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WARSZAWA. Węzoraj przed polu-
dniem zebrala się komisja administracyjno-

samorządowa Sejmu, na której przystąpiono
do rozpatrzenia projektu ustawy o uboju

zwierząt gospodarskich w rzeźniach i do

poprawek, wniesionych do tego projektu
przez rząd na wczorajszem plenarnem po-

siedzeniu Izby.

Na wstępie Minister Oświaty, Święto-
sławski, nawiązując do oświadczenia, 210-

żonego na plenum przez przewodniczącego

komisji admin.-samorz. posła Ducha, že
„Wiceminister ksiądz Żongołiowicz odczytał
deklarację, jednak na zapytanie, czy stawia

jakieś wnioski w związku z tą deklaracją,

żadnych wniosków nie postawił”, zaznaczył,
że Wiceminister Żongołłowicz nie mógł u-
dzielić odpowiedzi na pytanie, czy zglasza
poprawki do ustawy, albowiem nie były

one jeszcze sprecyzowane.
Skolei zabrał głos sprawozdawca poseł

Dudziński, który wskazał na atmosierę, ja-

ka się wytworzyła dokoła tej sprawy, za-

strzegając się przeciw przypisywaniu za-

równo referentowi jak i komisji tendencji

przeforsowania tej ustawy. W pracach
swych nąd projektem ustawy, reierent po-

rozumiewał się z czynnikami rządowemi,

które nie znalazły sprzeczności omawianego
projektu z konstytucją i wyrażały opinję,

że wprowadzenie takiej ustawy jest celowe

i obecnie, kiedy komisja uchwaliła tę usta-

wę wczoraj, spotkałem się w kole niepod-

ległościowców z zerzutem, że ustawa ta
jest klodą, rzuconą pod nogi rządu, że ten,

kto iorsuje tę ustawę, pracuje przeciw rzą-

dowi. Zarzut ten zabolał referenta, który

stwierdził, że ani oni ani komisja nie miała

tendencji «irudniania sytuacji rządu przez
forsowanie swej ustawy. Jeżeli dowiem się
z ust przedstawicieli rządu, że ta ustawa

jest koi rzuconą pod nogi rządowi, to

nie będę jĄ referował,
Posłanka Prystorowa omawia w dłuż-

szem przemówieniu rolę Sejmu, oświadcza-

jąc, że zadania, jakie obecnie Sejm speł-

nia, są zbyt skromne, Sejm wykazał całą
dobrą wolę przyjścia z pomocą rządowi, ale
naprawdę pomocnym okaże się wtedy, kie-

dy będzie siłą samodzielną.
Minister Rolnictwa Poniatowski odpo-

wiada na uwagi posła Dudzińskiego oświad-
czeniem, że wiążącemi dla rządu są jedynie

oficjalnie i wyraźnie ze strony rządu doko-

nywane komunikaty. Rząd poprawki zapo-
wiedział i zgłosił je wtedy, kiedy mógł
wziąć odpowiedzialność za realność sior-
mułowania i za wykonalność przepisów.

wilno, Czwartek 19 Marea 1936 roku

„Kłoda”, rzucona pod nogi rządu
's+.Sprawa uboju rytualnego;w komisji

Po tych rozważaniach ogólnych, przy-

stąpiono do szczegółowego omówienia usta-

wy i poprawek, w szczególności do nowego

artykuiu, proponowanego przez rząd jako

art. 5-ty, Wyjaśnień udzielił min. Ponia-
towski, zaznaczając, że rząd przy ustalaniu
redakcji tego artykulu uważał za niemożli-

we, utrzymanie dotychczasowego stanu rze-

czy. Należy dążyć do stworzenia takich

warunków, ażeby kartel w obrocie mięsnym

mógł być zlikwidowany. RZĄD NIE UWA-
ŻA NATOMIAST ZA KONIECZNE WPRO-

WADZENIE GENERALNEGO ZAKAZA-
NiA DOKONYWANIA UBOJU RYTUAL-
NEGO.

Poseł Gdula podkreśla, że RZĄD
STWIERDZIŁ JASNO I WYRAŹNIE, ŻE

W NICZEM NIE CHCE NARUSZAĆ WIE-

RZEŃ RELIGIJNYCH LUDNOŚCI ŻYDOW-

SKIEJ.

Na popołudniowem posiedzeniu
komisji debata nad ubojem rytual-
nym trwała w dalszym ciągu. Zabie-
rało głos szereg mówców, wypowia-
dając się za poprawikami rządowemi

Następnie zabrali glłos ministro-
wie rolnictwa p. Poniatowiiki i prze-
mysłu i handlu Górecki, którzy uza-
sadniali poprawiki rządu.

Po przemówieniu reterenia Du-
dzińskiego przystąpiono do glosowa-
nia, rzucono najdalej idący wnio-
sek pos. Prystonowej o skreślenie
art. 5 w brzmieniu rządowem, odrzu-
cono również wszysiikie wnioski po-
sła Sommenrsteina, a przyjęto nato-
miast poprawki, zgłoszone przez po
słów, a m. in. przyjęto poprawkę,
umożliwiającą gminom znoszenie u-
boju rytualnego monmalną drogą
uchwał tam, gdzie żydzi stanowią
mniej, niż 15 procent ludności i na-
kładającą opłatę na rzecz nadzoru
nad ubojem rytualnym, nie mniejszą,
niż 10 gr. od jednego kg. żywej wagi.

Pos. Sommerstein, wobec przyję-
cia dwóch ostainich poprawek, skła-
da oświadczenie, iż naruszają one
konstytucjęi gwałcą równe prawa
obywateli. Pozostałe artykuły pro-
jekty, wobec zgody sprawozdawcy
na ich brzmienie rządowe, przyjęto
bez dyskusji.

min. Poniatowiski ponawia
sprzeciw rządu co do przyjętych
świeżo poprawek, zgłoszonych przez
posłów. Sprawozdawca pos. Dudziń-
ski oświadcza, że osobiście projekt

 Na fotograiji widać podpalony przez komunistów kościół San Luis w Madrycie.

przyjęty dzisiaj, uważą za lepszy, niż.
uchwalony 5 marca, ale jako refe-|
rent stwierdza, iż względy humani-
tanne i higjeniczne, w 4mię których
projekt zastał zgłoszony, zostały
przekreślone, ponieważ w dodatku
sprzeciw min. Poniatowskiego stawia
pod znakiem zapytania osiągnięcie
zamierzeń gospodarczych — zrzeka
się referatu.

Na referenta na plenum Sejmu
został obrany pos. Puławsiki.

Na tem.
kończono.

PARYŻ (Pat), Stan zdrowią Ve-
nizelosa, który od dłuższego czasu
przebywa w Paryżu, jest bardzo
ciężlki, W, ubiegły piątek Venizelos
zachorował na grypę, która miała

począlkowo łagodny przebieg. Stan

zdrowia raptownie pogorszył się

wczoraj z powodu ikomplilkacyj ser-
cowych.

Z Aten donoszą, że ostatni list

Venizelosa, wystosowany ubiegłego
tygodnia do deputowanego Rufosa, 

posiedzenie komisji za- kończy się słowami: „Włołam z całe-
1

 

Zgon Venizelosa
go serca, niech żyje król Jerzy 2-gi“.

PARYŻ (Pat), Venizelos zmarł

dziś rano o godz. 8,50.

PARYŻ (Pat). Zwłoki Venizelosa

mają zostać przewiezione na Kretę.

Uroczyste nabożeństwo żałobne od-

będzie się w Paryżu.

Zaparcie. Sprawozdania naczelnych le-
karzy w leczeniach dla chorób żołądka i
jelit podkreślają, że woda gorzka
„Franciszka Józeła* jest pierwszorzędnie
działającym naturalnym środkiem przeczy
szczającym. Zalecana przez lekarzy.
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llomcy ale zgodzą się na iadnę uotopctwa
Posiedzenie Rauy Ligi Narodów

LONDYN (Pat). Na posiedzeniu
publicznem Rady Ligi Narodów min.
Eden, który pierwszy zabrał głos w
dyskuisji, oświadczył: Do Rady Ligi
Narodów zwrócono sie, aby spełniła
obowiązek, wynikający z pakiu 407
carneńskiego i orzeczenia, czy na-
stąpiło czy. też nie naruszenie Trak-
tatu Wersalskiego. Przemówienia
delegatów Francji i Belgii wywarły
głębokie wrażenie na czionków Ra-
dy. Przedstawiłem już Radzie pogląd
rządu W. Brytanji, a mianowicie, iż
nastąpiło wyraźne i niezaprzeczalne.
naruszenie postanowień Traktatu
(Wersalskiego o strefie zdemilitary-
zowanej, Kząd brytyjski uważa, że
słusznem będzie, aby Kada to stwier-
dziła i powiadomiła o tem wszystkie
państwa sygnataryuszy trakrtatu wer-
salskiego. (Gmach bezpieczeństwa|
i zaulania jest poważnie zachwiany.
Jak odbudować go? Zagadnienie,|
w którego obliczu stoi Rada, doty-.|
czy nietylko kilku mocarstw, ale
wszystlkich państw, przywiązujących
wagę do świętości zobowiązań trak-
tatowych i panowania prawa w sto-
sunlkach międzynarodowych.  Nie-
walpliwie rząd Rzeszy niemieckiej
uzną wraz z innemi państwami, że
zaułanie zależy od wiary w traktaty
i że jednostronne naruszanie ich uni-
cestwią ich treść. W obecnem poło-
żeniu są dwa czynniki, z których
należy skorzystać: 1) Naruszenie
traktatów, pomimo jego oczywisto-
ści, nie pociągnie za sobą groźby
dków nieprzyjaznych i nie powo-

duje natychmiastowego działania,
przewidzianego w traktacie locar-
neńskim w pewnych okolicznościach.
2) Położenie, pomimo całej swej po-
wagi, daje pewną okazję

LONDYN (Pat). Po. min. Edenie
zabrał głos ambasador Grandi. De-
legat Włoch wskazał, że położenie
jest bardzo poważne i obawy, żywio-
ne przez narody irancuski i belgiski,
są zrozumiałe,

‹ Włochy — mówił Grandi — mają
świadomość swojej odpowiedzialno-
ści i będą wierne swym zobowiąza-
niom. Naturalnie, nie można oczeki-
wać, aby Wiłochy przyłączyły się do
zarządzeń, kitóre obecnie wymienzo-
ne są przeciw nim samym.

Następnie zabrał głos min. Beck,
który clkreślił stanowisko polskie.

; > Następne posiedzenie Rady Ligi
wyznaczono. na godz. 11-4 rano,

DELEGACJA NIEMIECKA
PRZYBYŁA DO LONDYNU.
LONDYN (Patj. Delegacja nie-

miecka, która w godzinach popołu-
dniowych przybyła do Londynu, za-
mieszikała w hotelu Carlton. Przed
rozpoczęciem posiedzenia kionferen-
cji locarneńskiej, wyznaczonego na
godz. 22, -min. Eden przyjął głównego
delegata Niemiec von Kibbentroppa
i odbył z nim półgodzianą rozmowę.

Dziś na posiedzeniu Rady Ligi,
jako pierwszy przemawiać będzie
von Kuibbentropp, który przedstawi
stanowisko. Niemiec.

LONDYN (Pat). Delegacja nie-
miecka z von Ribbentroppem odwie-
dziła dziś wieczorem min. Edena w
izbie gmin. Wizyta trwała bardzo
krótko. }

INSTRUKCJE, JAKIE OTRZYMAL
RIBBENTROPP OD HiTLERA. |
LONDYN (Pat). „Evening Stan-|

dard“ donosi, że Ribbentropp otrzy-
mał następujące instrukcje od kanc-
lerza Hitlera: Wlspółpracować z W.
Brytanją w doprowadzeniu do kon-
struktywnego rozwiązania sporu, nie
czynić nawet najmniejszych ustępstw
w kwestjach, dotyczących suweren-
ności Niemiec, lub remilitaryzaoji
Nadrenji. Wszelkie propozycje o no-
wej strefie zdemilitaryzowanej mu-
szą przewidywać stworzenie jedna-
kowego stanu prawnego po obu stro- '
nach granicy. Strefa musi być rów-!
nej głębokości i ewentualne zniesie-
nie tontylikacyj w strefie zdemilita-
ryzowanej musi obowiązywać obie
strony. Niemcy gotowe być mają do
przyjęcia oświadczenia Rady Ligi,
stwierdzającego naruszenie traktatu
locarneńskiego, ale — jak twierdzi

 

„Evening Standard“ — zdaniem nie-
mieckich kół rządowych, sprawa ta
ma znaczenie mniejsze, wobec za-
pewnienia, że propozycje pokojowe
Hitlera będą rozważane. Delklaracja
o naruszeniu traktatu Ligi uważana
będzie w Berlinie jako posiadająca
charakter wyłącznie formalny i po-
zbawiona znaczenia politycznego,
Niemcy nie przyjmę żadnych g
zycyj o odesłaniu sprawy do trybu-
mału haskiego, wychodząc z założe-
nia, że do kompetenqi tego! trybu-
nału należą jedynie kwestije ściśle
prawne, a nie ogólne kwestje poli-
tyczne lub wojskowe.

*

 

CORAZ TO NOWE TRUDNOŚCI
W ŁONIE KONFERENCJI

LOCARNENSKIEJ,
LONDYN (Pat). Dyskusja w ło-

nie konferencji locatneńsikiej natra-
Jia na coraz to aowe trudności, Pier-
wotna koncepcją angielska w spra-
wie strefy neutralnej upadła,

W. sprawie odesłania zagadnienia
zgodności paktu francusko- sowiec-
kiego z traktatem locarneńskim do
do trybunału haskiego, również po-
wistały trudności, gdyż Francja do-
magała się od Anglji wyraźnego za-
pewnienia, że wywrze na Niemcy na-
„cisk, aby zgodziły się na pnzyjęcie
orzeczenia haskiego. Rząd brytyjski
uchylił się od udzielenia takiego za-
pewnienia.

W. godzinach wieczornych zwoła-
ny został ną nadzwyczajne posiedze-
nie gabinet brytyjski, kltóry rozpa-
trzył sytuację, wynikającą z propo-
zycyj W. Brytamji i Francji

Mieóż:siók Ast

Kto wygrał na loterji?
Pierwsze ciągnienie.

100 tys. zł. — 85215, 112077;
po 5 tys. zł. — 119136, 186743;
po 2 tys. zł. — 40856, 20788;
po 1000 zł. — 21870, 19982, 73020,

106461, 122388, 172743, 189241.

Drugie ciągnienie.
25 tys. zł. — 179468;
5 tys. zł. — 71160, 113807;
2 tys. zł. — 28526, 88397, 88400,

163499;
1 tys. zł. — 7781, 26153, 38164,

71889, 88075, 87120, 109663, 148523,
148021, 153584, 176007. Ž
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| Po proŚśbie—
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ruszą nasze Panie Miłosierdzia w dniach 20, 21, 24 i 24 marca na miasto,
drzwi, uzyskać nieco bielizny, obuwia, odzieży, a nawet żywności dla ubogich, znajdujących się wprost w roz-

by bezpośrednio, idąc od drzwi do

" paczliwem położeniu. — Pozwolenia odpowiedniego udzieliło Starostwo Grodzkie; ofiarodawcy zostaną zapi
sani na podanych im listach, uwie-rzytelnionych pieczęcią Stowarzyszenia i podpisem Zarządu.

„ «Nie odmawiajcie, w imię miłosierdzia chrz
1 Paniom Kwestarkom.

eścijańskiego wstępu i odpowiedniej oliary pełnym zaparcia  



2

Mardojowi i Rrytiewiczowi sprawę ЛОГО
Sprawa o zamach na bożnicę na Popławach

wszechnego, pozatem nie mógł pre«
perować petard, gdyż nie zna się na
tem i był w tym okresie ciężk:
chory.

W. dniu wczorajszym w Sądzie Polski i że temu należy przypisać
Apelacyjnym odbyła się rozprawa rozliczne maniiestacje. Olszewski
przeciw znanym wśród młodzieży jest nastrojowcem, który ze zwięk-
akademickiej pp. Wardejnowi, Ol- szoną siłą reagował na prądy ogar-
szewskiemu i  Hrynlkiewiczowi, o- |niające młodzież. Po godzinnej naradzie Sąd posta-
skaržonym o zorganizowanie związ- Prokurator widzi przestępstwo nowił w stosunku do Olszewskiego
ku nielegalnego, mającego na celu!ale rozumiejąc pobudki Olszewskie- zmienić wymiar kary wyznaczony w
zamachy ma mienie i życie żydów go posi o wyrok, który pozwoliłby pierwszej instancji i skazać Olszew-
wileńskich i o przygotowanie zama- Olszewskiemu pozostać w środowi- skiego na 2 lata więzienia, a na mo-
chu petardowego na żydowski dom sku akademiokiem. jcy amnestji karę w całości darować.

modliiwy przy ul. Popiawskiej. | Obrońca, w krótkiem lecz treści-| Sprawa wzbudziła duże zainte-
W pienwszej instancji p. Wardejn'wem przemówieniu, wywiódł, iż resowanie. Na sali wiele młodzieży,

zosta łskazany na 2 lata więzienia, oskanżony wcale nie miał na celu a pozatem krewnych i znajomych
p. Olszewski na 3 lata i p. Hrynkie- sprowadzenia niebezpieczeństwa po- oskarżonych.
wicz na 1 rok.
W rozprawie obecnej przewodni-

czył prezes Sądu Apel. p. Wyszyń-
ski, sądzili sędziowie: Kwiatkowski|
i Krulcowski. Bronili oskanżonych!
mecenasi: Borowski z Warszawy 0-
raz Kowalski i Szyszkowski z Wilna.
Oskarżał prok. Quirini.

Na wsiępie obrońcy Wardejna i
Hrynkiewicza zglosili "wniosek o u-|
morzenie sprawy na mocy alrinestji, I
motywując to tem, iż oskarżonym;
nie grozi kara wyższa od dwóch lat,|
a motywem ich działania były po-:

 

budki wyższego rzędu natury
ideowej.

Prokurator podzielił to stanowi-
sbo w całości i przeciw 'wnioskowi
nie oponował.

Wobec tego sąd, po króikiej na-
radzie, sprawę przeciw oskarżonym
Wardejnowi i kHrynkiewiczowi po-
stanowił umorzyć.
W sprawie Ulszewskiego nowych

dowodów żadna ze stron nie przed-
stawiła, jedynie strony wygłosiły
przemówienia.

Prokurator oparł się na moty-
wach wyroku Sądu Okręgowego,
który uważał, iż Olszewskiemu udo-
wodniono (pomimo jego nie przyzna-
mia się do winy), iż objął po War-
dejnie kierownictwo tajnej organiza-
«ji, przygotował zamach na ul Po-
pławskiej i spreparował dwa ładun-
ki zapalające, których nie zużytko-
wał, a przez to wszystko dopuścił
się przestępstwa sprowadzenie nie-
bezpieczeństwa powszechnego.

Sensacją były wnioski, jakie pro-
kurator wyciągnął ze sprawy. O-
świadczył mianowicie, iż do eprawy
nie można podchodzić z uprzedze-
niem, bo Olszewski jest przedstawi-
cielem młodzieży akademickiej, któ-
ra zawsze znajdowała się w pierw-
szych szeregach wszelkich działań
społecznych, czego dowody dała w
r. 1918 i 1920. Że akademicy są ży-
wiołem niezwykle czułym na dobro

 

PORADNIA BUDOWLANA
NZ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO
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Wylew Niemna i Wilji spowodow

  

Podziękowanie
Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi ś. p. Kamilli

Zdrojewskiej, w szczególności Wielebnemu Ks. Kanonikowi Antoniemu Cichoń-
skiemu, na term miejscu składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

SYNOWIE, SYNOWE I WNUKI

 

 

W. dniu wczorajszym znalazła się
na 'wokandzie Sądu Apelacyjnego
sprawa red. nacz. „Kurjera Wileń-
skiego”, p. Kaz. Okulicza, wytoczo-|
na przez red. nacz. „Słowa”, p. St.

! Mackiewicza.

Na wstępie rozprawy przewodni-
p sędzia Dmochowski proponuje
stronom polubowne załatwienie
,Sprawy, na co strona oskaržająca
"wyraża zgodę. Wobec obustronnei
chęci pojednania, Sąd zarządza
przerwę 10 minutową, podczas któ-
rej strony, za pośrednictwem adw.
Petrusewicza, układają tekist odpo-
wiednich oświadczeń.

Po przerwie odczytane zostały
joświadczenia, w których pp. Redak-
jtorzy różne rzeczy cofają i różne
„rzeczy sobie wyjaśniają.

Mec. Petrusewicz oświadcza po-
Jnadto, že red. K. Olkulicz umarza
sprawię karną, którą wszczął w swo-
jim czasie w Sądzie Okręgowym
|przeciwiko red, Mackiewiczowi.

|. NASIONA
ROŚLIN PASTEWNYCH, WARZYW-

NYCH ORAZ KWIATÓW
z najpoważniejszych źródeł krajowych

i zagranicznych poleca

Zygmunt Nagrodzki
WILNO, Zawalna 11-а,

Proszę żądać cenników i ofert.

 

| Bp. Mackiewiczi Obulicz|
pogodzili się

Wobec pojednania stron, sędzia
przewodniczący zamyka posiedzenie

Fakt pogodzenia się obu redakto-
rów pism sanacyjnych w Wilnie, po
głośnej kampami wybonczej, jest
bardzo znamienny. Jest on odbiciem
stosunków, panujących wogóle w
Polsce w obozie sanacyjnym, który
ostatnio doszedł do przekonania, że
dużo więcej rzeczy go łączy, niż
dzieli, I tak jest w istocie,

Kronika telegraficzna
* Pan Prezydent R. P. przyjął w dniu

wczorajszym premjera Zyndram - Kościał-
kowskiego.

** W związku z katastroialnym prze-

biegiem powodzi, rząd litewski wyasygno-

wal na cele pomocy 100 tysięcy litów. Licz-

ba ofiar, które ucierpiały. wskutek kata-

strofy, sięga 8000 osób.

** Przywódcy spisku wojskowego w
Bułgarji, p. Welczew i Stąnczćw, skazani
na karę śmierci, wystosowali na imię króla

Borysa prośby o ułaskawienie.

** W Albacete (Hiszpanja) nieznani
sprawcy napadli na grupę młodzieży lewi-

cowej, która urządziła wielką demonstrację

protestacyjną. Demonstranci podpalili ko-

ściół Św. Jana Chrzciciela, teatr, oraz usi-
łowali podpalić redakcję dziennika kato-

lickiego.

** Władze hiszpańskie rozwiązały stron-
nictwo faszystowskie „Falanga Hiszpańska”. 

 

 

Wyrok w Sprawie rykonckiej
Przerywana dwukrotnie sprawa

rykoncka po raz trzeci znalazłą się

we wtorek na wokandzie Sądu Okrę

gowego,
obrony w dniu tym zbadani zostali
świadkowie dodatkowi.  Wspomi-
naliśmy już uprzednio 'o tem, iż są-

dowi dostarczony został list uczeni-
cy Rozalji Hornatkiewiczówny, w

iktórym ostatnia przeprasza nauczy-

ciela Salkowicza za nieścisłość ewo-

ich słów podczas zeznania pierw-

rzy stwierdzili, iż list ten ńapisany
był przez uczenicę dzięki wpływom
gospodyni. Sakowicza, która treść

Na wniosek oskarżenia i listu Rozalji H, podyktowała.
Wezwana ponownie przed Sąd

Rozalja H., ku wielkiemu skonster-
nowaniu oskarżenia potwierdziła
jednak całkowicie swoje zeznania
złożone uprzednio,

| Stwierdziła również, iż list ten
zmuszona była napisać pod dyktan-
do gospodyni Sakowicza, Manji Ma-

szego. Obrona jednak na dzień wczo cjejewskiej.

raszy sprowadziła świadków, któ-

WILNO,TU.FILIPS
TELEFON < 20-2
GODZ. 3-3

 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscami mglistym ranku, pogoda

naogół słoneczna, o nieco większem za-

chmurzeniu w dzielnicach północnych.

Nocą przymrozki (silniejsze w górach),

dniem temperatura do 10 C.

Słabe wiatry miejscowe.

Z MIASTA.
— Wilja opada. O godz. 12-ej po-

ziom Wilii wynosił 5,48 m., co w po-

równaniu ze stanem wczorajszym

oznacza, że woda opadła o 12 cm

— Bezpłatne lekarstwa dla bez-

robotnych. Dla Wojewódzkiego Wy-

działu Zdrowia przekazano kontyn-

gent lekarstw, które rozdzielone zo-

staną wśród przychodni, a to celem

bezpłatnego ieczenią chorych wene-

rycznie, rekrutujących się wśród

bezrobotnych i biednej ludności m.

Wilna. (h) !
— Rejestracja bezrobotnych pra-

cowników umysłowych. Dnia 28 bm.

w lokalu przy ul. Subocz (Pośred-

nictwo Pracy) odbędzie się kolejńa

rejestracia bezrobotnych pracowni-

ków umysłowych, pobierających za-

siłki z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Przedłużenie godzin handiu w

sklepach w tygodniu przedświątecz-

nym. Wobec zbliżającego się okresu

handlu przedświątecznego, władze

administracyjne wydały pouczenia

dla funikcjonarjuszy policji o prolon-

gacie „godzin handlu w tygodniu
przed świętami Wielkanocnemi.
W niedzielę, dnia 5 kwietnia r. b.

dozwolony będzie handel w godz.
_. 13—18, zaś od 6 kwietnia r. b. do 8
kwietnia r. b. sklepy otwarte będą

wileńska
do godz. 21. W. Wielką Sobotę han-
del dozwolony będzie tylko do go-
dziny 18. (h)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z Uniwersytetu Steiana Ba-

torego. Dnia 18 b. m. w Auli Ko-
lumnowej Uniwersytetu o godzinie
14-ej odbyła się promocja p. Jakóba
Churga na doktora medycyny.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże, W dniu 17 bm. z miesz-

kania Anny Hryniewiczowej (Wilkomier-

ska 86) skradzione ubranie i bieliznę. Ogól-

ne straty wynoszą 423 zł.

W tymże dniu o godz, 15,30 na ul, Tar-
gowej nieujawniony narazie sprawca wy-

rwał Eugenjuszowi Wagnerowi, lat 10 (Po-

leska 2) skrzypce w futerale brezentowym,

wart, 22 zł, Sprawca zbiegł.
— Aresztowanie przemytnika, W dn. 17

bm, o g. 17-ej na ul. Stefańskiej zatrzymano

Kazimierza Lipskiego, zam. w Szawlach
(Litwa) z przemytem tytoniu litewskiego,
w ilości 25 paczek po 100 gr. każda. Lipski
nielegalnie przekroczył granicę i przemycił
tytoń do sprzedaży. Lipski zostanie prze-
kazany władzom sądowym.

-— Kradzież, W dn. 16 bm. między godz.
20 a 21-ą ze składziku, znajdującego się w
klatce schodowej, zapomocą otwarcia kłód-

ki dobranym kluczem skradziono rower
Piotra Zdanowicza (Zarzecze 8), wartości

zł. 100.

| W dalszym ciągu badania świad-
ików Marja Markowska zeznaje, iż
Sakowicz wpływał na Rozalję Hor-
|natkiewiczównę, by zeznania swoje
odwołała.

Św. Malarewicz rozmawiał któ-
regoś dnia z p. Sakowiczem i w cza-
sie rozmowy nauczyciel nakłaniał go
do  mamuszenia
do odwołania swych zeznań. Za to
ją weźmie do kina i rewji w Wilnie i
zaprowadzi na obiad.

Św. Kumpiłowicz mówi, że Mar-
kowska obawiała się posyłać swą
siostrę do Sądu, gdyż p. leśniczy nie
SAP jej pracy, a „pan”* będzie ka-
£

Za co mialby karač lešniczy? —
pyta sędzia.

Już raz było tak, Jedna dziew-

Homatkiewiczówny szczegóły

czynika kiedyś zeznawała na korzyść
księdza, więc p. leśniczy potem do
lasu nie puścił, a i p. Sakowicz śro-
ził tem, że leśniczy nie da wam pra-
cy.

Po zamknięciu przewodu sądowe-
$o przemawia pełnamiocnik naucz.
Sakowicza, adw. Andrejew, który
uważa, iż dowód prawdy oskarżenia
został przeprowadzony i żąda wy-
miaru kary. Sąd podczas przemówie-
nia oskarżyciela prywatnego nie
przeszkadzą mu czynić aluzyj poli-
tycznych, natomiast nie dopuścił do
żadnych momentów politycznych w
przemówieniu obrony, którą prowa-
dził apl. adw. P. Kownacki. Wi prze-
mówieniu swojem obrona podkreśla,
iż momentów zniewagi artykuł u-
mieszczony w roku ub. w „Dzien.
MWil.“ nie posiada. O ile chodzi o

zarzucane maucz, Sako-
wiczowi, to do tych częściowo przy-
znaje się on salm, reszta zaś udo-
„wodnmiona została przez szereg
świadków.

Po półgodzinnej naradzie Sąd o-
głosił wyrok, ma mocy którego red.
odp. naszego pisma p. St. Jakitowicz

| skazan
'resztu, oraz 30 zł. grzywny.
| Obrona zapowiedziała apelację (e)

 

Uroczystości ku czci Ś.p. Marsz.Piłsudskiego
W dniu 18 bm., o godz. 10-ej. w

kościele Senca Jezusowego w Wilnie
cdprawione zostało uroczyste nabo-
żeństwo żałobne zą spokój. duszy
ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Udział «w nabożeństwie wzięli
"Wojewoda Wileński Ludwik Bociań-
elki, przedstawiciele miejscowych
władz kolejowych. z dyr. Falkow-
skim, wszystkie organizacje i związ-
ki kolejowe z: pocztami sztandaro-
wemi oraz liczne nzesze -pracowni-

Akademjakuczci Gen. Insp. Armi
igłego-Rydza |Edwarda Śm

‚ М авн 19 Ы., o godz. 20.45, t. į.
|w godzinach zgonu š. p. Marszałka
(Piłsudskiego, przed kościołem Św.
| Teresy, przed Pałacem Reprezenta-
| cyjnytmi oraz na placu Orzeszkowej
ustawią się plutony honorowe z do-
boszami na czele. Przy dźwiękach
werbli oddziały sprezentują broń, a
w tym czasie z góry Zamikowej ba-

|terja artylerji da 21 strzałów. Po
itym żałobnym salucie oddziały po-
j wrócą do koszar.

W dniu wczorajszym, z okazji; łach urządzono pogadanki dla żoł-

WYPADKI | imienin Generalnego Inspektora Sił,

— Rażony prądem. Stanisław Bil (Klo- | Zbrojnych, generała dywiizjiEdwarda | : е

Śmigłego-Rydza odbył się obchód,| synie garnizonowemi odbyło: się uro-

zorganizowany przez garnizon mia-|czyste składanie życzeń dlą gen.
nowa 3), robotnik* piekarni wojskowej przy|

ul. Legjonowej 2, w dn. 17 bm., o g. 13-ej,
wkręcając żarówkę do lampy elektrycznej,

został rażony prądem i spadł z* drabiny

wysokości 2 m. Bil doznał potłuczenia gło-

wy i w stanie ciężkim przewiozło go pogo-

towie-ratunkowe do szpitala Św. Jakóba.

"eta Wilna.
W. godzinach rannych w odzia-

łach wojskowych odbyły się nonmal-
/qe zajęcia, popołudnie zaś było wol-
ne- od' zajęć. . We.wszystikich oddzia-

nierzy i podoficerów.
O godz. 13-ej w oficerskiem ka-

Śmigłego na ręce insp. armii gen.
Dąb-Biernackiego.

| O godz. 17-ej odbyła się w Te-
jatrze iejskim na Pohulance uro-
czysta „akadeimja żołnierska. ;

 

y został na dwa tygodnie a-

1

** Rzeka Aleghany (St. Zjedn.) wystą-
piła z brzegów i zalała część Pittsburga. W
kilku miejscach wybuchły pożary, co zwię-

kszyło jeszcze grozę sytuacji. Przeszło
7 tys. osób ucierpiało wskutek powodzi.

Powódź
w Dziśnieńszczyźnie

GŁĘBOKIE (Pat). Poziom wody
na rzece Dźwinie w dn. 17 bm. o g.
6 rano obniżył się o 3 cm., t. j. wy-
nosił 8,29 m. Lekki przymrozek do
—3 st. C. wiąże lkrę, powodując w
dalszym ciągu zwiększenie zatoru,
jaki się utworzył w Dziśnie około
wyspy Stefana Batorego w kierunku
Doroszkiewicz.

Z powodu przyboru wód w rze-
kach zostały rozebrane mosty w po-
wiecie dziśnieńskim, a mianowicie:
na rzece Jance w Czerwonym Dwo-
rze, na drodze Duniłowicze—Szar-
kowszczyzna—N. Pohost, na rzece
Jelence w Jelni, na drodze Herma-
nowicze—Dzisna, na rzece Brezwicy
w Chwastowie, na drodze Henmano-
wicze Szarkkowszczyzna.

eratura 'w powiecie dzis-

 

Temp.
„niefskim w dniu 17 bm. w ach
raninych wynosiła do 3 st. Ć. poniżej
zera, w godzinach południowych
0 st. i dość obfite opady śnieżne.

Sport.
ZAWODY STRZELECKIE

SOKOŁA WILEŃSKIEGO,

 

Zasłużone na terenie Wilna w
dziejach rozwoju sportu strzeleckie-
go sekcja strzelecka „Solkoła”, pod
kierownictwem d-ha Ostaszkiewicza
Klemensa, rozpoczęła tegoroczny se-
zon zorganizowaniem w dniu 15 mar-
ca 1936 r. wewnętrznych zawodów z
broni małokalibrowej długiej.

Zawody. te cieszą się zwykile wiel-
ką popularnością; zgromadziły i tym
razem pokaźną ilość zawodników,
ubiegających się o palmę pierwszeń-
stwa.

Wyniki są następujące:

I miejsce zajął d-h Niepokojczyc-
ki Henryk wynikiem 284 p. na 300
możliwych.

Il miejsce -— d-h Kowalewski
Longin wynikiem 281 p.

II miejsce — d-h Katkowski Bo-
lesław wynikiem 279 p.

IV i V miejscem podzieli się Bu-
żylmisiki i Kozłowski, mając po 261 p.
W najbli czasie projekto-

wane jest spotkanie na zawodach
strzeleckich Sokoła Wileńskiego z
"zespołem Sokoła we Lwowie.   

M
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tualnego pod obrady: sejmu...

* stji moralnej i gospodarczej
" które składają się na zagadnienie sze-

. chity, ale i z tego, że w przebiegu tej

*Omawiając przed kilku dniami losy
wniosku o zakazie szechity,  pisaliś-

my:„Walka o zniesienie uboju rytual-
nego nie jest ukończona. Leży jeszcze

przed nią długa droga, na której raz

poraz znajdować się będą zasieki i

wilcze doły, wykopane przez bronią-
ce „swego stanu posiadania żydo-

stwo”,

, Przewidywania nasze okazały się

majzupełniej słuszne i znalazły po-
twierdzenie we wtorkowych obra-
dach sejmu.

Jak wiadomo, wniosek p.Prysto-
rowej „o uboju zwierząt gospodar-

skich” został jednomyślnie. uchwalo-
ny przez polskich członków « komisji
administracyjnej. Głosowali przeciw-
ko niemu jedynie dwaj Ukraińcy i
żydowski poseł Sommerstein. Nie-
mniej jednak stanowisko rządu w tej

sprawie przez cały czas obrad komi-

syjnych było nie wyjaśnione. Wpraw-
dzie zabierali dość często głos różni
rządowi rzeczoznawcy.  Przemówił

wreszcie podsekretarz stanu w min.

NV.R. i O. P. ks. Żongołłowicz, pod-
nosząc przeciwko wnioskowi wątpli-

wości konstytucyjne, ale i w tym wy-

padku nie było jasne, czy jest to

stanowisko rządu, czy też opinia księ-
dza podsekretarza.

Rząd milczał... W międzyczasie Ży-
dzi, wyczerpawszy inne sposoby wal-
ki, chwycili się nowego manewru,
a mianowicie chwycili się argumen-'

tacji ks. Żongołłowicza.  Wyja-
Śnili oni wszem wobec i każde-
mu z osobna, że ubój rytualny jest je-

dnym z głównych dogmatów ich re-
ligii i że zakaz szechity będzie wobec
tego, pośwałceniem ich wolności su-
mienia. Wychodząc z tego założenia,
usiłowali oni skierować kwestję za-

kazu uboju rytualnego na grunt praw-
mo, - formalny i dowieść rzekomej

mięzgodności zakazu szechity z zasa-
/ dami konstytucji kwietniowej.

Metoda ta dała już Żydom bardzo
poważne wyniki, Wprawdzie bowiem
znakomity znawca ksiąg religijnych
żydowskich, ks. St. Trzeciak obalił

legendę, jakoby ubój rytualny był na-
kazem religii mojżeszowej, to jedna-

|kowoż argumentacja jego widocznie

nie przekonała rządu, który w chwili

wejścia wniosku o zakazie uboju ry-
zajął

stanowisko, ‚

Stanowisko to, wyrażone w zgło-
szonych poprawkach rządowych zmie-

rza do zasadniczych zmian w projek-
-cie uchwalonym przez sejmową komi-

sję administracyjną. Zmiany te spro-

"wadzają się do tego, że ubój rytualny

będzie dopuszczony w zakresie po-
trzeb ludności wyznania mojżeszowe-

fo, muzułmańskiego i karaimskiego.

„Kto zna zagadnienie uboju rytual-

nego i związanego znim obecnie mo-

nopolu żydowskich hurtowników mię-

snych, ten zdaje sobie sprawę, na ile

projekt komisji jaśniej kwestję tę uj-

muje. Gdyby poprawki rządowe zo-

stały przyjęte przez sejm, cała spra-

wa szechity stanęłaby w nowem

świetle i zmieniona w ten sposób u-
"stawa nie osiągnęłaby tych celów, o
które społeczeństwo polskie walczy z
taką jednomyślnością.

" Opinja polska przygląda się bardzo
- uważnie losom tej walki. Wypływa to

nietylko z wielkiej doniosłości kwe-

natury,

sprawy kryje się bardzo wiele pou-
cžająčych przykładów:

*To teżi piątkowe posiedzenie sej-
mu, na którem wniosek o zakazie u-

- boju rytualnego będzie rozpatrywa-

ny. budzi wyjątkowo duże zaintereso-
wanie w najszerszych kołach naszego

społeczeństwa. :

OM

"Muszę się ekskuzować wobec Czy-
telników, że się nie zajmuję szczegó-
łami przebiegu narad  londyńskicu.
Tłumaczenie moje będzie krótkie: u-
ważam poprostu, że w Londynie nie
dzieje się nic istotnego i nic ważne-
go. Bo.zgóry można przewidzieć wy-
nik tych pracowitych, burzliwych i
pełnych emocji narad. Wojska nie-
mieckie pozostaną na lewym brzegu
Renu, a Rada Ligi Narodów zakoń-
czy swe „prace” uchwaleniem „for-
muły”, która będzie dawała pozory,
że prawu stało się zadość, a ci, co je
łamią, zostali potępieni...

Cała ta sprawa interesuje nas re
zgoła innego powodu — dowodzi ona
raz jeszcze i to w sposób bardziej o-
czywisty, niż to było dotychczas, że
wiara w możność załatwiania konflik-
tów międzynarodowych na drodze
prawnej należy do rzędu wielkich
i groźnych złudzeń. Z tej wiary po-
wstała Liga Narodów, w tej wierze
żyły narody zachodnie przez lat sie-
demnaście i za tę wiarę zapłaciły sze-
regiem klęsk i dotkliwych strat.

Liga Narodów, jako instytucja słu-
żąca do załatwiania wszelkich konflik-
tów międzynarodowych, zawiodła cał-
kowicie. Pomijamy sprawy mniejszej
wagi, zatrzymajmy się na najważniej-
szych. Liga była bezsilna wobec za-
jęcia Mandżurji przez Japończyków,
nie zdołała nic zrobić, by przerwać
wojnę między Paragwajem i Boliwią,
nie ulękli się jej Niemcy, przekreśla-
jąc kolejnó wszystkie postanowienia
traktatu wersalskiego, aż do wpro-
wadzenia wojsk do zdemilitaryzowa-
nej strefy w Nadrenii...
Od czasów, gdy zaczęto pisać kro-

niki historyczne, po dzień dzisiejszy
było zawsze tak, że narody i państwa
liczyły się, gdy chodziło o sprawy ży-
wotne, tylko z własnym interesem, a
czynnikiem decydującym była zawsze
siła, względnie gotowość do zasto-
sowania tej siły i poniesienia najwięk-
szej ofiary — ofiary krwi. .

Przy rozpatrywaniu budżetu mini-
sterstwa sprawiedliwości zainterpelo-
wany przez jednego z posłów, czy są
przedsiębrane przez ministerstwo
środki ku zaradzeniu coraz to zwięk-
szającej się pauperyzacji* adwokatu-
ry — p. wiceminister sprawiedliwości
odpowiedział: „Z chwilą kiedyśmy
dali adwokaturze samorząd, to w gra-
nicach tego samorządu - adwokatura
musi sama sobie dawać radę“,
Stanowisko ministerstwa jest nie-

słuszne z dwóch względów.
* Po pierwsze dlatego, że nietylko
adwokatura jest zainteresowana w
zapewnieniu minimum utrzymania, a
co za tem idzie i należytego poziomu
moralnego adwokatów, ale całe spo-
łeczeństwo i państwo, gdyż poziom
adwokatury odbija się na wymiarze
sprawiedliwości, którego adwokat
jest nieodzownym współczynnikiem.
Zatem ministerstwo sprawiedliwości,
jako wykładnik interesów państwa,
nie może być obojętne na stan adwo-
katury i jest powołane do współdzia-
łania w celu zapewnienia stanowi ad-
wokackiemu znośnej egzystencji ma-
terjalnej i utrzymania go na wysokim
poziomie moralnym.
Po drugie dlatego, że chociaż ad-

wokatura posiada samorząd zawodo-
wy, to jednak rozporządzenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej, ustalające ra-
my tego samorządu, a opracowane w
ministerstwie sprawiedliwości, pozba-
wia całkowicie władze tego samo-
rządu możności regulowania dopływu
świeżych sił do adwokatury.
Rady adwokackie nie mają prawa

odmówić wpisu na listę aplikantów
adwokackich „o.ile zgłaszający się po-
siada obywatelstwo polskie, Kont
w pełni z praw cywilnych i obywatel-
"skich, jest' nieskazitelnego charakte”
ru, włada językiem: polskim 'w mowie
i piśmie, ukończył. uniwersyteckie
studja prawnicze z przepisanemi w
Polsce egzaminami. oraz przedstawi
zaświadczenie adwokata o gotowości
przyjęcia zgłaszającego się na prak-
tykę.

| Oczywista, że przy: ustawowem t-
trzymaniu naoścież otwartych wrót

palestry, co wywołuje przepełnienie
adwokatury, związaną z tem paupe-
ryzację i obniżenie poziomu moralne-
go, ministerstwo sprawiedliwości nie
może umywać rąk, twierdząc, że to
już rzeczą samej adwokatury jest za-
radzenie tym niedomaganiom.

Į Na początku zeszłego roku-wszy- 
 

dla wszystkich zgłaszających się do | I 

Koniec złudzeń
Tak było, tak jest i tak będzie

jeszcze bardzo długo!
Pozostawmy tedy

filantropom* rozważania na temat,
czy jest to źle czy dobrze i co robić
należy, by zmienić stosunki moralne
między narodami.To wszystkie nie na-
leży do polityków, którzy mają za-
dania bardziej poziome i bardziej o-
kreślone — bronić interesów swego
narodu sposobami
nemi i przystosowanemi do wa-
runków, jakie istnieją w danej
chwili.
Zamęt, istniejący dziś w Europie,

wszystkie klęski polityczne, jakie po-
niosły państwa zwycięskie po zwy*
cięstwie na polu walki, zmarnowanie
zwycięstwa i uczynienie daremnemi
wszystkich ofiar, jakie złożono —
wszystko to jest oczywistym  wyni-
kiem błędnych, przeciwnych naturze
i doświadczeniu wieków założeń, na
jakich oparły swą politykę państwa
zachodnie.
Cóż tedy pozostaje do zrobienia?

Należy śmiało przekreślić metody
stosowane dotychczas i powrócić do
starych, sprawdzonych przez wieki
metod politycznych. Bo tylko te pań-
stwa ostoją się w wielkiem współza-
wodnictwie międzynarodowem, które
będą się stosowały do wymogów rze-
czywistości. Zginą zaś te, które żyć
będą w dalszym ciągu złudzeniami,
wiarą w mity genewskie i lokarneń-
skie, pokój wieczny i „braterstwo“
ludów.
A już rzeczą najgroźniejszą byłoby

uleganie podobnym złudzeniom dla
Polski, położonej między dwoma naro-
dami, stosującemi w polityce metody
nawskroś realistyczne — Niemcami i
Rosjanami. Bo realistyczną jest nietyl-
ko polityka Niemiec, które się tem
chełpią, lecz takż i Sowietów, które
swój realizm polityczny pokrywają
pacyfistycznym i humanistycznym fra-
zesem,

SK.

 

"W sprawie adwokatury
Na marginesie debaty sejmowej nad budżetem ministerstwa

sprawiedliwości

stkie okręgowe rady adwokackie,a tak
że liczne stowarzyszenia adwokackie
złożyły Naczelnej Radzie Adwokac-
kiej wnioski w pizedmiocie znoweli-
zowania prawa o ustroju adwokatu-
ry, które miały posłużyć Radzie Na-
czelnej za materjał do memorjału dla
ministerstwa sprawiedliwości.

Niestety, ministerstwo  poinformo-
wało Radę Naczelną, że nowelizacja
prawa o ustroju adwokatury jest nie-
aktualna. W oświadczeniu p. wicemi-
nistra widzimy potwierdzenie tych in-
formacyj.
A szkoda, bo we wszystkich tych

wnioskach, jako naczelny postulat ad-
wokatury polskiej występowało na
pierwszy plan żądanie wprowadzenia
obowiązkowości uprzedniej aplikacji
sądowej dla kandydatów do stanu o-
brończego, coby odrazu znakomicie
odciążyło adwokaturę, wprowadzając
selekcję zgłaszających się już na
pierwszym stopniu przygotowania do
zawodu, gdyż niema obowiązku przyj-
mowania na aplikację sądową wszyst-
kich zgłaszających się, nie mówiąc już
© dodatnim wpływie tej reformy na
przygotowanie kandydatów do należy-
tego wykonywania obowiązku obroń-
су i rzecznika sprawiedliwości, jakim
każdy adwokat być powinien”.

JAN . OPTAT SOKOŁOWSKI
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„HEJŻE NA OBÓZ NARODOWY*

W „Kur. Warsz." i w „Polonji” roz-
prawia się prof. Stroński z- atakami
senatorów na Str. Narodowe. Prof.
Stroński podnosi,że „Senat nie po-
zostawia po swej pierwszej rozprawie
budżetowej żadnych wogóle dodatnich
wspomnień w tej dziedzinie gospodar-
stwa państwowego”. Zato, gdy se-
natorowie
„(zebrali się w niespełna setkę po raz
ierwszy na rozprawę... budżetową tego
enatu, co to miał pokazać światu, jak

wygląda elita elity, wtedy okazało się,
że zupełnie im wystarcza hasło:
— Hejże na Obóz Narodowy!
Poprostu prześcigali się p. Michało-

wicz z p. Jaroszewiczową, p. Bobrowski
z p. Terlikowskim. p. Jeszke z p. Wojt-
kiem - Malinowskim, Czy można sobie

wyobrazić wdzięczniejszy spór niż, z
nieobecnymi? Urok takiej walkj był bar-
dzo w smaku mowych pp. senatorów,
którzy, jak lubią być wybrani bez wybor-
ców, tak też niezmiernie mężnie i dziar-
sko nacierają naposcmka, gdy go
przed sobą nie widzą. :

ząl sztukę walkiP. senator Jeszke
z nieobecnymi až do powolywania się
zaocznie na ich świadectwo. Opowiedział,
co mu mówił b, poseł płk. Arciszewski,
a kiedyindziej b. poseł prof. Winiarski,
wprowadzając w ten sposób w swą szer-
nyerkę cięcia do których się nie kwa-
pił, gdy miał w poprzednim Śeimie tych
przeciwników przed sobą. Płk. Arci-
szewski sprostował nazajutrz: nie po-
wiedzałem tego, co mi przypisuje p,
eszke, a prof. iniarski sprostował

również nazajutrz: nie powiedziałem te-
go. co mi przypisuje p. Jeszke,

Skądże zaś ten rozpęd, poza niezdol-
nością zajmowania się rzeczowego bud-
żetem, skaibem gospodarstwem kraju,
do cześo mow: pp. senatorowie najwi-
doczniej nie mają głów ni serc, zawdzię-
czają swe zaw'tanie do Senatu innym
zśgła okol cznośc.om, niż te niepopłatne
dziś umiejętnośc: i skłonności?! ..,.

ZAWÓD DLA TYCH, KTÓRZY SIĘ
CZEGOŚ PO SENACIE

SPODZIEWALI

Senator Fudakowski odparł te
przewrotne napaści na Obóz Narodo-
wy, rozwiewając w rozkrzyczanych
napastnikach złudzenie, jakoby mo-
żna było niesumiennemi oskarżeniami
oczernić wiełki obóz i narzucić tę nie-
prawdę krajowi.

P. Bobrowskiemu, ekssocjališcie,
który wyliezał zaburzenia, wywołane
przez Obóz Narodowy, odpowiada
prof. Stroūski w „Polonji“:
„Niewiadomo tylko, czy (p. Bobrow-

sli) zdawał sobie sprawę z tego, że naj-
wieksze zaburzenia. jak'e kraj pamięta,
nie mogły wejść w to wyliczenie, A mia-
nowicie napad na ułanów w Krakowie w
listopadzie 1923 r. i zamach majowy w
roku 1926.
A jakiż dopiero roztoczyłby sie obraz

przed oczami,:śdyby ktoś zechciał wv-
liczać naruszenia porzadku prawnego nie
od dołu, ale właśnie zgóry?

Kon'ec końców, pierwsza rozprawa
budżetowa Senatu przyniosła... zawód,
ale tylko tym, którzy się czegośkolwiek

pRzy. HEMOROIDACH
KRWAWIENIE, SWEDZENIE, PIECZENIE. BOLE, GUZY,

CZOPKI i MAŚĆ EGLE

VAR GASECKIEGO
пвMABYCIA W KAŁDEJAPTECE

 

 

 
Kwatera włoskiego sztabu generalnego na fronsie afrykańskim. Na drugim planie

kwatery dziennikarzy, przebywających na froncie.
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orzezwka

d prasy
spodziewał; ze strony ciała ustawodawa.
czego, tak zmyślnieo,

awiązując do napadu na ułanów;
6 listopada 1923 r., przypominamy,
że dokonali go socjaliści krakowscy4
których przywódcą był wówczas p.
Bobrowski. Na drugi dzień po tej ha«
niebnej rzezi, organ socjalistyczny w
Krakowie zamieścił triumfalny arty=-
kuł, gloryfikujący strzelanie z okien,

ulicą Dunajewskiego ułanów...

„NAJBOLEŚNIEJSZE
ROZCZAROWANIE

„Najboleśniejszem  rozczarowa «=
niem“ dla żydowskiego „Now. Dzien».
nika” jest stanowisko, duchowieństwa,
katolickiego, które nie występuje w:
obronie żydów. Zabawne jest, jak or=.
gan rabina Thona straszy episkopat,,
że antysemici przejdą do kultu

| Światowida i Kupały.
„Ujmijmy rzecz zasadniczo: czy kru=

cjata przeciw Żydom, przeprowadzona
na modłę Trzeciej Rzeszy, nie zagraża
przypadkiem samym najbardziej łunda=
mentalnym podstawom i dogmatom wia-
ry oso Przecież bojujący
antysemityzm, jeśli jest konsekwentny—
a taki jest właśnie antysemityzm hitle-
rowski, — musi siłą rzeczy wypowie
dzieć bezwzględną walkę tym rozlicz-
nym elementom żydowskim, które leżą u
BW źródeł religji chrześcijańskiej .

Polsce antysemityzm nie jest
ani hitlerowskim ani rasowym; jest
on wyrazem zdrowego, naturalnego
dążenia narodu do niezależności du-
chowej i gospodarczej w swem pań-
stwie. Siłę i wielkość narodu opiera
na katolicyžmie, który wypiastował
i wychował nasz naród w ciągu dzie-
jów. Mitologia pogańska Słowian nie
SIĘ” w naszej ideologji żadnej
roli, ‚

„Jest nie do pomyślenia — pisze da-
lej „Ń. Dz.” — by człowiek, któremu
wpojono dziką nienawiść do wszystkie-
g0, co żydowskie, mógł jeszcze równo-
cześnie przejąć się wzniosłą i szlachetną
nauką z Nazaretu i Betleem, która
wbrew różnym mglistym „rewelacjom”,
jest czystą emanacją. ducha żydowskie+
o".
Tę „czystą emanację ducha žydow-

skiego' posłali Żydzi na Golgotę i
zwalczają dziś w lożach, w między
narodówkach, w prasie, w literatu-
rze...
* Niech Żydzi przestaną troszczyć się
o religię chrześcijańską i udzielać
rad  duchowieństwu '/ katolickiemu,
Jest to śmieszne, ale i niesmaczne.

ZWYCIĘSTWO NACJONALIZMU
KATALOŃSKIEGO

Zwycięstwo swe w wyborach do
Kortezów zawdzięcza lewica hiszpań"
ska głównie olbrzymiej większości,
jaką uzyskała w Katalonii. Ale w pro
wincji tej głosowanie na lewicową li»
stę nie tyle było wyrazem radykal-
nych społecznie przekonań, ile przejas
wem dążenia do odzyskania zawie»
szonej w r. 1934 autonomji' kataloń-
skiej. Partje umiarkowane popełniły
błąd, stając przeciw ruchowi narodo*
wemu Katalończyków. Okazało się
jeszcze raz, że stanem oblężenia, za-
kazami, więzieniami, ruchu narodo«
wego zahamować nie można. W 12
godzin po wyborach Katalończycy
[ltskięgno sobie sami autonomię i

ryt musiał ją volens nolens
uznać. Organ Gil Roblesa, prawico-
wy „El Debate“ zdaje sobie iuż
sprawę z powodów klęski prawicy w

atalonji. ,
„Druzgocząca wię! Kataloń

ków (cytujemy za „Gaz. Polską”) gło-
M | sowała za rewolucyjnym frontem bynaj«

mniej nie dlatego, że jest lewi ja
W kaos wala) anais,
po fanatycznie rozpłomieniony
nacje izm. Jest to okrutna tamtejsza
realność, której Hiszpanja nie może lek=
ceważyć.. Masy katalońskiej młodzieży
ożywioneR poprostu nienawiścią w sto
sunku do-Hiszpanji. Przytem w większo-
ZOZ powodują sięLai wiarą

i rjotycznem ui iem, i
za fnębiciek Kataloii 0 0
„Na pierwszem posiedzeniu komisji

Ligi Narodów, gdy pojawiła się myśl
upowszechnienia ochrony mniejszości
narodowych (było to przed 7 laty),
wstał delegat Hiszpanii i zapewnił u-
roczyście komisję, że Hiszpania nie
ma żadnych narodowych mniejszości...
W komisji nikt nie zaprotestował, ale
wypadki zaprzeczyły temu twierdze« niu gwałtownie,
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Po rozwiązaniu „Deutsche Vereinigung"
w pów. Morskim

Rozwiązanie pięciu placówek „De”
%ische Vereinigung" na terenie powia
tu Morskiegoza działalność: sprzecz”
ną ze statutem oraz z niektėremi arty-
kułami prawa o stowarzyszeniach, stoi
w ścisłym związku z działalnością an-
typaństwową, jaką w ostatnich miesią
cach na terenie północneśo Pomorza
rozwinęły niemieckie organizacje poli

tyczne 2 Deutsche Vereinigung“ i
„Jungdeutsche Partei“ na czele, Meto
dy działalności tych ugrupowań wyia”
żały się w akcjach: zdolnych podać w
całkowitą wątpliwość lojalność mniej:
szości niemieckiej wobec parstwowoś
ci polskiej. Oto kilka jaskrawych przy
kładów, skierowanej przeciw Polsce
działalności Niemców pomorskich: Na
wniosek czołowych osobistości nie-
mieckiego życia organizacyjne» sze”

regowi specjalnie zasłużon. dla niem-
czyzny działączy oraz chwiejnych Po"
lakėw, na których pozyskaniu stronie
niemieckiej z tych czy innych wzślę*
dów zależało, nadane zostały niemiec
kie odznaczenia, z tem, że przywiąza”
ne do tych odznaczń dobrodziejstwa,
falc: renty: pensje, itp. zostaną im wy”
płacone bezpośrednio po przyłączeniu
Pomorza do Niemiec.

Mniej odpornym na ardumenty a-
gentów niemieckich grožono zemstą,
jaka ich niechybnie spotka: jeśli oddzia
ły niemieckie zajmą teren Pomorza,
czego, ich zdaniem. należało oczeki-
wać lada moment. W ten sposób zdo'
łano w pewnym momencie wciągnąć
„do Deutsche Vereinigunś" aż 60 proc.
robotników portowych wGdyni, kiedy

z łowy podpisującego deklarację ro*
botnika wywietrzał alkohol, którym a'
genci „Deutsche Vereinigung“ go u
przednio spoili, i z chwilą: śdv nastą*

wiła refleksja i otrzeźwienie, ci sami a*
gitatorzy niemieccy utrzymywali bun-
tującego się robotnika w swoich sze*
resach groźbą denuncjacji przed wła *
dzami,

„Deutsche Vereinigung" organizowa
ła — poza zebraniami jawnemi —rów-
nież tajne i konspiracyjne konferencje

w mieszkaniach prywatnych. Po jed-

nem z takich zebrań znaleziono w po-

bliżu domu. w którym zebranie się od-
było niemiecki resulamin służby po”

lowej i reśulamin walk ulicznych. Te
go rodzaju zainteresowania wśród

ezlonkėw „Deutsche Vereinigung“ by-

y nawet w ostatnim czasie realizowa-
TT Lik 222142

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: środa: „Ma-

tura"; czwartek: „Judasz z Kariotiuu”,

Kina polskie: 4
Apollo: „Złotowłosy brzdąc”.
Promie: „Amlitrion“.

Stella: „Precz z teściową” i „Pojedy-

Sztuka: „Peter Ibbeston“, ja
Świt: „Pan Twardowski”.
Uciecha: „Za chwilę szczęścia”.
„Fryderyk Wielki* Sztuka Adolfa No

waczyńskiego będzie najbliższą premierą
teatru im, J Słowackiego W roli tytuło
wa1 Ludwik Solski.
z pałką sąsiada. — Za zabicie są-

"siada A. Tyrpy, pałką do tłuczenia ziem.

niaków sąd okręgowy w Krakowie ska-

zał Ludwika Raka z Krzywaczki pod My

_ślenicami, na 3 lata więzienia. Połowę

"kary darowano mu na zasadzie amnestji,

Powodem zabójstwa były spory sąsiedz-
„ kie.

Sukces Narodowców prawników w Kra
| kowie. — W ubiegłą niedzielę odbviy się
wybory w Towarzystwie Bibljotek; Słu-

| chaczów Prawa, największego Stowarzy-
szenia naukowego na U. J. Przebieg wy-
borów był zupełny spokojny, wynik wy*
borów stwierdza wielki sukces Młodzie
ży Narodowej. Szczegółowo przedstawia
się on następująco. Lista Nr. 1 Młodzie-
ży Narodowej, uzyskała 164 głosy i 5
mandatów do Zarządu. Lista Nr. 2 Aka
demickiego Strzelca 3 mandaty. Lista Nr.
3, Lewicowej Samaci („Demokraci“) 3
mandaty, Lista Nr. 4 žydowska 4 man

- daty. Lista Nr 5 Akademicka Konserw.
* (Myśl mocarstwowa) 2 mandaty W po-
równaniu z wynikami roku ubiegłego za-

, znaczył się duży spadek, głosów rzuco-
- mvch na listy sanacyne, Zwiększyły swój.
stan posiadania powieksza'ac liczbę gło
sów i mandatów. Młodzież Narodowa, o-
ray Żydzi. którzy w roku uh'eśłvm do
wyborów przyszli skłóceni. Wynik: wy-
borów stwierdzają dalszy wzrost wpły-
wów narodowych na Uniwersytecie Ja-
gio'lońskim.
Wystawa Grafiki Francuskiej z czasów

Ludwika 14, 15 i 16 została otwarta w
Gabinecie Rycin Polskiej Akademii U-
miejetności przy wl. Straszewskiego 27
J p. Wystawę można zwiedzać w niedzie-
łe i środy od 11 do 1. Wstęp 40 gr. stu-
dencki 15 gr. wycieczki įtacą po 10 ge.
od osoby.  

na Pomorzu

ne praktycznie. Stwierdzono bowiem,
że wśród członków „Deutsche Verei-

nigung“ ujawnily się niespotykane 0°
tąd zapały do ćwiczeń sportowo * tu:
rystycznych, Jak stwierdzono dalej.
były to ćwiczenia terenowe, prowadzo
ne == specjalnych instruktorów z
Gdańska. Współpraca mniejszości nie
mieckiej północnego Pomorza z Gdań-

skiem była bardzo ścisła, czego ilu
stracją niech będzie fakt, że na jednej
z defilad gdańskiej SA w grudniu u-
biegłego roku wśród członków defila*

dy zauważono kilkunastu czołowych
motocyklistów niemieckich & Рото*
rza,
Ośrodkiem całej tej antypaństwowej

działalności był Puck, gdzie koncen-
trowała się sieć organizacyjna „Deut-

sche Vereinigung" i skąd rozchodziły

się w teren dyspozycje i rozkazy.

bezczelności i zuchwalstwie Niemców

puckich świadczy fakt, że radjoabo*
nenci nie mośli odbierać polskich au-

dycyj na skutek tego, że jeden z czo”

łowych członków „Deutsche  Verei-
nigung' posiadający w swoim przed-

ciębiorstwie kilka silnych motorów e"

lektrycznych, puszczał je w ruch w

czasie audycyj narodowych, rozreśulo

wuiąc rozmyślnie motory:i powodując
silne iskrzenia,

Decvzię starostwa now. morsk'edo

Puck, w marcu.

z dn. 10 marca b. r., na mocy której za
wieszona została działalność „Deut-

schę  Vereinigung" społeczeństwo

Wybrzeża powitało z wielką radością.
Dłuższe przeciąganie struny doprowa”
dziłoby niewątpliwie do ekscesów,

gdyż niedaleki był już czas, by skoń-

czyła się owa przysłowiowa cierpli -

wość polska, Zarządzenia władz pań*

stwowych poszły całkowicie po linii Ży

czeń polskiej opinii publicznej, która

dawno już domagała się ukrócenia sa-

mowoli i prowokacyj mniejszosci nie”
mieckiej na wybrzeżu.

44główne zalety!
A į © krótki czas gotowania=

5-25 minut,
@ 2 talerze

8 ia ;й ala

każdego podniebienia,
© /ednolita cena

wszystkich smaków.

postatyko(oe
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Pogrzeb 4. p. Stanisława Krawczykowe
skiego, zabutęgo w Czarukowie w pow.
łuckim przez „mołojców” ukraińskich, o
czem donosiliśmy już pa łamach naszego
pisma, odbył się w Nięświczu. W po-
grzebie wzięła liczny udział miejscowa i
okoliczna ludność polska. Zauważyliśmy
banderję organizacji P. W. „Krakus”,
do której należała ofiara krwawego na-
padu, delegację Pow. Związku osadni-
ków z Łucka i reprezentantów miejsco-
wych organizacyj. W pogrzebie nie wzię-
li udziału pawet reprezentanói miejsčo-
wego samorządu, nie mówiąc już o in-
nych przedstawicielach choćby admini-
stracji powiatowej.
W zwiążku z zabójstwem dokonano

licznych aresztowań wśród młodzieży u-
kraińskiej, Zbrodnia wywołała przygnę-
bienie w kołach społeczeństwa polskiego,
Bardzo dziwne stanowisko zajęła część

W ubiegłą niedzielę odbyło się zebra”

nie członków Stronnictwa Narodowe"

go w Radomsku. Zebraniu przewodni”
czył kol. inż. Jan Waliński, Referat o
sytuacji politycznej wygłosił kol..Piotr

Teska — delegat narodowej Łodzi.

Przemawiali również kol. kol, Tad. 
Z CAŁEGO KRAJU

BYDGOSZCZ
——— ———

Śmierć pod kołami pociągu. — W nie-
dzielę wieczorem na przejściu z Jachc'c

do nowych cmentarzy przy ul. Zašwiaty

pod koła pędzącego pociągu pośpieszne-

go Bydgoszcz — Gdańsk rzuciła się

jakaś kobieta. Koła pociągu rozszarpaly

ciało denatki na strzępy, rozrzucając je

na przestrzeni kilkudziesięciu metrów.

Zdołano ustalić, że denatka nazywa

się Eleonora Tonndorf i jest b.bufetową

z restauracji p. Wiśniewskiego przy ul.

Gdańskiej 37.
Z myślą samobójstwa nosiła się Tonn-

dorfówna od kilkunastu dni, gdy otrzy-

mała wiadomość o śmierci swej matki w

Rosji sowieckiej. Od tego czasu popadła

w silny rozstrój nerwowy j Strasz-

ny swój plan wykonała, W  strzę-
pach ubrania zostawiła tylko kartkę z

wypisanem imieniem ; nazwiskiem.

GRÓJEC

Poświęcenie lokalu Str, Nar. w Tarczy

ni.e — W niedzielę d. 9 b. m. odbyło śię

poświęcenie sali koła Str. Nar. w Tar-

czynie. Ceremoni poświęcenia dok mal

miejscowy ks, Łubiński, który również

przemawiał do zgromadzonych w фога

cych słowach życząc jak napomyšlniej-

szego rozwoju Str. Nar Kierownik Za

wadzki Jan zagaił a kol. Nowicki wy

głosił referat organizacyjny. Salę wypeł-

niła miejscowa ludność i z okolicznych

wiosek. Nastrój panował bardzo uroczy-

sty. Z dymą możemy stwierdzić, że Tar-

czym 'est narodowy. Na intencje pomyś!

nego rozwoju naszego koła odbędzie się

dnia 19.3 Msza św: w tutejszem kościele.

KRZEPICE

Zniesienie uboju rytualnego. — Na po-

siedzeniu tady miejskiej w Krzepicach na

wniosek radnych Klubu Narodowego u

chwalono jednogłośnie znieść ubój rytu-

slny w Krzepicach. Rada miejska w

Krzepicach składa się z 12-tu członków,

w tem jedyny radny — Żyd, który w

trakcie głosowania wyszędł z sali.

Następnie rozpatrywano drugiwniosek

KI. Nar. o podzielenie rynku na dwe

połowy i rozdział straganów żydowskich

od chrześcijańskich, Spowodu spóźnio-

nej pory wniosek ten nie był przegłoso-

wany i odłożony został na następne po-

siedzenie w dn. 24 b. m,

LUBARTÓW

Ucieczka więźnia. — Przed paru ty-
godniami dokonywano kradzieży żelaz:

nych ogrodzeń i krzyży na cmentarzu
parafjalnym w Lubartowie. Sprawców

kradzieży wkrótce ujęto. Okazało się, że

byli to znani złodzieje Sawicki, Jankow-

ski i Karwacki, którzy zostali zatrzymani
w areszcie. W dniu 13 marca r. b. odbyła

 

 

się rozprawa karna w sądzie grodzkim
w Lubartowie, w wyniku której Sarnecki
i Jankowski zostali umewinnieni, zaś
Kazimierz Karwacki skazany został z

art. 257 i 168 K.K. na 2 lata 8 miesięcy

więzienia. Karwackiego bezpośrednio po

wyroku na sali rozpraw aresztowano i
osadzono w areszcie miejskim w Lubar-

towie, Więzień wnocy zdnia 13na14
b. m. wyłamał kraty w oknie aresztu i

zbiegł w niewiadomym kierunku. Przy-

puszczalnie pomagała mu w tem jego żo*

na, która również tejże nocy znikła z

Lubartowa. Za zbiegłym Karwackim roz-

pisano listy gończe. Dozorca Cębala spo-

wodu opieszałego dozoru aresztu miej-

skiego został natychmiast zwolniony ze

stanowiska dozorcy.

ŁÓDŹ

Zjazd powiatowy Str. Nar. — W nie-

dzięlę dn. 15 marca o godz, 10, w lokalu

Zarządu Okręgowego Str. Nar. w Łodzi,

pod przewodnictwem prezesa powiatowe-

go, L. Zajączkowskiego ze Zgierza, od

było się posiedzenie Rady Powiatowej

Str. Nar. z powiatu łódzkiego. "

W zjedździe wzięli udział przedsta-

wiciele Zarządu Okręgowego z mec. Ко-

walskim na czele, zarząd powiatowy o-

raz delegaci poszczególnych Kół w licz-

bie 100 osób. Referaty wygłosili; organi-

zacyjny kol. Michalak, finansowy Jan

Szwajdler, propagandowy kpi. Grzego-

rzak, a na temat udziału narodowców w

samorządach, prezes L. Zajączkowski.

Główny referat wygłosił mec.Kowalski.

Mówił on o programie ; celach Obozu Na

rodowego.

Po referatach odbyła się dyskusja i

sprawozdanie z Kół, w których delegaci

stwierdzili wszędzie silny rozwój idei

narodówej. Świadczy o tem, iż prawie w

każdym większym skupieniu ludności

miejskiej powstało Koło Str. Nar. W

ślad za ruchem narodowym idzie fala

bojkotu handlu żydowskiego, czego do-

wodem są powstające placówki chrze-

ścijańskie.

Jak widać społeczeństwo narodowe

rozumie i zdaje sobie sprawę ze zna-

czenia o wyzwolenie się gospodarcze ż
zalewu żydowskiego.

Porządek obrad przewidywał pomię-

dzy innymi wybory zarządu Powiatowe-

go. Na wniosek mec. Kowalskiego,zebra-

ni jednomyślnie powołali dotychczaso-

oLi

Przy
SWĘDZENIU CIAŁA
i wszelkich wyrzutach skór*

mych
stosuje się KREM

„LAIN-AGE“

kosmetyk usuwający wady
naskórka tak u dorosłych

| jak i u dzieci.

(SKAITINIAI

wych członków Zarządu w osobach: H.

Gawrońskiego, W. Boboniskiej, Jędrze-

jowskiej i innych z prezesemL. Zającz-

kowskim na czele. W zakończeniu obrad,

na wniosek kpt. Grzegorzaka uchwalono

rezolucję z żądaniem zniesienia we wszy-

stkich miastach uboju rytualnego, oraz

przeprowadzenia nowych wyborów sa-

morządowych. Zebranie zakończono

wzniesiem okrzyków na cześć Polski Na-

1odowej i Romana Dmowskiego.

 

ŁOMŻA
Wyrok w sprawie policjanta Chała-

daja. — Dnia 28 lutego r b. sąd okręgo-

wy v Łomży ogłosił, z ogromnem zainte-

resowaniem oczekiwany wyrok w sprawie

posterunkowego p.p. w Łomży, Francisz-

ka Chaładaja, oskarżonego o zabójstwo

mieszkańca wsi Grzymały gm. Szczepan-

kowo Antoniego Trzaski, w wyniku ża-

targu, jaki miał miejsce w grudniu ub to-
 

ku na gruntach Trzaski, gdzie Chaładaj

zamierzał polować. Oskarżony przyznał

się do zabójstwa, wyjaśniając, że dzia-

łał « obronie koniecznej. Sąd ogłosił

wyrok uniewinniający policjanta. Zabity

Trzaska był członkiem Stronnictwa Naro-

dowego w Grzymałach. Dowiadujemy się,

że prokurator zapowiedział apelację.

Proces trzech policjantów. — Tegoż

dnia sąd okręgowy w Łomży rozpatrywał

sprawę trzech policjantów: Jana Lisa

przodownika P. P. ze Szczuczyna i pos-

terunkowych Truszkowskiego i Sawki

oskarżonych o to, że z aresztu policyj-

nego w. Szczuczynie w nocywywieźli

mieszkańca Szćzuczyna Bujanowskiego

do osady Wąsosz na badanie poł:cyjne.

Tam, ponieważ Bujanowski dc winy się

mie przyznawał, policjanci przy pomocy

siły usiłowali wymusić od niego pizyzna-

nie się. Między innėmį „związali go w

kij” ; rzucali na ziemię. bili, !eli do nosa

naftę, wreszcie pobitego i storturowanego

dostarczyli z powrotem do aresztu. Sąd

okręgowy uznał policjantów zawinnych

dokonania powyższych przestępstw i

skazał: przodownika Lisa na 1 rok wię-

zieńia, a Truszkowskiego i Sawkę po 6

mies, więzienia.

RADOM
——

›

Nowa placówka handlowa, — W Ra-

domiu nie było dotychczas sklepu pol

skiego z gotowymi ubraniami męskimi.

Aby temu zaradzić, billku krawcówPola-

ków postanowiło założyć pracownię oraz

sklėp z gotowymi ubraniami, którymieś-

cić się będzine przy l. Żeromskiego Nr

22 w domu p. Szęlócha.

WĄBRZEŹNO
Zniesienie jarmarków kramnych i ubo

ju rytualnego. — Na posiedzeniu rady

miejskiej w Wąbrzeźnie, wię ( ścią gło

sów, uchwalono znieść: jarmanca kramne,

w miejsce których ma się powiększyć

liczbę 'armarków bydlęcych, oraz "nieść

ubój rytualny, Pan burmistrz źrełerow ł

sprawę zniesienia uboju rytualnego w

Wąbrzeźnie, odczytwiąć treść uchwały za

rządumie skiego z dnia 9 b m. mocą któ

rej w Wąbrzeźnie żnosi się ubójrytual-

ny.

Žydowskie pisma donoszą:
„Centrala „Tozy” w Warsżawie o”

trzymała, wczoraj telefoniczną wiado

mošė z Grodna o zamachų bomi
na miejscowy oddzia! „Tozu“, mieoz -
czący się w domu własnym przy ul Wi
toldowej 12,
W poniedziałek zrana о godzinie

ósmej rozległ się nagle straszliwyhuk.

' Od siły wybuchu wyleciały wsżyst”
kie okna w jednópiętrowym domu „To
zu” oraz powstał duży wyłom w mu-
rze, Cała siła wybuchu skierowała się

jednak ku sąsiedniemu budynkowi, w
którym mieści się sklep z samochoda-
mi firmy Ford. Sklep ten był jeszcze
o tei porze zamknięty. 3
Mimo opuszczonych zaluzyj sila wy-

buchu rozerwała drzwi i zdemolowała
| całe wewnętrzne urządzenie sklepu, 

 

 
 

Echa krwawego napadu „molojców”
na osadników

(Od własnego korespondenta)

Łuck, w marcu.

prasy prorządowej. Odnosi się wrażenie,
że pragnie ona za wszelką cenę zbaga-
telizować całą sprawę, przedstawiając

ja bądź jako zwykły napad pijanych pa”
r. czaków na osadników, bądź z napa=

stników robi niewinnych „wyrostków” w

wieku poborowym, a co najprzykrzejsze,
niektóre z jej organów, pragną nawęt
przedstawić osadników, jako napastują«
cych pijanych poborowych. Wysiłki te
są jednak zbyteczne i bardzo niepoważne
z uwagi na to, że jak to było w Czaru=
kowie, poinformowane jest dokładnie
całe miejscowe społeczeństwo polskie.
Szkoda wielka, że współpracownicy ue
służnej prasy, przedtem nie ustalili mię-
uzy sobą, kim właściwie byli napastnicy:
a jeszcze większa szkoda, że po drodze
zgodnie „zagubili” ich narodowość — 4

| właściwe tło napadu.
M.

Ruch narodowy w pow. Radomszczański
Radomsko, w marcu,

Koszela i Miecz. Brzuchania, który 0”
mówił znaczenie prasy narodowej. Po

wysłuchaniu zebrani uchwalili nastę*
pującą rezolucję.

„Zgromadzeni na zebraniu Stronni*

ctwa Narodowego w dniu 15 marca
1936 r. uchwalamy:

1) Przeprowadzić bezwzględny boj*

kot pism żydowskich, redagowanych
w języku po!skim:

2) Popierać i rozszerzać tylko pisma
katolickie i narodowe.
W tym celu wzywamy do pomocy

całe społeczeństwo polskie m. Rado"
"ska. W pomoc tę wierzymy święcie,

albowiem ufamy, że społeczeństwo na
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szego miasta o tak wysokim poziomie
katolickim i narodowym nie będzie się
karmić strawą duchową: fabrykowaną
w redakcjach żydowskich”.

Imponujące zebranie zakończono
odśpiewaniem Hymnu Młodych. |

Tej samej niedzieli został poświęco”
ny lokal Stronnictwa Narodowego w
Sulmierzycach pow. Radomczańskie*
go. Aktu poświęcenia dokonał ks. kan,
Cwilong, wysłaszając jednocześnie do
członków Str Narod. obwodu Sulmie*
rzyce przemówienie, Skolei zabrali
głos kol. kol. Tad. Koszela i Zdzisław
Kępa delegaci Zarządu powiatowego,

którzy zobrazowali sytuacje politycz*
ną i gospodarczą Polski, Zabierali jesz
cze głos członkowie miejscowej pla:*
cówki: stwierdzając, że w dobie obec*
nej miejsce dla chłopa i robotnika jest
tylko w Obozie Narodowym. ;

Piękną uroczystość zakończono od*
śpiewaniem Hymnu Młodych.

Pamiętaj
0 bezrobotnych

narodowcach
———> ———5 a Ia"

Zamach bómbowy w Grodnie
Na szczęście ofiar w ludziach nie v

ło wskutek wczesnej pory porannej.

gmachu „Tozu” mieści ię szkółka dla

dzieci: które się schodzą dopiero po

ósmej. W gmachu tym m:eści się po*

nadto stacja i laboratorium antygruž*

licze.
Należy zaznaczyć, że „Toz” opieku

je się i udziela pomocy wszystkim

dzieciom w Grodnie bez różnicy wy*

znania. S
Przybyła na miejsce policja oraz 6ę-

dzia śledczy i prokurator Policja okrą

żyła cały kompleks budynków i prze*

prowadziła obławę, lecz sprawcazdo”
łał zbiec.
W wyniku przeprowadzonego docha

dzenia aresztowano szereg osób.
Krążą pogłoski, że zamachu doko=

nali miejscowi endecy““,

L
i
i
i
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KRONIKA PRACY KOBIECEJ
Miłość i praca

Referatwygłoszony przez p. рго- gemnej miłości rodziców,. promieniu- koleżeńskich, małżeństwach na pró-
fesorową „Zofję Iwaszkiewiczową na je miłość do Boga i głębokie posza-|bę i małżeństwach 'we troje —. su-
Sekcji żeńskiej. Cykłlu Prelekcyj © nowanie przykazań Jego, bez tego— |vogatach ,małżeństwa, stwarzanych

 

Rodzinie.

P. -Zofja  kwaszkiewiczowa w
swym - niesłychanie interesującym
odczycie o obowiązkach żony i mat-
ki, wygłoszonym. 'w niedzielę 15.111,
mówi o miłości: wogóle a' przede-
mwiszystkiem 0 miłości w rodzinie.
Takiem ujęciem tematu daje właści-
we oświetlenie, jakim! powinien być
wzajemny stosunek. żony do męża i
matlki do dzieci. «Tylko, bowiem, mi-
łością «opromieniona- rodziną  staie
się gruntowniejszą podstawą życia
ludzkiego, kolebką umysłów twór-
czyich i wielkich serc. Prelegentka,
mówiąc o pienwszej, młodzieńczej
miłości kobiety do mężczyzny, mi-
łości, kltóra pragnie być jedyną i do-
zgodnną. przestrzega przed jej pozo-
rami, łatwo mogącymi skończyć się
tragicznie i zamiast uszlachetniać,
podnosić i stawać się siłą twórczą,
łamią życie kobiety.

Miłość prawdziwa — pełna jest
tylko wtedy, kiedy pierwiastek zmy-
słowy łączy się z: duchowym, ale w
wypadku kiedy pierwszy czynnik
przeważa, gdy się zapomina o tem,
że małżeństwo jest nierozerwalnem,
dy się je zawiera lekkomyślnie, u-
legając chwilowemu |omamieniu
zmysłów, biorąc je za głębsze uczu-
cie.
bardzo prędko i stają się powodem
do ciągłych rozterek i nieporozu-
mień małżeńskich. To też 'w rozmo-
wach «z córkami naszemi musimy
stawić sprawę jasno, bez żadnych
omówień, niech pamiętają o tem, że
zawierając związek małżeński, za-
wierają go aż do śmierci, a w męż-
czyźnie kochanym niech widzą nie-
tylko dozgonnego towarzysza ale i
ojca swych przyszłych dzieci. Niech

ostrożne przy powzięciu decy-
zji i pilnie baczą, czy człowiek, któ-
rego wybrały jest godny tego wybo-
ru i odpowiedni. Bo nie tylko różnice
wyznań ale i światopoglądów, jakiże
często, zakłócają hanmanję domowe-
$0 pożycia. Rodzice, w chwilach
przełomowych dziecka, winni stać
ma straży ich szczęścia, źle jednak
czynią,  wzbraniając © zawierania
związków małżeńskich młodzieży już
dorosłej, chociażby mie zdobyła so-
bie jeszcze stanowiska.

Poza miłością dla mężczyzny jest
miłość dla dziecka. Miłość cnotliwa,'
dobra, nieznająca obłudy, niepamię-
tająca uraz, która wszystko znosi,
wiszystko przebacza. Muszą jednak
matki pamiętać o tem, że dusza
dziecka jest dziełem Bożem i miłość
ich nie może być ślepą ani egoistycz-
na. Dusza dziecka jak pąk rozwija
się i kształtuje w ciepłej atmosferże
gniazda rodzinnego, gdzie obok wza-

asis ii AT KRC GLACA zc

 

 

WANDA MALCER.

„CZARNY LĄD

Takie pomtyłki zabijają miłośći

|usycha i wypacza się. „Komu w dzie
cięcych latach życia nie padł na du-
szę promień modlitwy, powtarzanej
za matką, ten jest człowiekiem bez-
domnym, choćby się urodził w pa-

| łacu!' Bo bezdomność to nie brak
jdachu nad głową ale brak w tym
„domu wyższych, etycznych twartości.
'A na straży domu stoi zawsze ko-
'bietą - matką i od niej w pierwszym
rzędzie zależy, jakim on będzie.

Styszymy mieraz, że Polski są
więcej matkami niż żonami. Para-
doksem wydaje się w zestawieniu z
powyższem fakt tak często spoty-
Ikany w czasach obecnych, uchyla-
mia się od macierzyństwa. Niestety,
jest to jednak praktykowane w ste-
rach najwyższych i wśród ludu, a
zdaża się i osobom głęboko religij-
mylimi,

Postawienie 'kwestji rodziny na
takiej płaszczyźnie jest spowodowa-
įne przeważnie egoizmem i chęcią
jużycia, a zamiast ułatwić współżycie
"małżeńskie tyłko je komplikuje, W
|dalszym ciągu swego referatu pre-
jlegentka wspomina o małżeństwach

PAS ta!Wied. Taa BTAST I T IAE

PO STRAJKU NA NAROCZU
Gdy chcesz szczęście mieć u kobiet
II być wiecznie rzeźki, żwawy,
Radzę codzień jeść na obiad

Naroczańskiej funt sielawy

i

dziców oglądało film
„Praca zawodowa kobiet".

Film ten powstał w celu zazna-
jomienia rodziców i dzieci, kończą-
cych szkoły powszechne, z wielu
zawodami, jakie rwybraćby chciały,
| Z filmu dowiadujemy się, że w: Pol-
sce mamy szkoły fotografiki, įubi-
ierstwa, introligatorstwa, pielęgniar-
stwa, hafciarstwa, tkactwa, kilimiar-
„stwa, gospodarki domowej, ogrod-
imictwa, pszczelnictwą i inne.

Z prelekcji, wygłoszonej przez p.
Przewłocką dowiadujemy się, że w
Wilnie mamy  poradnię zawodową,
mw której zgłaszająca się dziewczyn-
ika jest bandzo skrupulatnie zbadaną,
w -jalkim kierunku jest majbardziej
uzdolnioną, następnie jakie posiada
możliwości materjalne i dopiero
rwówiczas skierowuje się ją do odpo-
wiedniej szkoły zawodowej. Jest to
bardzo pożyteczne, gdyż. przeważnie
mad wybraniem zawodu dziewczęta
mie zastanawiały się i po ukończeniu
szkoły powszechnej, jeżeli nie: szły
do szkoły handlowej lub seminarjum,
pozostawały w domu. Jeżeli to były
dziewczęta ze stery rzemieślniczej,
to miały zupełnie spaczoną przy-
szłość: do pracy domowej np. za słu-
,żącę już iść nie chciały, a dalej u-
jczyć się nie mogły. Szkoła zawodo-
wa, do której skierowuje Poradnia

—WARZAW

 

Warszawa 1936. Dom Ksiąžki Polskiej
Mamy przed sobą nową ksiąžkę

p. Melcer. Jest to zbiór reportaży
drukowanych już uprzednio w „Wia-
domościach Literackich". Autorka
spodziewa się, że odsłania przed na-
mi ikurtynę szczelnie dotychczas za-
puszczoną i pilnie strzeżoną i że u-
kazuje egzotyczne teatrum. Stąd za-
ewne tytuł książki „Czarny ląd —

Wiesżewa": Tymczasem nie są to
dlą nas, Polaków — aryjczyków,
żadne rewelacje. Kto tyllko styka się
z żywiołem żydowskim (a kto w na-
szym kraju nie należy do tych szczę-
śliwców?) ma możność przekonania
się osobiście o jego zwyczajach i o-
byczajach i to na każdym przecież
kroku. Tylko że o tych sprawach nie
wiele się pisze. Pisać o tem to nie.
jest „postępowo”! to jest antysemi-
tyzm, to jest chuliganizm, to jest
antypaństwowe — bo zrywa .soli-
darność obywatelską! Ale p. Melcer
obdarzona została wysokiem zaufa-
niem, została wtajemniczona i po-
zwolono jej pisać. I to jest sprawa

najważniejsza,
wa, gdy czytamy jej reportaże. Jest
oprowadzana i po lecznicach żydow-
sikich, gdzie się odbywa akt. obrze-

 

która się nam nasu-,

 

w dobie obecnej, dla własnej wyśo-
„dy, przez osoby hic mie mające
wspólnego z prawdziwą moralnością
chrześcijańską.

| Najskuteczniejszym _ sposobem
zwalczanią pokus jest praca. Kobie-
tą pnzez pracę i codzienne bojowa-
nie, przezwycięża ciało, wzmacnia
ducha i chroni czystość domowego
ogniska, a tem samem buduje dla
dzieci swoich właśnie ów dom „na
skale“.

Wielką krzywdą dla kobiety mo-
głoby się stać wprowadzenie w ży-
cie ustawy o redukcji mężatek, pod-
kopując nietylko byt materjany jej
rodziny ale i równowagę domowego
ogniska. Pracę w domu trzeba umieć
połączyć z pracą zawodową i zawsze
znaleźć czas napracę społeczną.

Przedewszystkielm zaś, kobieta mat-
ką i żoną strzedz powinna nieskala-
nej czystości ogniska domowego, do

żadnym pozorem i dążyć do odro-
dzenia chrześcijańskiego w: rodzinie.

Po zakończeniu referatu zaczęła
się ożywiona. dyskusja. Głos zabie-

įrai: p. Godlewsika, p. dr. Wojna, p.
red. Mackiewiczowa, p. profesorowa
Cywińska, p. Bakszewiczowa i inne.

Wielkie zainteresowanie na sali
było dowodem, jak doniosłe w życiu
kobiety problemy zostały poruszone
jprzez prelegentkę.

  
A. B.

 

Katalog |
W. związku z szeregiem prelekcyj

o rodzinie, w czasie których miej-
scowe inteligentne sfery katolickie,
a również i osoby przybyłe z War-
szawy mogły się wypowiedzieć w
sprawie tak bardzo dla naszego na-
rodu groźnej t. j. o tych zjawiskach,
które w naszem życiu społecznem,
podkopują rodzinę, chcemy zwrócić
mwagę czytelników, gdzie, między
innemi, leży źródło tego ogólnego
obniżenia poczucia moralnego.

Na pytanie przez kogo i w jaki
sposób sączy się ta zaraza pgaństwa
w dusze naszej młodzieży i nieuświa
domionych, więc mało odpornych
mas naszego narodu, odpowiada le-
żący przed nami, a publicznie kol-
|portowany katalog książek wyda-
iwanych świeżo przez firimię żydow-
ską „Minerwa“.
W katalogu tym,  zapraszajacym

do przedplaty, na 7 reklamowanych
wydawnictw, 6 interesuje się wy-
łącznie sprawami seksualnemi. Wy-
dawnictwo to zachęcą lo przedpłaty,

 
į
i
!

bezcen, na raty i z dodatkiem jednej
‘а tych książek za danmo. Nadto, aby
dodać powagi tej lekturze powołuje
się na naczelnem miejscu na rzeko-
my protektorat ze
przeznaczając swoje
dla Radjo abonentów.

Ponieważ zapowiedziane druki
znajdą się niebawem! w witrynach i

wydawnictwa
strony Radja, |

 

Minerwy
ma pułkach księgarń żydowskich,
zwracamy na tę okoliczność uwagę
naszych polskich władz administra-
cyjnyich.

Firma „Minewra”, jalk nas infor-
mowano w Rozgłośni Wileńskiej
miema z tą ostatnią nic wspólnego.
Ale czy istotnie jest to tylko jeszcze
jedno szachrajstwo. żydowskie, obli-
czone na polską bezmyślność? Czy u
podstaw nie znajdujemy czegoś, co-
by tę firmę upoważniało do tego ro-
dzaju relkłamy. Niestety, są na to do-
iwody. I tak: w sprawozdaniu z ruchu
kulturalnego miasta i wsi, ponie-
działkowa audycja umieściła wiado-
mość o Ordonównie i jej występach,
o odczycie na temat antysemityzmu,
odbytym na gruncie Dyskusyjnego
„Zw. Imtel, a ani słowem nie wspo-
mniała o trzydniowych obradach, to-
iczącch się w przepełnionej sali Śnia-
"deckich na temat „Instytucji ' rodzi-
my“, które zorganizowała Alkcia Ka-

| talicka z udziałem Związku Inteli-
igencji Katolickiej, A przecież Radjo

 
którego nie dmie dotrzeć brud pod offerując powyższe wydawnictwa za winno obsługiwać także i większość

żyjącą w Polsce, a większość ta jest
katolicka. Komuż więc ono służy?

SAPB EI a ATA OT
Kobiety po wielokrotnych ciążach uzy-

skują łatwe wypróżnienie oraz regularne
działanie żołądka przez zażywanie zrana

naczczo pół szklanki naturalnej wody gorz-
kiej Franciszka-Józcia. Zalecana przez lek.

 

Kobieta niemiecka
Kobieta niemiecka, która dotądwa ь

Poradnia zawodowa duamie niosia sztandac wysokiego
| intelektu i tryumfalnego równou-

,|prawnienia z mężczyzną, ustępuje i

mie wszystkich organizacyj kiobie-
cych na terenie Niemiec, trudno śle-
dziś rozwój intelektualnego feminiz-
mu kobiecego, pewnem jest tylko,

W ciągu bieżącego tygodnia prze- Stow. Służba Obywatelska, miesz- cofa się "pod nakazem chwili. W że znalazły się one na rozdrożu.

szło 3 tysiące dziewcząt szkół po- cząca się przy . ui. Biskupiej 4, bę-, Niemczech dominuje obecnie hasło:|
wszechnych i 500 osób z pośród ro- dzie szikołą, która da możność mło- „W. rasie ludzikej powinien być prze! jzą fakt wprowadzania w życie pro-

zatytułowany dej dziewczynie uczciwie pracować dewszystkiem obudzony zapał do

To co czytamy powyżej stwier-

gramu Hitlera, w którym „Fiihrer”

zawodowo i stać się jednostką war- obowiązków, a następnie—do walki Cqgądza kobiety od roli wychowaw-
tościową dla kraju i społeczeństwa. o prawa”. Ta dewiza przyświecako- | czyń własnych dzieci, a sprowadza

) LB.
WOW TA BT ik JOY AO S

Poradnia
wychowawcza

W marcu r. b. przy. Kat, Stow.
Kobiet w Wilnie powstała poradnia
wychowawcza.

Poradnia pozostaje pod kierun-
kiem p. Stefanowiczowej. Mieści się
przy ul. Metropolitalnej Nr. 1. —
Pierwszy odczyt infonmacyjny, Zor=
ganizowany przez Poradnię, odbę-
dzie się w dniu 24 bm. o godz. 18-ej
w lokalu Stow. Techników (Willeń-
ska 33).

Ze związku Pań Domu
W dn. 20 b. m. (piątek) o godz.

17-ej w łokalu, Zamkowa 8, odbędzie
się  imiesięczne zebranie Z. P. D. z
weferatami pp. M. Godlewskiej i Z.
Iwaszkiewiczowej na temat: „Życie
tarnow w Polsce godz. 17-ej m. 30 w lokalu
„przydomowa”'

i) odbędzie się pokaz ciast wielka-
mocnch i win domowych.

„Szkoła

struclą z makiem i choinka. W! pew-

„drzewikiu intonuje się Kolendę, któ-
„ra na tym terenie bnzmi jak nastę-
puje:
| Wśród nocnej ciszy głos się

rozchodzi,
Przyjdźcie pasterze — „pókiśmy

‚ miadzi"...
' Autorkė zachwycona tym. po-

biecemu systemowi kształcenia,pra-|
cy społecznej i wreszcie wszystkim,

coraz mniej licznym kongresom i na-
„radom. Jako przykład upadku znze-

lszeń kobiecych służyć może fakit, że
| * 1ecki związek kobiet z wyższem
I. = stałceniem liczył 5.000członkiń,
|po przewrocie liczy zaledwie 400

członkiń, :

W szkolnictwie również panuje

! tendencja odsunięcia kobiet od wyż-

|szego 'wykształcenia i hasła prze-

Iwódców narodu kierują kobietę spe-

|cjalnie na stanowisko żony i matki.

| Ponieważ w.Niemczech kobiet

|jest znacznie więcej niż mężczyzn,
|łabwo pojąć, że sytuacja jej jest nie-

| szczególnie pomyślna.

| wm dg z uchwa-

ły zaprojektowane ma jednym z o-
statnich kongresów $ospodarczycą
przez  przedstawicielkę Niemiec p.
Gertrudę Scholf-Klinke, która do-
wodziła, że kobieta powinna poświę-

ich rolę tylko do dostarczycielek ra-

sowego elementu genmańskiego.

„Pani Domu"
Codzienne zatargi, częste nieporozumie-

mia między panią a służbą domową — to

przykrość odozuwana przez wszystkich.

Przyczyny tego i środki zaradcze omawia

artykuł, M. Mauersbergerowej w Nr, 5 Pani

Domu.

Dla każdej gospodyni zagadnienie ra-
cjonalnego żywienia jest bardzo ważne i

zajmujące. Art. „Nasze najpospolitsze ja-

rzyny pod mikroskopem” analizuje zawar

tość bialka i skrobi w pokarmach i wypro- wadza praktyczne wnioski, dotyczące

przyrządzania surówek, wartości pokar-

(nów 4,9.
Okres postu jest często okresem. ciągle-

go kłopotu „co dać na obiad". Dopomogą

dawniej i cić woje zdolności i wykkształcenie|w tem paniom liczne, praktyczne i tanie
tylko i wyłącznie dla dobra domu i

W, dm. 23 b. m. (poniedziałek) o rodziny jako podwaliny państwa.

przepisy postnych potraw.

Żartobliwy feljeton „Syntetyczne poży-

 

Przeciw tej uchwale: wystąpiły |wienie”, mówiący o projekcie odżywiania

gacja francuska i łotewsika.
| - Wobec faktu

Świątki oazy na Boże Narodzenie to
66 nej chwili po zapaleniu świeczek na już wszystko jedno. Zgadzam się też,

żeby wszystkie campingi całego świa
ta odbywały się na pamiątkę wy-
zwolenia żydów z niewoli egipskiej,
geżeli tylko będą przeprowadzone w
rązsądnej porze nolku it. d. snuje
swe marzenia na temat powyższy,

Takie zatem stanowisko p. Melcet
w stosuniku do wizajemnego przeni-

zania na potomiku najwyższego h'$- mysłem pisze: „i tu następowała ma- kania się dwuch kultur na ziemi pol-
leif'u i gdzie figuruje jako członek
rodziny; wchodzi do szikół Talimud

ła odmiana, zamiast znanych słów:
Bóg się nam rodzi (autorka wyraz żyd

sikiej uprawomocniło ją w oczach jej
lowsikich /przyjaciół do pisania o

Tory i chederów, zwiedza mylkiwy i Jehowa pisze zawsze przez dużą lite- ikwestji żydowsikiej: asymilacja ze-
staje się powiernicą tajemnic alkowy rę) wstawiono inne: pókiśmy młodzi. wnętrzna żydów do zdobyczy kuliiu-
małżeńskiej, jej żeńskiego cicerone, Na pastęrzy znaczy zgodzili się, na ry materjalnej,
asystuje' przy tłuczeniu kieliszka
podczas zaślubin żydowskich oblu-
bieńców. Więc wracamy jeszcze raz
do postawionego wyżej tania:
czem p. Melcer- zasłużyła ię na
tyle zaufania? Odpowiedź znajdzie
polski czytelnik na str. 150 — 153.
Autorką zwiedza szpital żydowski
na Czystem wdzieńWigilii Bożego
Narodzenia, który zbiega się ze świę
tem žydowskiem „Chanuka” obcho-
dzonem na pamiątkę powstania Ma-
chabęuszów. Do: tego. szpitala przyj-
mowani bywają
nie, gdyż szpital utrzymuje Magistrat|
Warszawy. Jest tedy wspólna ryba,|

boga nie i pewno mieli rację. Nie
zapytałam nigdy o genezę tej zmia-
my, bo przecież pewno w chórze nie
powistałą spontanicznie, i sądzę, że
mikit się nie domyślił, že ją zawwa-
żyłam. Jednak patrząc na tę wielką
radość, którą dawała (choinka) po-
msyślałąm, że przecież” 'współczesna
higjena .i medycyna zaanektowała'
sobie wiele uroczystości,
tychczas uchodziły za religijne i że
to zemianowanie doskonale
wszystkim zrobiło. Świetnie jest

drzewa, choiny, brzozy, czy cukald-
pluty, a czy to będzie na Zielone

hygiena, choinki i
owszem, co zaś do wartości ducho-
wych chrześcijan - aryjczyków —
to odwinotnie. Żydzi będą jedli stru-
cle nie mace — a chrześcijanie będą
śpiewali „przyjdźcie pasterze pó-
kiśmy młodzi!”

| "Nadto, w tymże rozdziale (str.
*150): „lekarze” są tylko w rzadkich
wypadkach dopuszczani do innych

które do-'szpitali, więc. nieszczęśliwi upośle-
dzeni gramadzą się na Czystem w
liczbie 350 „bo—zdaniem autorki—
prawdziwe równouprawnienie istnie”

także i chnześcija- przecież wstawiać do mieszkań całe je u nas tylko w naiwnych umysłachis business”,
dudzi, którzy widzą,

ė e“. 4

co im jest wy-

(zauł. Franciszkański Polki, Czeszki, Belgijki, Dunki, dele- ludzi w przyszłości syntetycznemi pigułka-
mi i wiele praktycznych i ciekawych wia-

rozwiązanią obec-' domošci dopełnia treści numeru.

WONG i KS BETA A A LIT LR L LA O LLSSDRAM SS

Widoczniej dla p. Melcer byłoby
wygodniej, aby  jaczejki komuni-
styczne, na wzór owej szpitalnej, zli-
Ikwidowanej na Czystem, rozwijały
się pomyślniej we wiszystikich szpita-
lach polskich, 'zaś Polacy zadawal-
miali się rolą szabesgojów, przy tej
tak symipatycznej dla autorki mniej-
szości izraelskiej.

Wydając swoją książkę, p. Mel-
cer nie przypuszczała zapewne, że
ostatnie wydarzenia tem jaskrawiej
przekreślą do 'gruntu fałszywą jej
doktrynę i wysoce niebezpieczne dla
mas jej poglądy ma sprawę żydow-
ską. Gdy rwpłynęła ma porządek
dzienny kwestja uboju rytualnego,
jej mocodawcy do pisania o niekul-
turałności życia żydowskiego ghetta,

mie zadowolnili się projektem gu-
mowych materacy dla mięczonych
zwierząt ale stanęli w jednym sze-
regu z cadykami i rzezakami i soli-
darnie bronią swego prawa do pa-
stwienia się nad bydlętami. Ale bo
to nie idzie wcale o kulturę, ani a
ciemnotę owym mocodawcom p. M.
— tu chodzi o pieniądze. „Business

! М. Godlewska.
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w Jednym
„ filmie

p. ti Au

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. poraz drugi komedja w

5 aktach Beaumarchais (przekład T. Boy-

Żeleńskiego) „Wesele Figara" w insceniza-

cji i reżyserji Karola Borowskiego, naczel-

nego reżysera T. K. K. T. w Warszawie.
— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę dn. 22 b. m. o godz. 4 popoł. „Dzieje

wolności” komedjadramat w 3 aktach K.

Leczyckiego. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Występy

Oli Obarskiej. Dziś w dalszym ciągu ope-

retka Simonsa „Ty to ja“.

— Jubileusz A. Wilińskiego. Operetka
Millockera „Biedny Jonatan“ będzie wy-

stawiona w końcu przyszłego tygodnia ku

uczczeniu 50-lecia pracy scenicznej A. Wi-

lińskiego.

— Teatr „Rewja”, ul, Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy p. L. „Od Sewilli do

Grenady”. Początek przedstawień o godz.

6 min. 45 i 9 min. 15.

— Nieśmiertelne dzieło K. Dickensa

„Dawid Copperfield", w przepięknej reali-

zacji filmowej ukaże się dziś na ekranie

kina „PAN'”. Zasługuje na wyróżnienie so-

kdnie przez wytwórnię dobranego pierwszo-

<- Niewidzialny Promień
Nowa rewelacja w świecie nauki i techniki.

się o przybywanie na początki seansów punktualnie: 4. 6, 8, i 10.16.

W dniednieświąt od godz. 2-ej. Bil. honor. i bezp!'atne bezwzględnie nieważne.w— 105 mężczyzn i 158 ko-

pomnieć trzeba także młodocianego artystę

Freddie Bartholomew, który  dokazuje

wprost cudów gry aktorskiej.

Z za kotar studjo.
Cytra, piosenki i melodje operetkowe

w piątek w radjo.

Piątek przyniesie radjosłuchaczom kl-

ka naprawdę miłych, pogodnych audycyj.

Tak więc o godz. 15.30 wykona  Zofja

Zdziennicka-Bergerowa lekkie o charakte-

rze rozrywkowym utwory na cytrze, zaś

śpiewak Witold Conti odśpiewa kilka prze-

miłych piosenek. O godz. 18.00 śpiewaczka

Mary Gabryelli zapozna radjosłuchaczy z

nieznanemi arjami operetkowemi  Tijardo-

vica, Michali Krausza i Szaboles Feneyes a.

Beethoven, Brahms, Mozart i Wagner

w radjowym koncercie symfonicznym,

Piątkowy koncert Orkiestry Symfonicz-

nej Polskiego Radja dnia 20 marca, o godz.

20.00, poprowadzi kapelmistrz Mieczysław

Mierzejewski, Na program koncertu skła-

dają się między innemi utwory następujące:

I Symfonja Brahmsa <-moll, nad którą

Brahms tak długo pracował i która nawią-

zuje po tylu dziesiątkach lat znowu do tra-

dycji beethovenowskiej; Beethovena wspa-

"początek 0 ać 2-2].
DWA J mistrzowie maski niedoś

Borys KARLOFF ses

- | ww—

GI ramach uwertury z taką plastycz-

nością oddaje tręść dramatu; „Tańce nie-

mieckie' Mozarta itd. Jak więc widać, bę-

dzie to wieczór poświęcony kompozycjom

wielkich mistrzów.

O Fryderyku Chopinie —
audycja radjowa dla dzieci.

Dnia 20 marca, o godz. 12.15, na sku-

tek licznych próśb dziatwy ze szkół po-

wszechnych, nadana będzie audycja, po

święcona Fryderykowi Chopinowi. Oprócz
pogadanki o życiu i twórczości największe-

go kompozytora (w opracowaniu prof. Ka-

rola Stromengera), wykonane będą najpo-

pularniejsze utwory Chopina.

Światowe koncerty radjowe

z egzotycznych krajów kuli ziemskiej.

Stworzone dzięki inicjatywie Unji Ra-

djofonicznej koncerty europejskie ograni-

czały się tyłko dotychczas tylko do naszego

kontynentu. Koncerty te, jak wiadomo,

cieszyły się ogromnem powodzeniem. Trans-
mitowano je na dziesiątki stacyj europej-

skich.
Ostatni Zjazd Radżofonji Światowej w

Paryżu powziął śmiałą myśl rozszerzen'a

granic tych koncertów wymiennych także i;

poza Europę, to znaczy w praktyce ogar-

 

A kvardnieiė grozy i niesamowitości!
cignieni!

oraz

LUGOSI:
Bogaty nadprogram.  Uprasza

Pierwszym takim koncertem ogólno-,
światowym i międzykontynentalnym będzie

audycja nadana ze Stanów Zjednoczonych|

20 września b. r. Na luty następnego roku

przewidziano drugi tego rodzaju koncert

z Argentyny, w lecie roku 1937 koncert
taki nadadzą Indje Holenderskie, czwarty

|— usłyszymy z Konga Belgijskiego. Jak
widzimy więc, będą to w całem tego słowa
znaczeniu koncerty ogólnoświatowe, nada-

wane przez radjostacje zamorskie, dalekie

od nas i znajdujące się w miejscowościach

wysoce dla nas egzotycznych.

Fakt, iż koncerty te nadane będą ze

staoyj zamorskich, jest pewnego rodzaju

vprzejmością Europy w stosunku do tych

krajów, które dotychczas bardzo często

restransmitowały audycje europejskie, pod-

czas, gdy stacje ich ledwo były u nas sły-

szalne.

Jak wiadomo, postanowiono również w
Paryżu innego rodzaju serję  transmisyj

światowych, nadawanych przez genewską

radjostację Ligi Narodów. W sprawie tej

jednak nie rozstrzygnięto, czy w istocie

będzie interesującym dla całego świata, a

więc i dlą tych krajów, które do Ligi Na-

rodów mie należą, słuchanie przemówień
kierowników politycznych państw związa-

Robotnicy polscy
do Łotwy

GŁĘBOKIE. W dn. 17 bm.spe
cjalnym pociągiem, pizydziółodyi

przez Dyrekcję Kolejową dla cekru+

tacji, odjechał pierwszy tramsport

obotników rolnych do Łotwy z tere”

pow.dziśnieńskiego w ilości 167

pa ać i 228 kobiet. Pociąg od-

szedł ze stacji Głębokie przez Tur-
mont.

Tym samym pociągiem z Postaw

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 19 marca.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Gietda

rolnicza. Audycja dla szkół, 8.10 — 10.10
Przerwa. 10.00 Transm, z Ostrej Bramy w
Wilnie nabożeństwa žalobnego za duszę
š. p. Pierwszego Marszałka Polski Józefa

Piłsudskiego. Po nabożeństwie — przemó-
wienie P. Prezydenta Rzeczypospolitej prof.
Ignacego Mościckiego, poświęcone Józefo-
wi Piłsudskiemu, 11.10 Przerwa. 11.57 Czas
i hejnał. 12.03 Dziennik południowy. 12.15
Poranek muzyczny dla młodzieży szkolnej.
13.00 Płyty. 13.25 Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.30 Muzyka popularna. 14,15 —

15.15 Przerwa. 15.15 Codz. odc. „pow. 15.25
Życie kulturalne miasta i prowincji 15.30

Muzyka lekka, 16.00 Wspomnienia dzieci o
Panu Marszałku. 16,15 Koncert. 16,45 Cała
Polska śpiewa. 17.00 Wielkie i drobne wy-
nalazki. 17.15 Il-gi koncert z cyklu „Sonały
fortepianowe Mozarta”. 17.50 Aktualna po-
gadanka. 18.00 Płyty. 18.40 Pieśni w wyk.
słynnych śpiewaków. 19.00 Przegląd litew-
ski 19.10 Jak spędzić święto? 19.15 Koncest
reklamowy. 19.25 Promienie kosmiczne,
pog. 19.35 Wiad. sportowe. 19.45 Przemó-
wienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
(powtórzenie). 20.00 Recital Ireny Dubiskiej.
2040 Dziennik wieczorny. 20.50 Obrona
przeciwlotniczo - gazowa. 21.00 Imieniny
Marszałka, audycja lit. - muzyczna. 21.40
Nasze pieśni. 22.10 Mozaika muzyczna, 22.50
Muzyka lekka i taneczna. 23,00 Wiad. met.

która w mięcia niemi całęgo globu ziemskiego. nych w Narodów.
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ADMINISTRACJA: Wilno, ul, Mostowa 1. czynna od $. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — al. 2 gr. 30, kwartalnie zł. 7 śr. 50, zagranicą zł. 6. —

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

rycznę © 2590drożej.„DlaONW.Pracy 509/0 zniżki. Administracja zastrzega sobie miany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń BO
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