku spółek z 0, 0.;

rozp. min, skarbu z dn. 2 marca r. b.,
wydane w porozumien'u z min. rolnic-
twa i R. R. — o zmianie rozporządzenia
z dn. 30 maja 1933 r. w sprawie emisji
I serji 3 proc. państw, renty ziemskiej.

rozp, min. skarbu z dn. 3 marca r. b.

o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.

„Ostravsky delnicky denik' donosi, że
dywidendy czeskich fabryk broni za rok
ubiegły wzrosły o 550 proc.

Sofijska filja Anglo - Pragobanku u-
dzieliła rządowi bułgarskiemu pożyczki
w wysokości 100 miljonów lewów na o-
kres 3 lat, oprocentowanej na 3 od sta.
Przy zawieraniu tranzakcji tej uwzględ-
niony został motyw ożywienia stosun-
ków handlowych między Czechosłowacją
+ Bulgarją.

Jak juž donosilišmy, koncesja na bu-
dowę stalowni w Zen'ci w Bośni została
adzielona zakładom Kruppa w Essen,
„Ceske Slovo“ podkreśla, że o koncesję
tę starały się również czechosłowack.e
przedsiębiorstwa  „Skoda'” i „Witkowi-
ce". Jakkolwiek oferta czechosłowacka
była lepsza, to jednak Jugosławja od-
rzut ła ją.
Na decyzję tę. wpłynął moment, że

Niemcy są dłużne Jugosławj; poważne
sumy za dostarczone płody rolnicze. Tak
więc udzielenie koncesji przedsiębior=
stwu a.emieckiemu pozostaje w związku
z zagadnieniem uregulowania należności za jugosłowiańskie płody rolnicze.
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na dzwonnicy kościelnej biła dwunasta: słodka
kurant złożony z długich,
potem głębokie, poważne

łagodnych
uderzenie

 

  

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

— Pojadę tam z mojemi ludzmi i jeśli dojdzie
€o walki przekona się pan co potrafi Grenacho i je”
$0 towarzysze. Prowadź nas panie. Wydaj ludziom
odpowiednie rozkazy, Zawyją jak wilki w zimie
śdy trafią na trop zwierzyny. Jedźmy! Przede”
wszystkiem musimy złapać tego człowieka w pa*
łacu Vórealów. A potem musimy odzyskać skarb,
który on wysłał dziś z Simonem. Do stu tysięcy
diabłów! Gdybym bvt wiedział, że to nie są pienią-
dze prawdziwego Vćreala!

—Grenacho, jeśli pomożecie mi wrócić do
mego domu w San Triste i odzyskać to, co praw”
nie należy do mnie, cały ten skarb jest wasz, aż
do ostatniego pezosa, choć nie wiem jaką przed-
stawia wartość.

Zbój wydał ochrypły okrzyk zachwytui za”
wrócił konia. Na jego wezwanie podwładni na-
tychmiast skupili się koło niego. Josć i Gaspard
dojeżdżając słyszeli poza sobą grzmiący głos, któ”
rym Grenacho tłumaczył swoim towarzyszom o co
chodzi, Nie mosło być wątpliwości co do rodzaju
uczuć: które ci ludzie żywią względem Vóreala.

Grenacho dotrzymał obietnicy: przerażliwy
ryk towarzyszył zakończeniu jego przemowy. By*
ło tó więcej niż się Josć mógł spodziewać: krew
zastygła mu w żyłach. Ten okrzyk przypominał  

się lawina złożona z wyrzutków społeczeństwa, ze
zbójów i złoczyńców,

ROZDZIAŁ XXVIII.
JEDYNY PRZYJACIEL.

Córka Alverada obudziła się nagle. Od nie-
dawna spała dziwnie lekkim snem, a tej nocy le-
žala cichutko z otwartemi oczami i krew pulsowa-
ła jej w skroniach. Umysł jej odzyskał natychmiast
pełnię świadomości, zdawała sobie doskonale spra”
wę z tego dlaczego sen jej został przerwany.

Obudził ją stuk kopyt końskich i następują
ca po nim nagle cisza, momentalne przejście od
hałasu do milczenia,

Błahsze przyczyny budziły ją od kilku nocy,
od tego pamiętnego wieczoru kiedy to jej ojciec
spokojnym chłodnym głosem powiedział następu-
jące słowa:
— Wyjdzie zamąż za tego: któremu została

obiecana — poślubi Cabrilla lub umrze dziewicą.
Bóg mi dopomoże w dotrzymaniu mego ślubu a co
do tej urojonej sympatji, musi o niej zapomnieć...

Głos ojca brzmiał jak wyrok losu. Od tego
czasu spokojne życie Alicji zalała ośromna cisza:
zamarło w niej serce, Drobne fakty nabierały
wielkiej wagi. Monotonnie tykający zegar zdawał
się ciągle powtarzać słowa Fryderyka Alverado.
Nawet matka stała się osobą, którą należało uni-
kać. Gdy Alicia sposladała w lustro widziała w
niem odbicie obcej, bladej, śmiertelnie przerażonej
twarzy.

Teraz, leżąc w łóżku i drząc cała od przyśpie-
szenego, niespokojnego bicia serca słyszała jak |

 

wielkiego dzwonu, Pamiętała, że dawniej uderze-
nia te zdawały się następować prędko, jedne po
drugich, ale teraz, coś się w niej zmieniło; życie
pulsowało szybciej i pomiędzy jednem uderzeniem
a drugiem można było przemyśleć sprawę śmierci—
lub życia. Wysunęła się z łóżka, włożyła ciepłe
pantofelki, otuliła się w jedwabny, stebnowany
szlafrok i podeszła do okna. Ściany jej pokoju by*
ły tak grube, że nie mogła wyjrzeć na uliсе; mur
siała uklęknąć w framudze, Przed oczami jej uka-
zał się widok, który nie dawał jej spokoju we
śnie. To co zobaczyła: napelnilo ją bezbrzežnem
przerażeniem,

Daleko, „hen aż do końca ulicy stali dwójkami,
trójkami i czwórkami jeźdźcy. Konie stały nieru”
chomo, kiwając niespokojnie głowami, głowy zaś
jeźdźców wyciągnięte w niemem oczekiwaniu nie
drgnely nawet. Co to mogło znaczyć?

Ktoś zastukał do bramy, która zamykała na

noc arkady, wiodące do wewnętrznego dziedziń*
caojcowego pałacu. Słyszała jak stróż nocny pytał
zaspanym i mocno wystraszonym głosem.
— Kto tam?
—Gdzie jest Fryderyk Alverado? — spytał

ktoś ochrypłym basem.
—Śpi. tak jak wszyscy porządni ludzie o pół:

noc
"Boże drogi! Ten dzwon z kościelnei wieży bi*

je jeszcze! Vóreal zbudował tę wieżę, Vórea] fun*
dował dzwony. Matka „opowiadała, że pochodziły
z jakiejś starej katedryi że były bardzo sławne.

— Otwieraj natychmiast, ty szczurze — krzy
czał ktoś na ulicy. — Ja cię tu nauczę grzeczno-
ści! Otwórz mówię ci bo. wyłamię Pro )

n.).  

Sytuacia walutowa
szego czasu wysokie kursy dewiz-na Zue
rich i Amsterdam,

Ostatnio zanotowane obniżenie kursu
dewizy na Medjolan w Paryżu tłumaczoe
ne jest w kołach francuskich jako -znas
ka wzrastających trudności finansowych
Włoch.

   
   

     

trik O SWOJE ZDROWIE!

. SZWAJCARSKIE GORZKIEZIOŁA" ЗА $1050- @_
WANE PRZY KAMIENIACH /CIOWYCH ZA
DO ZAPARCIAx!
RALNYM, ŁAGODNYM DKIEM
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE EA Nipyp STOSO:

WANYM RÓWNIEŻ PRZY NAD OŚCI.

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 16 marca 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89, 48 (sprzedaż 89,66, kupno

89,30);Holandja „90 (sprzedaž 361,62,
kupno 360,18); Lond z aa. sprzedaż
26,30, kupno 26,16); Jork (kabel)
5,27 i trzy czwarte prz da 529, kupno
5,26ipół). Oslo 131,75 (sprzedaż 132,08,
kupno 131,42); Paryż3501
35 08,„kupno 3494); L, 21,95 (sprze-
daž21,69, kupno 21,9 Šzwajcarja
173,30 sprzedaż17364, wada 172,96).
Obroty dewizamiwiększe, niż średnie,

Iepgpa)ja dla dewiz przeważnie utrzyma=
Biało: dolarowe w obrotachpry=

walnych 5.27; pół, rubelzłoty 4,82: do-
lar złoty 904 i pol — 9 rubelsrebr=
wara 100 kopiejek wS i rosyje

im 0,65; śram czystego złota 5,9244,
W. obrotach prywatnych marki niem,

nknoty) 140,00 — 4139.50; funtyante
Nepo 26,26 — 26,27.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc, požyczka stabilizacyjna 62,25—
62, 62,25 Apo dol.) 62,63
(odcinki po 100 dol.) 68,50 (w proc.) ;

roc. państwowa pożyczka premjowa
dolarowa 51,75 — 51,65; 5 proc, konwer-
syjna 60,25; 6 proc.pożyczka dolarowa
73,50 rproc.); 5 proc. pożyczka kole
jowa konwersyjna 56,25; 8 proc. L. Z,

(spr:

anku gosp OE krajowego 1 8 proc,
eg acje A Popo krajowego

(w dE= proc. L. Banku gos-
podarstwakrajowego i z proc. obligacje

podarstwa kraigoS
še 2 Banku rolne, o94 „lej ię

Z, Banku rolnego 83,
Kaze serja V 4400 — (44 AW i póži
roc, L. Z, ziemskie Poznańskiego Tow.
redry serja K 4200 — 42,25; 5 iro
L.Z.Warszawy (1933 r.) 53,50 —

53.75; 5 proc. m,Piotrkowa (1933 r)
44,75.

AKCJE

Bank Polski 96,00; Lil 9,00; Mo-
drzejów 4,50; Ostrowiec S Sadaho>
wice 34 00.

Dla' pożyczek pesto chtendencja
przeważnie utrzymana, d istów zastaw=
nych cokolwiek ass z akcyj moce
ny Bank Polsk; dol. w obrotach pi red
nych: 8 proc.požyczkazik 1925 i
nowska) 90 i pięć ósmych — 90,75
proc.); 3 proc. pożyczka premjowa
wlana 27,25 — 27,35.

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 16 marca 1936 r.

Pszenica czerw. jara szk!. 775 @.—
; Pszenica jednolita 753 śl.2
Pszenica zbierana 742 gl.250—21,50;

— 21.00.
Żyto I standart 700 śl 12,75 — 13,00;

Żyto Il standart 687 gl, 12,50 — 12,75;
Owies I st.„(Dięządeszeż. 497 glśl. ASe
15,00; Owies A o zadesz.
gl. 15,00 — 15,25; Owies II stan. er
— 1450 — 1475; SA browar
nianvka „A 15,50—15,75; Jęczmień 678-
15,25 — Jęczmień 649 gl. — — —
15,̀ 00-—15.25;Зесшюд 620,5 śl. 7 gl. 163
14,15—15,00; Groch pol.- 18,00 — 19,00;
Groch Victorja 30 — 32; Wykka 22.50 —
23,50; Peluszka 23,00 — 24,00; Seradela
Rot nie czyszczona 22.50 — 23,50;
ubin niebieski 9.50 — 10 00; Łubin żółty

12.25 — 13,35; RzepikpCAax
42,00; Rzepik letni 40,00 —
ik "letni 40,50 — aso "R
niane  bassis 90 procentowe Še
—3660; Koniczyna czerw. sur, bez $r.
kaniank: — 115,00 — 130,00; Koniczysa
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc
170,00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97 proc. 80.00 — 100.00; Mak n'ebiesi
60,00 — 62,00; Ziem. jad. 4,50 5,50;
pszenna a 1 — А0 — 20 proc. 34,
36,00; 2pens Bo 1 — В
45 proc. 32, ; 1-C 0-55
3100 — 3200;kis- D 0 60:
30,00—31,00; 1— Е0 —65
30.00; II--A 20—55“ proc
II —B 20 — 65 proc 50;
Ц-D.45-65 proc. =50 —2450;
65 proc. 2250 —
roc 21,5022502z. | 501556RC
a ż. „wyc..' 0-30 20,50—21,50; Mąka ż.

l gat 0-45 20.00 — 21.00; Mąka żyt | gat.
0-55 proc 1956 — 2050; I gat 0-65 prac.

10,50 — 20.00; II śat 16,00 — 17.00; ra»
zowa 1600 — 16,50; poślednia „20044
1250; Otręby pszenne grube przem.
stand 12.50 — 12.75; Otręby pszenne
średnie przem. stadn. 11.50 — 1175: O-
tręby pszenne m'alkie 1150 — 11.75: O.
tręby żytnie 9,75 — 1000; Kuchy Inia-
ne 1675 — 1725; Kuchy rzepakowe
14,50 — 1500; Kuchy slonecznikowe
—————i Aria,sojowa 45 proc.
22 0 — 2250. `
Ogólny obrót 3326 tonn,

1031 tonn. Usposobienie sł:

8
8 3

E
w
i
e
c
k
ę
j
i
u
a

p

 



7

Montwiłł, Perzanowski a Lutnia| Zakończenie cyklu prelekcyj
wspomnienie o trzech rocznicach o rodzinie

W, ostatnim dniu cyklu prelekcyj
W; rokubieżącym upłynęło ówierć- wanie swych rękodzieł, podnieść ich tują w cały szereg poważnych im-;o rodzinie, w niedzielę po nabożeń-

wiecze od daty zgonu ś. p. Józefa
Montwiłła, niezastąpionego  wileń-
skiego działacza społecznego i fi-
lantropa, którego zgon w dn. 7-go
lutego 1911 r. okirył żałobą, rzec
można, kraj cały, a zasługi jego nie-

jakiość”.
Miasto nasze, jak słusznie twier-

dzi p. M. C., jeden z majzasłużeń-
szych i najwytrwalszych członków
Zarządu T-wa „Lutnia*”, pozbawione
przez długie lata niewoli możności

pożyte, obyż znalazły wyczerpującą samoistnego zrzeszenia się i rozwoju
‘осепе we właściwej monografji; za-
równo artykuły: „Tygodnika Wileń-
sikiego“ z r. 1911 (nr. 7), jak potem
zebrane przez Józefą Wierzyńskie- społeczno - oświatowej,
o, mw książeczce Komitetu Budowy
Pomnika z r. 1932 p. t. „Józef Mon-
twiłł'', oczywiście nie mogą dać do-
ikładnego pojęcia o rozległości pro-
$ramowej czynów jego obywatel-
skich i owocności jego dwudziesto-
sześcioletniej pracy na miejscowym.
terenie.

*" Dwoma pomnikami uczczono pa-
mięć Montwiłła, z których namogil-
my, na pięknej Rossie, wzrusza każ-
(dego, zarówno inwencją, jalk i arty-
styczną stroną wylkonania, drugi na-
tomialst, wzniesiony w'r. 1932 па
skwerze, przy kościele O. O. Fran-
ciszkanów, imponuje, poniekąd: swą
monumentalnością, nie dorównywa
atoli właściwem oddaniem charak-
terystyki wyobrażonej postaci.

Gwoli uczczenia 25-ej rocznicy
ciężlkiej straty, poniesionej przez o-
601 polski w r. 1911, w przeddzień
imienin ś. p. Józefa Montwiłła, Rada

„oddawna odczywało potrzebę insty-
tucyj kulturalno - kształcących. Gdy
więc nadeszła możność jawnej pracy

społeczeń-
stwo nasze przystąpiło do stworze-
nia placówek ikulturalnych w rozma-
itym kierunku i zakresie. Takim spo
sobem w dn. 24 września 1905 r. po-
wstała „Lutnia”, kitórej program po-
czątkowej działalności był stosunko-
iwo dość ograniczony, gdyż reduko-
wał się do sekcji wokalno - miuzycz-
mej. Posiłkowano się jedynie siłami
miejscowemi; 'wikrótce potem sfor-
miował się chór mieszany, oraz
zespół instrumentalny amatorów. W
lutym 1906 roku urządzono wielki
koncert Moniuszkowsiki. W| niedłu-
gim czasie potem zorganizowano
Selkcję Literacko - Dramatyczną, z
it. zw. „Wieczorami słowa”, poświę-
conemi tym i owym autorom pol-
slkim. „Wieczory” te cieszyły się
znakomitą _ frelkiwencją. Powstaje
wreszcie sekcja Naukowa z celem
utworzenia dla członków bibljoteki.

Do 1919 roku Towarzystwo ,,Lut- 

prez artystycznych. Druga inwazja | stwie, celebrowanem przez J. E. Ks.
„bolszewicką rozbiła doszczętnie dzia,Arcybiskupa Metropolitę Wileńskie-
„łalność „Lutni”, rozpraszając siły|jgo Romualda Jałbrzykowskiego o
iwylkonawcze zespołów. W. 1922r.|$odz. 10-ej w kościele Św. Jana, na
Ikompletuje się chór mieszany. W),intencję rodzin katolickich, odbyły
1923 roku dostaje ona koncesjęna |się zebrania sełkicyjne: osobno Sekcja
Ikonsesję ma KonsenwatorjumMuz.,' Męska pod kierownicówem p. mec.
a od 1928 r. prowadzi Zawodowę!M. Kosińskiego, kitóry, zagaił dys-
Szkołę Organistów im. JózefaMon-|kusję o obowiązkach męża i ojca,
twiłła i bierze udział w organizowa- oraz Sekcja Żeńska pod kierownic-
'miu Wil. Związku Towarzystw Śpie- twem p. prof. Zofji Iwaszkiewiozo-
jwaczych i Muzycznych. !wej, która wygłosiła referat na te-

Bez szuminych reklam i bez zapo- mat „Miłość i pracą w życiu kobie-
móg rządowych pracuje dosyć in- ty” — poczem p. dr. Woynówna z
tensywnie, szerząc zamiłowanie mu-' Warszawy zreferowała katolicki po-
(zyczne, w 1932 r. z inicjatywy, Towa- gląd na sprawy t. zw. świadomego
rzystwą „„Lutni* i Związku Towa- macierzyństwa. ь
rastw  Špiewaczych, przy  ротосу'
(Zarządu m. Wiilna i przedstawicieli
mielscowego społeczeństwa  urzą-'
dzony był uroczysty obchód 60-lecia
śmierci mistrza Moniuszki (nabożeń-
strwo 'w kościele św. Jana, wspaniała
wysława  palmiątek, złożenie wief-'
jców u stóp pomnika autora „Halki”,'
(przemówienia: amt. opery Ignacego
Dygasa i muzykologa A. Millera i
koncert), później uczczono również
|koncertem, z powodu okolicznościo-
wego obchodu, pamięć Szopena.
Wreszcie dn. 8 grudnia ubiegłego ro-
ku obchodziła „Lutnia“ trzydziesto-
lecie swej egzystencji. l

„Lutnia”, posiadając własny chór

 

w Wilnie
Wieczorem tegoż dnia, o godz.

18-ejj w Auli Kolumnowej U. S.B.
odbył się dalszy ciąg prelekicyj, na
którym mówili: p. prof. dr. Paweł
Puciata na temat „Odrodzenie życia
rodzinnego” i p. Józef Stemler —
dyr. Polskiej Macierzy Szkolnej w
Warszawie, p. t. „Rodzina a wycho-
wanie i szkoła”.

Tu szczególnie należy podkreślić
aktualny referat p. Stemlera, ktory
zwrócił uwagę na znaczenie wycho-
wania dzieci w rodzinie i szkole.
Dlatego jednak, by szkoła należy-
cie wywiązywała się ze sweglo zada-
nia i współpracowała z rodziną w
katolickiem wychowaniu dziecka,
musimy domagać się szkoły wyzna-
niowej. W szkole dziecko musi zdo-
być nietylko podstawowe wiadomo-
ści z dziedziny religijnej na lekcjach
religii, lecz uiwierdzić je także, ucząc

lsię innych przedmiotów (np. nauki
| przyrodniczej).

Dla urzeczywistnienia tego piostu-
latu potnzebny jest współudział ka-
tolikėw w układaniu programów
szkolnych i opracowywaniu podręcz-
ników.

Rzecz jasna, że wykładowcą i
wychowawicą w szkole młusi być
osoba wienząca i praktykująca, dzia-
łająca w ścisłem porozumieniu z ro-
dzicami dziecka i organizacjami reli-
gijnemi, do których dzieckio należy. 

Fundacji Montwiłłowskiej, urządza: nia” przedstawia charalkiter towarzy-
uroczyste mabożeństwo żałobne, w ski zamknięty. Od 1910 r. z chwilą
kościele 0. o. Jezuitów, św. Kazimie- przeniesienia koncertów i przedsta-
rza. Jalkże uroczyście niegdyś świę- wień do nowego gmachu, działalność
towano w Wilnie dzień Patrona Towarzystwa się rozszerza i przy-
czcigodnego Montwiłła! Jako echo bierą charakter publiczny, Urządzane
podniosłych tych uroczystości, niech ibyły koncerty z udziałem chóru, or-
oto posłuży chociażby np. wyjątek z ikiestry i solistów, oraz przedstawie-
listu do solenizanta znakomitej pi- nia dramatyczne, poprzedzane pre-
sarńki—obywatelki El. Orzeszkowej: lekcjami. Selkcja damatyczna w 1912

„.„śpieszę z przesłaniem Panu roku organizuje wyjazd do Mińska.
wyrazu tego rzetelnego uwielbienia, W r. 1913 organizuje turniej śpiewa-
iktóre dla obywatelskich czynów i czy z nagrodami. ,,Lutnia* nie przer-
wysoce pięlknego życia Pana, od- wała swej działalności i podczas
dawna i gorąco uczuwalm. Niechże wojny światowej. Podczas okupacji
życie to będzie najpomyślniejszem i niemieckiej, w okresie najcięższych
najdłuższem, miech w: miłości i sza- chwil „Lutnia'* uruchomiła jedyny
cunku rodaków zwraca Panu to, co teatr polski w Wilnie, pomimo suro-
Pan dla nich, z godną podziwu mą- wych trudności cenzurallnych. Wilno
drością i enengją, czynił i czyni, poraz pierwszy ujrzało takie sztuki
miech imię Pana jaśnieje zatwsze po- patjotyczne, jak: „Košciuszko pod
śród tych, którzy w porze ciemności Racławicami', „Tamten*, „Gwiazda
i nieszczęścia przyświecają drogom Syberji', „Sybir”, „Betlejem” i inne,
marodu naszego, jak gwiazdy sił i do- poprzedzane prelekicjami, przygry-
ibrej nadziei..." wała orkiestra wlasna. „„Lutnia“ sta-

Niestety nieublagany los zrządził (e się jedynem ogniskiem polskiem.
inaczej, niż tego chciała Orzeszko- Rok 1919 był tamą dalszego rozwoju
rwa: w niespełna rok Miontwiłł nie „Lutni* (upadł projekt Szkoły Dra-
żył,
jednym z najboleśniejszych ciosów,
przez zgon, jednego z swych przyja-
ciół i współpracowników, w dziedzi-
mie kultury, ś.p. Alojzego Perzanow-
skiego: jak wiadomo, 'ogromnie za-
służone dla spraw: rozwoju życia miu-
zycznego w Wilnie — Towarzystwo
bafnia”, założone zostało przed
30-mia laty przez J. Montwiłła i A.
Perzanowskiego. Widn. 27 lipca 1910:
roku pożegnał Monitwiłł zwłoki,
przedwcześnie, 'w wieku 42 lat, zgas-
łego druha, głęboko odozutą mową,
ma Rossie, na której sam wikrótce
spoczął.

Jak podawał w biografji z 1932. r.
prof. Wierzyński: „.. „Lutinia“ . —
bodaj czy nie najmilsze dziecię Mon-
twiłłowskie, powstała, jak się mówi,
@ nicżego, z amatorskich wieczorków
muzyczno - śpiewaczych, potem, gdy
już było wolno, z domieszką dekla-
macji, odczytów, t. j. słowa poliskie-
igo, — a doszłą ,,Lutnia” do koncer-
tów symionicznych 0 wysokim po-
(ziomie artystycznym, do teatru na
zupełnie poprawnyłm poziomie dążeń
artystycznych stojącego, który w
ciężkich latach wojny światowej jak-

"že «wydajnie krzepił ducha polskiego
" w Wilnie... Troszczył się Montwiłł o
zapewnienie „Lutni* trwałego byttu
i na przyszłość i po sobie... Nie zdą-
żył niestety! I niepokoić się musi
duch jego, i wyglądać „ludzi“, К-
czyby to uczynili, i narzekać na ich

a przedtem dotknięty został matycznej). Lata 1919 — 1920 obfi-

TEATR „LUTNIA“

„Ty to ja“
KOMEDJA MUZYCZNA DUVERNOIS, Z MUZYKĄ SIMONS'A.

ADAPTACJA TEKSTU

Sztuczka ta, której wystawienie
w Teatrze Polskim w Warszawie,
wywołało swego czasu tyle głosów.
protestu, jako przykład obniżenia
powagi sceny i jej poziomu, na de-
skach naszego teatru operetkowego
była zupełnie ma miejscu. Więcej
powiem. W. zestawieniu z, wyraźną
niedorzecznością  libret  operetko-
wych, błaha literadkość bezpreten-
sjonalnej farsy „Ty to ja”, wydaje się
czemś poprostu ożywczem i 'wysoko-
gatunkowem.

Sztuczka jest istotnie zabawna,
śpiewania w niej niewiele, co nawet
lepiej w obecnych warunkach nasze-
go teatru, natomiast niektóre role są
naprawdę rwdzięczne.

Używa przedewszystkiem Wyr-
wicz, szalejący w moli Pata, potem
Tatrzański, który ze skutkiem i do-
bitnie podaje pyszne powiedzonka
(sekretarza - filozofa.

Widzięczną rolę ima Wawrzko-
wioz, ciotkę tyrana dobrze odtwarza
Puchniewski, dzikuskę — Lubowska,

mieszany daje koncerty, często z to-
(warzyszeniem orkiestry i z udziałem
wbitnych solistów  miesjcowych. W
okresie ostatnich lat kilku „Lutnia
wystawiła szereg uliworów oratoryj-
nych, jak np.
Astorgi, „Siedem słów Zbawiciela”
— Haydna, „Ave Maria“ — Gruber-
skiego, „Requiem'* — Mozarta, „Wi-
dma“ i „Sonety Kryimiskie“ Mloniusz-
Iki, „„Grajek“—Noskiowskkiego, „Mil-
da“ — Moniuszki i t. d.

Wi czasach przedwojennych T-wo

obecnie liczba członków Towarzy-
stwa, wskutek wyjątkowo ciężkich

nego zapału dla spraw kultury mu-
zycznej społeczeństwa wileńskiego
zmalała do jakiejś setki. Przecho-
dząc różne koleje losu „Lutinia'* pra-
cowała gorliwie, z wielkiem ukocha-
niem Sztuki, mieustając w postępie
ku możliwie intensywnemu rozwo-
jowi, zgodnie ze wskazaniami swyc
jzałożycieli: Józefa Montwiłła i Aloj-
zego Perzanowskiego.

L-—slaw. 
 

JULJANA TUWIMA.

sobie sporo dobrego humoru.
Wiele zabawnych kawałów i po-

wiedzonek, krążących od nieja-
kiegoś czasu anonimowo po mie-
ście, jak się okazało, ma swe
źródło 'w tej wiłaśnie operetce, czy
też raczej komedji z muzyką.

| S. W.

!

„Stabat Mater“ —

„„Lutnia” posiadało do 400 członików,

warunków życiowych i niedostatecz-|

 

Nabożeństwo w dniu 19 marca
W dniu 19 marca jako w dniu krofonami polskiego radja i nadane

imienin ś. p. Marszałka Józefa Pił- na wszystkie rozgłośnie polskie w

sudskiego Władza Archidiecezjalna przeddzień imienin Marszałka w

poleciła Ks. Prefektom odprawić dniu 18 marca o godz. 19-ej.

Msze św. o g. 9-ej w kościołach,| Przemówienie Pana Prezydenta

gdzie młodzież zwyłkle gromadzisię i Rzeczypospolitej będzie utrwalone

na nabożeństwa. na aparaturze polskiego radja i dnia

Naczelny Komitet uczczenia pa-|19 marca dwukrotnie powtórzone

mięci Marszałka Piłsudskiego wzy- |przez wszystkie rozgłośnie, a miano-

wa wszystkich obywateli do wysłu- |wicie: zaraz po skończonem nabo-

chania w skupieniu przemówienia |żeństwie w Ostrej Bramie, rozpo-

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, i czynającem się o godz. 10-ej rano i

które będzie wygłoszone na Zamku po raz drugi wieczorem o g. 19.45.

Królewskim w Warszawie przed mi-

Nieporządki na kolejce do Kobylnika
od Święcian o 38 km.,

 

ŚWIĘCIANY. Powszechne narze- odległego

kania wywołuje postępowanie za-

rządu święciańskiego kolei wąskoto-
trwą od godziny 11-ej wieczorem do
godziny 6-ej rano.

rowej N. Święciany—Kobylnik. Od

| pół roku wycofano z ruchu, rzekomo List do Redakcji

jw celu remontu, wagony posiadające,

jwprawdzie niewielkie, lecz pnzy-

zwoite oddziały 2-ej klasy i zastą-
piono je wagonami 3-ej klasy z ma-

łym oddziałem o 2-ch ławikach, na

których położono coś w rodzaju nie-

przytwierdzonego materacyka.
Biorąc pod uwagę, że większa

część powiatu korzysta dla dojazdu

do Święcian z „podjazdówki” i że,

rozkład przewiduje ten dojazd wy-

łącznie w mocy, powoduje to miesły-

chane wzburzenie podróżnych, tem

bardziej, że, dla niewiadomych po-

wodów, pociąg ten stoi na stacji wę-

złowej w Łyntupach 3 godziny, od

2-ej do 5-ej w nocy. W ten sposób

dojazd z m-ka Świra, będącego cen-

jtrum południowej części powiatu i

 

Wielce szanowny Panie Redaktorze.

Uprzejmie proszę o łaskawe umieszcze-

nie w Pańskiem piśmie miżej podanej

wzmianki:

W związku z zamieszczeniem ogłosze-

nia w ostatnim numerze gazety „Iskra”, iż

z dnia 17.III, 1936 r. ja nie jestem admini-

straotrem wspomnianego pisma, dla wyjaś-

nienia rzeczywistości podaję:

1) de-nomino wydawcą gazety „lskra”

był p. Dorotejusz Bochan, de-facto zaś ia-
kowym byłem ja, t. j. całkowicie finanso-

'wałem wspomniane wydawnictwo;

{ 2) podczas mojej nieobecności (wyjazd

‘па prowincję), redaktor „Iskry”, wespół z

zecerami i innymi, nawet nic wspólnego

z gazetą nie mającymi, osobami, wynieśli

postanowienie całkowitego  zawładnięcia

wydawnictwem, co i zostało wykonane

przez zabranie z pod klucza z szuflady
mego biurka niektórych ważniejszych doku-

Jednodniowy strajk protestacyjny ŻYdÓW se: sss sosie sanie
WI dniu wazorajszym 'w Wilnie,

jjak i na prowincji, odbył się prote-
|stacyjny strajk przedsiębiorstw han-
dlowych, przemysłowych, 'warszta-
|tów pracy itp., należących do żydów.
Równocześnie w godzinach połu-

, dniowych były nieczynne sklepy ży-
dowiikie w dzielnicy gheta.

Strajk miał na celu zaprotestowa-
nie pnzeciwko akcji antysemickiej,

'. Utonęli podczas ucieczki
brak, jak to za życia zwykł byłczy- ;rozwydrzoną wispółczesną pannicę —!
nić, mówiąc „ludzi, ludzi brak!...“įBestani i t. d.
Chociaż byli, «całe zastępy szły za Stołeczny gość — Ola Obarska,
mim w zbożnym trudzie, tylko zaw- sprawiła przyjemne wrażenie, cho-

. sze mu pracy, a więc i pracowników ciaż zdaje mi się nie pokazałą wszyst
było zamało. W pracy nad wspólnem kiego co umie. I w śpiewie i w grze
dobrem chciał połączyć wszystkich: odczuwało się pewne skrępowanie.
i wielkich i maluczkich, i uczonych Gość nasz tańczy bardzo dobrze,
i prostaczków. Wszak w amator- Wogóle strona widowiskowa
skiej orkiestrze „Lutni* zasiadali przedstawienia jest, jak na nasze
obok siebie, tak „ramię przyramie- warunki, okazała. Nowe kostjumy,
miu” i Polaik - doktór i Polak-szewc. |ładne dekoracje Makojnilka, a na ich
Chodziło Montwiłłowi o oddziaływae| tle dobrze obmyślane tańce zespoło-
nie na jaknajszersze masy, — i oto|we, podobały się ogólnie.
powstaje Szkoła Organistów. Cel Szkoda, że muzyka Simonsa jest
jej — przez udoskonalenie śpiewu i|tak banalna, a tyle tu było okazji do
imuzylki kościelnej — podnieść ducha |napisania wdzięcznych. piosenek.
modlących się rzesz. Przez założenie|Francuzi nie mają wyczucia amery-
Szkoły Rysunkowej — ułatwić rze-|kańskiego rytmu. Natomiast iklontata
mieślnikowi doskonalsze  kształto- na cześć konsula śpiewana ma w

  |  DZISNA. WI dn. 14 bm., o godz.
'12-ej min. 30 patroli policyjny z po-
sterunku w ŚSzarkowszczyźnie na-

Schwytanie młodego
› _ złodzieja

| W. sprawie kradzieży u Stefanji
QCzerwińskiej (o kitórej pisaliśmy w
dńiu wczorajszym), w toku docho-
dzenia ustalono, że kradzieży doko-
nał roznosiciel gazet Bolesław Bo-
rowislki, lat 15 (Świetlana 4), kitóreśo
zatrzymano. Torebkę z dokumenta-
mi i kwitami lombardowemi znale-
ziono. Co zaś do wekisla, to Borow-
ski twierdzi, że wekslą w torebce
nie było.

 

 

prowadzonej w całej Polsce.'
Charakterystycznem jest, iż w

żydowskiej firmie „Elekritt” i kilku
innych strajkowali również robotnicy
chrześcijańscy, na których wywarł
presje słynny Z.Z.Z.

Wbrew pogłoskom o bójkach i
awanturach przy Niemieckiej i Troc-
kiej, strajk w Wilnie miał przebieg
spokojny. (h) i

kowskiej na Jana Kordziejonka,'
lat 25, i Władysława Łobucia, lat 26,,
mieszkańców kol. Polilejki, którzy;
wracali z pędzenią salmogonu. Na
widok policji, Kordziejonek i Łabuć
zaczęli uciekać i usiłowali przedo-,
stać się na drugi brzeg Dzisienki,|
lecz łódź się wywróciła i obaj uto-į
nęli. Natychmiastowa akcja ratow-,
nicza nie dała rezultatu z -.powodu
wezbrania rzeki wskutek roztopów.,

KUPUJCIE

„WIELKĄ POLSKĘ"
| Narodowy organ walki

Cena 10 groszy.
'do nabycia we wszystkich kioskach.

 

wania osobom innym;
3) zawezwany przez żonę telegraficznie,

po przybyciu do Wilna 16.III r.b., zażąda-

łem wyjaśnienia, na co uzyskałem odpo-

wiedź od p. D. Bochana, iż. jak on, tak 1

inni, a zwłaszcza zecerzy, uważają ten czyn

za słuszny spowodu moich rzekomo bardzo
dobrych stosunków z p.p. Kotlarewskimi,

właścicielami wydawnictw „Nasze Wre-

mia" i „Russkoje Słowo”;

4) że dokonany przez wspomnianych

czyn, stoi bezwzględnie w konkluzji z ko-

deksem karnym, w dniu dzisiejszym złoży-

;łem skargę p. Prokuratorowi przy Sądzie

| Okręgowym w Wilnie.

tknął się w kol. Ledniki, gm. szar-| (—) 5. Ulitko.
P. S. Inne wydawnictwa uprzejmie pro-

szę o przedrukowanie.

Wilno, dn. 17.I1L 1936 r.
SIL„TRZA WERE BEKEN ЯГ NA ITAKWCC

Z Koła Historyków
Stud. U. S. B.

W dniu 9 marca r. b. odbyło się
Walne Zebrania  Sprawozdawczo-
Wyborcze  Kioła Historyków Stud.
U. S. B. Nowy Zarząd ukonstytuo-
wał się nas ;

Kol. kol, Paiwełczyk E., Markie-
wicz A, Piotrowską L., Paszikiewi-
czówna J., Kolozyńska Z., Rusiecki
Е., Prytulecki P., Bacharówna N.,
Fedorowiczówna J., Głouszek: W.,
Piotrowska H., Podobiedówna R.
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Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Polskę ogarnął obszar wysokiego ciś-

nienia, wobec czego w dniu 17 bm. już tyl-

ko gdzieniegdzie notowano zanikający opad.

W dniu 18 bm. rano będzie chmurno, a w

ciągu dnia większe rozpogodzenie.
Nocą przymrozki, dniem, temperatura kil-

ka stopni powyżej zera. W górach jeszcze

lekki mróz.

Słabe wiatry z kierunków zachodnich.

Z MIASTA.

— Wilja opada. W dniu 17 b. m.,

o godz. 15-ej, poziom Wilji wynosił
5,60 im., to jest 3,22 m. ponad stan
normalny.
W. ciągu ostatnich 10 godzin przy-

było zaledwie 5 om. Na terenie Wil-
na,w niektórych miejscach woda do-
sięgła piotów i zabudowań nadbrzeż-
nych. Roboty ziemne, prowadzone
przy regulacji brzegów, narazie zo-
stały przerwane. Na niżej położo-
ne brzegi w Trynopolu i Zakrecie
woda wstępuje.

SPRAWY PRASOWE.

— Koniiskata pisma litewskiego.
Starostwo grodzkie  skonfiskowało
mumer 3-ci czasopisma litewskiego
„Jaunimo Draugas“, za umieszczenie
artykułu o treści kolidującej z pra-
wem

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wcielanie do szeregów pobo-

rowych roczn. 1914. Wczoraj rozpo-

częto wcielanie do szeregów poboro-

wych rocznika 1914. Wcielanie do
szeregów odbywa się sprawnie i bez

żadnych przeszkód. Należy podkreś-
łć, iż w bir. nie zanotowano żadnych
awantur i zajść z rekrutami. Dizś w

dalszym ciągu odbywa się wcielanie
do szeregów poborowych tego rocz-
nika. (hb)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Likwidacja przedsiębiorstw

handlowych. Według danych władz

przemysłowych, w ciągu ub. miesią-
ca na terenie Wilna uległo likwidacji
46 przedsiębiorstw handlowych. W
tym czasie powstało nowych 11
przedsiębiorstw, w tej ilości 9 han-
dlowych i 2 przemysłowe. (h)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Zapowiedziany na dziś od-

czyt p. inż S. Narębskiego p.t.: „Pię-

wileńska
pod ogólnymi tytułem: „Piękno Waina
a urbanistyka, z powodu przemó-
wienia Pana Prezydenta przez ra-
dio — nie odbędzie się.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Towarzystwo Pol-

sko-Francuskie. Dnia 14 bm. o godz.
12-ej min. 30 odbyło się w sali po-
siedzeń Senatu U.,S.B. konstytucyjne
zebranie zarządu Towarzystwa Pol-
słkio - Francuskiego w Wilnie, które
ukonistytuowało prezydjum w: skła-
dzie: p. prof. min. Władysław. Za” |
wadzki — prezes, p. prot. Georges

Rousseau — wiceprezes, pr. prof.

Pawlasowa — wiceprezes, p. prof.|

Tadeusz Czeżowski — skarbnik, p.'
mgr. Władysława Wiydrówna — se-į
kretarz. i

ODCZYTY.
— Dzisiejsza środa literacka prze-

łożona została na następny tydzień

i odbędzie się dn. 25 bm. Prelegen-

tem będzie prof. K. Górski, który
wygłosi odczyt p, t.: „Charakter Po-
1aków w oczach pisarzy polskich!

Teatr t muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Pre- {

mjera „Wesela Figara" — Beaumarschais.

Dziś o godz. 8 wiecz. Teatr Miejski wystę-|

puje z premjerą słynnej komedji w 5-ciu |

aktach Beaumarchais (przekład Boya-Że-'

leńskiego) „Wesele Figara" z ilustracją Mo-

zarta. Utworem tym, jak wiadomo, twórca

teatru polskiego w Wilnie Wojciech Bo-

gusławski rozpoczął przed 150 laty swą

pracę, Wyreżyserował to arcydzieło główny

reżyser teatrów stołecznych dyr, Borowski.

W wykonaniu „Wesela Figara” bierze u-|

dział cały zespół teatru miejskiego. Stylo- |

we i barwne kostjumy oraz malownicze de-

koracje pomysłu W. Makojnika. Orkiestra i

chóry pod batutą S. Czosnowskiego. Cho-

reografja Wandy Fayn.
Jutro o godz. 8 wiecz. „Wesele Figara".

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy

Oli Obarskiej. Dziś „Ty to ja”, op. Simonsa

w adoptacji Tuwima.

Į

Polskie Radjo Wiino
Środa, dnia 18 marca.

6.30 Pobudka. Gimnastyka. Muzyka z
płyt. Dziennik poranny. Muzyka z płyt.
Giełda rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10—
1157 Przerwa. 11.57 Czas i hejnał. 12.03
Dziennik południowy. 12.15 Dziecko w wie-
ku przedszkolnym, pog. 12.30 Koncert, 13,25
Chwilka gospodarstwa domowego. 13.30
Płyty. 14.30-—15.15 Przerwa. 15.15 Codz.
odc. pow. 15.25 Życie kulturalne miasta i
prowincji. 15.30 Z różnych operetek. 16.00

Rozmowa Majsterklepki z Lepigliną, po$-
16.20 Recital wiolonczelowy Ewela Stegma-
na. 16.45 Rozmowa muzyka ze słuchaczem
radja. 17.00 Dyskutujemy. Pieśni Edwarda
Griega odśpiewa Sława Gogojewicz. 17.50
Książka i wiedza. 18.05 Koncert dla mło-
dzieży (płyty) obj. Zofja Ławęska, 18.25
Aktualna pogadanka hodowlana. 18.35 Kon-
cert reklamowy. 18.45 Skrzynka ogólna;
omówi Tadeusz Lopalewski. 19.00 Przemė-
wienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
prof. lgnacego Mościckiego, poświęcone
Marszałkowi Piłsudskiemu, Transm. z Zam-
ku. 19.15 Pieśń żołnierska Polski Niepod-
ległej. 19.35 Wiad. sportowe. 19.45 Repor-
taż aktualny. 20.00 Płyty. 20.45 Dziennik
wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski współ-
czesnej. 2100 XXVIII audycja z cyklu
„Twórczość Fryderyka Chopina*. 21.40 U
naszych laureatów literackich 1935-36 roku.
Reportaż. 21.55 Aktualna pogadanka gospo-
darcza. 22.05 Polskie wiersze wojskowe,

RAVAK KKI SR ikiSNKN TIA TA OE OTO EAZA
į

dów, Laval

lle wydaje 12-letnia miljonerka?
Renta roczna małej Glorji Vanderbilt,

córeczki p. Morga - Vanderbilt, wzrosła w
roku bieżącym o nowych 700.000 dolarów.
Oczywiście, że prasa amerykańska zainte-'
resowała się natychmiast budżetem 12-let-

niej miljonerki, Ile też istotnie wydawać

może nieletnia miljonerka, której utrzyma:

nie i nauka jest rzeczą opiekunów

Miss Glorja wydaje niemało, opowiada

jej wychowawczyni, panna Thomas Gilch-
rist, Wyjazdy letnie.i zimowe pochłaniają

drobnostkę 35.000 dolarów rocznie, Drugą

poważną pozycję wydatkową stanowi opła-

ta detektywów dla osobistej ochrony przed

gangsterami, co wynosi 1.995 dolarów mie-

sięcznie,

tylko 1,391 dolarów rocznie, a osobista

!га Sił Zbrojnych Edwarda Rydza-Śmigłego,

Łekerzom dostaje się mniej, bo ..

22.30 Na swojską nutę, ori. P. R. 2300
Wiad. met. 23,05—23.30 D. c. ork, P. R.

& za kotar studjo.
Wywiad z laureatką.

Skrzynka ogólna w środę, dnia 18 b, m.

przesunięta została na godzinę wowośniejszą
i rozpocznie się o godz. 18.35, W ramach |

tej skrzynki red. Tadeusz Łopalewski prze-

prowadzi wywiad z wileńską laureatką kon-
kursu na odgadnięcie daty zarejestrowania

abonenta Nr. 500.000. Jak wiadomo, laure-

atką tą jest p. Genowefa Tymińska.

Transmisja z Ostrej Bramy.

Uroczystości w dniu 19 marca rozpocz-

ną się od hołdu Armji przed Sercem Mar-

szałka Piłsudskiego w Ostrej Bramie. So-

lenne nabożeństwo odprawi Arcybiskup

Metropolita Ks. Romuald  Jałbrzykowski,

który przybędzie do Kościoła Św. Teresy

o godz. 9.40 i zostanie powitany przez woj-

sko. Po nabożeństwie, o godz. 11-ej odczy-

tany zostanie rozkaz generalnego Inspekto-   i treściwe pożywienie!

„REPREZENTANT*
— WILNO, WIELKA 30.

poczem nastąpi defilada.

Przebieg tych podniosłych uroczystości

będzie częściowo transmitowany przez Pol-

„skie Radjo. Natychmiast po defiladzie na-|

dane będzie z Warszawy przemówienie

P. Prezydenta Rzeczypospolitej do młodzie- Ža

ży szkolnej Humor wLidzeNarodów
{

 

Podczas posiedzenia Rady Ligi Naro-
zauważył, że delegat Włoch

Aloisi nadaremnie usiłował wydobyć ogień

ze swej zapalniczki. Laval napisał kartkę i

przesłał min. Edenowi. Eden przeczytał,

spojrzał na Aloisiego, uśmiechnął się ikiw-

nął potakująco w stronę Lavala. Nikt nie

wiedział, jaka była treść kartki, ale po

skończonem posiedzeniu — dziennikarze

b u m ог dziennikarze odszukali kartkę Lavala, ad-

а resowaną do Edena. Laval pisal:

' „Zgłaszam wniosek na Radę Ligi Na-

CZARNE JAGODY „rodów. Wyjątkowo zezwala się na dostawę

Mamusia na spocerze w lesie objaśnia benzyny dla zapalniczki delegata wloakie-

synkowi: go barona Aloisiego“.

l Widzisz Tadziu, te kuleczki? To' Prasa czyniąc aluzję do tej anegdotki,

czarne jagody. |stawia pytanie — czy Liga Narodów sama

— A dlaczego takie białe i czerwone? mie złamała sankcji, zezwalając na dostar-

— Bo są jeszcze zielone. Jak będą gra- czenie odpowiedniej ilości benzyny do za-

natowe, dopiero wtedy stną się czarne. j pałniczki przedstawiciela włoskiego, barona

Aloisiego.

kach* odkłada panna Vanderbilt chyba nie-
jeden jeszcze grosz na „czarną godzinę".
 

BIBLJOTEKA

—Jubileusz A, Wilińskiego w „Lutni”, usługa młodej miljonerki kosztuje ją 11.515

Zasłużony kompozytor i kapelmistrz Teatru , dolarów rocznie.

Muzycznego „Lutnia" Aleksander Wiliński| Najmniej wydaje panna Vanderbilt na

obchodzi w sobotę dnia 28 b. m. jubileusz | zabawki, bo tylko 416 dolarów. Zato w drob

swej 50-letniej pracy na polu scenicznym. nych wydatkach mieszczą się dość dziwne,

— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5. jak na młodą dziewczynkę, zakupy, a mia-

— Niech pan patrzy, oto utoja bibljo*|
teka! Wszystko ustawione według działów!
Tam na górze — klasycy. Tutaj na niższej
półce dzieła zagranicznych pisarzy. W

środku, dzieła filozoficzne. Niżej — cała

półka poświęcona przyrodzie. Tu, na dole

wreszcie książki o polityce i ekonomii. A

KRONIKA POLICYJNA.
—- Zemsta kochanki. Aleksander Fie-

dorow (ul. Szopena 6) zameldował, że w dn.

16 bm. około godz. 22-ej, Jadwiga Grażyń-

ska (Jeziorna 3), z zemsty wylała na jego

łóżko około litra benzyny i zapaliła ją,

wskutek czego pościel doszczętnie spłonęła.

kno placów i ulic", z cykilu odczytów Grenady”.

WEBER RICA RZRECZENENE

Wkrótce: Ekstaza miłości, łzy i śmiech największej artystki świata

Elżbiety Berganer
we wzruszającym dramacie duszy kobiecej p. t:

„Nie odchodź odemnie"

PC

 

Kino „HELI
 

” JUTRO PREMJERA! DWAJ mistrzowie maski, niedošcignieni
CASINO | "==> Melodja wielkiego miasta C0p2ERp i4LD Sam Ez Е лЕ

| ITT SI
Borys KARLOFF
w jedynym ich filmie bieżącego sezonu! Szczegóły jutro.

HELIOS | Aby dać możność wszystkim, kiio jeszcze niewidzia!

największego filmu wszystkich czasów
i

Przebojowa rewja w 2 cz.i 15 obrazach z udziałem Publiczności, piosenkarza LEONA 22 wyrobienie posa-|

LEŃSKIEGO, pieśniarki Geny Honarskiej, baletu Tanagra, komika Jaskowskiego oraz dy: kasjera, ekspe-

с
Codziennie 2 seanse: 6.45 i 9.15. W niedzielę i wieta „dienta, lub samodziel-

ENY ZOSTAŁY ZNIŻONE.
Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10.15.

POLSKIE kino Szampańska operetka filmowa produkcji

ŚWIATOWI Arcydzieło _ mazyki śpiewa
Miękiewicza 9

—————

„Frasgjuita““
Muzyka w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej, pod osobistem  kierownic-

twem znakomitego kompozytora FRANCISZKA LEHARA.

Hi ASi 0 M gwarantowane polecają
Zakłady Ogrodnicze

mim W. WELER u cs
Wilno, SaDOwA 8.

ROŽE i DALJE

austrjackiej.

i tańca

  

Fistarmonję

ss

BIURO TRANSPORTOWE „EKSPEDYCJA

 

 

Dziś program rewjowy p. t. „Od Sewilli do | nowicie 6 kredek do warg i 40 pudełek pa-

 

„. DAWID

LUGOSI

w dobrym stanie za- 6-pokojowe ze wszel--
Cenniki wysyłamy bezpłatnie, raz kupię. Ofertynad- kiemi wygodami, 2-ie

KS iAOSYlaė: Kolwarja, Ke. piętro,
Proboszcz Tracewski. do wynajęcia. Wileń-

518--2 ska 25, m. 9.

pierosów. Przy tych wszystkich „wydat- tam, w tamtym kąciku książki do czytania! Ogień został ugaszony przez domowników.

SEATIADTSSSD
PA | Nieodwołałnie ostatni dzień, Dla młodzieży dozwolony, O0
| "| „OSTATNIE DNI POMPE! ; zzeowoczewi
JUTRO PREMJERA. Najpopularniejszy film 1936 roku. STOLARZE

SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

Wilno, Trocka 6
poleca meble miękkie i twarde z właś-

 

   

  

 

  

 

i
wicza w Krakowie, o dziele lepszego jutra

W/g NIEŚMIERTELNEJ POWIEŚCI K. DICKENSA. dla rzemiosła polskiego. Złóż choćby naj-

W roli głównej: GENJUSZ FREDDIE BARTHOLOMEW. skromniejszą ofiarę na utrzymanie, wycho-

REW JAI akaR

„OD SEWILLI DO GRENADY“

opieką Związku Miodzieży Przemysłowej

i Rekodzielniczej — Konto czekowe P.K.Q.
Nr. 407-987.

Balkon 25 gr. Program Nr. 65 p. t.:

DAM200ZŁ,

 

nego kierownika skle-całego zespołu artystycznego.
3

ы

pu Adres w Admin. mamona
seanse—4,45, 7i9.15.
 

cznieprz — ВОМО е
į n 3 Sk НЕ z dwojgiem
|pokołowe Ajnów Letnis ka > PIANISTKA. MIERNICZY starszy syn chory na

|
i

= ės „ gruźlicę kości — 0-
alifiko: z dlugoletnią prakty-ТОИ| В. я ш…' Aką poszukuje pracy u becnie sama a

wej początkującym i mierniczego przysięg- wała, żadaych śe,

| Y.Pokalmia 25 m4. POtZEDNE "saanzasowasya, „aaj oda,gwa Ь жа © pomoc, dopóki cz
j lozorca aże, e ® и E' Pokój | ar kasę sodapowtw, „gioney  giE
! ub zutrzymaniem dla Warunki dostępne, Wilno, poste-resian- ry do „

umeblowany do. wy- |uumwimmwmumiui 3—5 о56Ъ, od 1 mais postepy zapewnione. te 401. dla „chorego  mło-
uajęcia. Portowa 19Й г ока NAZA Į8: UL Dobra 12, m. 2] —- ao S ai

40 o aie Islaių Požądedablis. (koło Zakretowej). JUŻ CZAS !BARDZO I BARDZO

kość lasu i rzeki, |zacząć esadzanie prosimy drogich Wil-

względnie jeziora. 0- m e

kiemi wygodami, cie-
pie, słoneczne, z bal- ||

Minezkania
i ©

konem, do wynajęcia.

 

"m wnejęda | roślin _pokojowych. nian o skromne ofia-

 

    

 

 

terty pisemne do „Dz. nra Oierty dla „ogrodni- dla chorej panien-

latadne pokoje, przed- „ „ Sklepcie, z WiL" dla „F.” 556—2, Fraza Ma. adis Ad atolų; Idos Gia:
ока L kuckinia 12207 SODEF penkta, Boss ję ministracja „Dz. Wil." ać. uje
| 7 mieszkaniem, do wy-- potaki, z | owo, aaaców
|pokoje, | Stowiaiska Akiecia, UL Konduk- ® 2а ; 45—3 može i nic niema ab-
|2-a. 574—1 torska 18—5. 567—1 * . | ananasas| sOlutnie! Adres w „Dz.
| OSA Br Wil.* dla: „chorej sie-

Mieszkanie | j Rządca į Zgsby | wo ca
-.—..... rolmy poszukuje posa- MIŁOSIERDZIU

 

 dy od 1 kwietnia lubLEKCJI Saka So аННЕ ZGUBIONĄ
irancuskiego teoret. i ukoj 6Кааат ая 3p . szkoła rol- książeczkę wojskową

Czytelników leca-
my biednego, ną-

„Nr. cego stolarza go
£- dogodagck" waieiź aeletnia sa- Nr.1172, wydaną przez „„wokie,go: |Ladwika

z balkonem,

 

2  QgródMIEJSKA" W WILNIE, Dominikańska 17 CZYTAJCIE L | aca, mo- 81 P.P. w Grodnie, na

podaje do wiadomości iż z dnie 16-40 Motocyki| PO,PYNAJĘCIA około 3500 m» do kach emigrant zFran- fe złożyć aoi. O. nazwisko Galifskiego аян ВЬ Sakapleria

marca r.b. p. Józef Dobrowolski w n/biurze ROZPOWSZECH- pokój umeblowany wydzierżawienia: ag- Cji- Pokój 10 m. 1(No- ierty proszę kierować Bronisława, s. Józeta 89 — 2 „Łask. ofiary

nie pracuje, przeto wydane mu w swoim| NIAJCIE PRASĘ sprzedam zaraz. Adres przy inteligentnej ro- rest, maliny, jabłka, we Zabudowanie), albo do Adm. „Dz. Wil"i Matyldy, zam. we Fi=up adm, „Dz.

czasie peifncmocnictwa tracą moc obowią- w Admin, „Dz, Wil." dzinie. Garbarska 3/5, Sadowa 21 m. 5, oierty do Adm. „Dz. dla okaziciela „458", wsi Grygi - Dołowe, Wil.” lub bezpośred-

zującą i od tej daty Biuro nie ponosi żad- NARODOWĄ| 491—1 m. 5. 48—2 558—3 Wil” pod„a 47—4 śm. Turgielskiej —į TAA
- ! — - zzz ' unieważnia się. iii И

nej odpowiedzialności za czynności tegoż. papa tip

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynaa od 4.

 

    

 

 

 

КОУО СЕЛЛ УРОа

9--18. CENY PRENUMERA

x
 

„URE IAi SI III III IIS
TY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł, 6. —

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 tam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 iam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

ryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Adminietracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

ZR Za e: ARE.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI Drukarnia A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostowa i. Odpowiedzialny redakior: STANISŁAW JAKITOWICZ.
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